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مدیرکل سازمان بنادر تشریح کرد؛

کشتی چینی،مقصر اصلی حادثه سانچی

نوبخت در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت:

است خوب  کشور  ارزی  ذخایر  وضعیت 

  

به گزارش زمان ، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند 
ارز  تأمین  از  کاالها،  واردات  برای  سفارش  ثبت  عادی 
واردات به میزان دو میلیارد و 700 میلیون دالر و پرداخت 

1007 میلیون دالر ارز مسافرتی خبر داد.

پرداخت۱۰۰میلیون دالر

 ارز مسافرتی
به گزارش زمان، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان با بیان اینکه 8 میلیون از نوجوان ایرانی 
در فضای مجازی گیمر هستند، تقریبا 1200  سال صرف بازی 

کردن سپری می کنند...

به گزارش زمان، خبرنگار پارلمانی؛ نظرسنجی ها در خصوص 
بر دو نظر معطوف است؛  خودروهای داخلی و خارجی ها 
برخی بر این عقیده هستند که خودروهای وارداتی بخصوص 

چینی، محصوالتی بی کیفیت هستند. 53

۱۸ میلیون کاربر اینترنت

  زیر ۱۸ سال هستند

آشفته بازار خودروهای داخلی و 

خارجی با قیمت های نجومی
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سرمقاله
اگر آمریکا در برجام بماند... 

نگاه روز

90درصد کودکان 6ساله  
دچار پوسیدگی دندان هستند

امکان ارسال صورت معامالت 
فصلی 96 تا پایان اردیبهشت

دونالــد ترامــپ رییــس جمهوری 
آمریــکا در یک ســال گذشــته با 
نامطلــوب توصیــف کــردن برجام 
این  تاکیــد کرده اســت چنانچــه 
پیمــان حداکثر تا 22 اردیبهشــت 
آن  از  نشــود  اصــاح  مــه(   12(
شدن  نزدیک  شــد.با  خواهد  خارج 
به ضــرب االجــل ترامــپ ، دیگر 
و  برجام  کننــده  امضا  کشــورهای 
نیــز ایران از گزینه هــای پیش رو 
پس از خروج آمریکا از این قرارداد 
ســخن می گویند. از سرگیری غنی 
سازی اورانیوم توسط ایران و تاکید 
اتحادیــه اروپا ، روســیه و چین بر 
حفــظ برجام حتی پــس از خروج 
آمریکا ، طیف وســیعی از گزینه ها 

را پیش رو قرار داده است ...
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2 محمدرضا عرفانیان
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برجام مظهر دیپلماسی ملت ایران است و قابل تغییر نخواهد بود

وزیرنفت در آیین گشایش نمایشگاه نفت مطرح کرد:

تواِن پیشران اقتصاد کشور در دستان صنعت نفت

رئیس جمهور در جمع مردم نیشابور:

مردم ایران اجبار نمی پذیرند

مدیرکل دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی عامل 
اصلی وقوع ســانحه و برخورد کشــتی سانچی و 
کریستال را بی توجهی افســر و دیده بان کشتی 
کریســتال نسبت به هشدار سانچی و تغییر مسیر 

کریستال عنوان کرد.
به گــزارش زمان ، نادر پســندیده، مدیرکل امور 
دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی در نشســتی 
خبری در جمع خبرنگاران جزئیات گزارش نهایی 

سانحه سانچی را تشریح کرد.
وی بــا بیان اینکه در ایــن گزارش چینی ها علت 
اصلی سانحه را عدم خروج کشتی سانچی از مسیر 
کشتی کریستال عنوان کرده اند، گفت: چینی ها 
همچنیــن معتقدند دیده بان ســانچی خطر را به 
افســر ســوم اعام کرده بود ولی وی کاری انجام 
نداده بود. از نظر چینی ها افســر ناوبر سانچی در 
اتاق فرماندهــی درباره موضوعات متفرقه صحبت 
کرده اســت.مدیر کل امور دریایی ســازمان بنادر 
و دریانــوردی تاکید کرد: طبق بررســی های تیم 
بررسی کننده ایرانی، پانامایی و بنگادشی؛  تغییر 
مســیر کشتی کریستال به ســمت راست که 1۵ 
دقیقه قبل از ســانحه آغاز شــده بود سبب وقوع 
ایــن تصادم شــد. همچنین از نظر ما افســران و 
دیده بان های کشــتی کریستال تا زمان تصادم از 
ســانحه مطلع نشده بودند. همچنین افسر و دیده 
بان کریســتال، نور هشــدار دیده بان سانچی که 
به صورت ۵ فاش کوتاه بر اســاس قوانین جهانی 
دریانوردی ارسال شده بود و معنی هشدار می دهد 
را متوجه نشــده بودند.پسندیده  در ادامه به بیان 
جزئیات ســانحه پرداخت.وی خاطرنشان کرد: در 
این جلســات گواهی نامه ها، نقشه ها، گزارشات 
فنی، گراف های ثبت مسیر کشتی ها، جعبه سیاه 
های )DVR(  ســانچی و کریستال نیز به همراه 

گزارش سفر، شیوه نامه و بارنامه ها بررسی شد.
بر این اســاس کشتی CF کریســتال در 2۴ آذر 
۹۶ از پاناما به سمت بندر دوت کادان حرکت کرد 

که حامل ۶۴ هزار تن دانه سویا بوده و قرار بود بر 
اســاس محاسبات 2۰ دی ماه ۹۶ به مقصد برسد. 
از ســوی دیگر سانچی نیز 2۵ آذر از بندر عسلویه 
ایران با 111 هزار تن میعانات گازی به سمت کره 
جنوبی حرکت می کند. میعانات گازی محموله ای 
است به شدت آتش پذیر که در هنگام اشتعال مواد 
ســمی از آن صادر می شود ولی آالیندگی آن در 
دریا از نفت کمتر اســت. قرار بود سانچی 1۸ دی 
ماه ۹۶ به مقصد برسد.وی افزود: کشتی سانچی در 
زمانی که تمام مخازن آن پر باشد، 1۵ متر در آب 
فرو رفته که به اندازه یک ساختمان ۵ طبقه است. 
منطقه وقوع ســانحه نیز در 2۵۰ کیلومتری بندر 
شانگ های در آب های چین بود. همچنین کشتی 
کریستال از قسمت سینه کشتی هم در بخشی که 
باالی آب بوده و هم در بخشی که پایین آب بوده با 
سانچی برخورد داشته است.مدیر کل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانــوردی در تحلیل علت این 
حادثه گفت: ســه دلیل عمده در این حادثه اعام 
شده که دو دلیل اول را هر ۵ کشور ذینفع پذیرفته 
اند و دلیل ســوم تیم بررسی کننده ایران، پاناما و 
بنگادش با تیم بررسی کننده چین و هنگ کنگ 

اختاف نظر دارند.بر اساس اعام نظر این کمیته، 
هر دو کشتی نتوانستند نسبت به خطر تصادف از 
طریق دیده بانی و ابزار الزم، آگاهی را به دســت 
بیاورند.همچنین هر دو کشتی نتوانستند ارزیابی 
صحیحی از تصادف داشــته باشــند.درباره عامل 
ســوم نیز با چینی ها و هنــگ کنگی ها به توافق 
نرسیدیم.چینی ها می گویند سانچی باید از مسیر 
راه کریستال خارج می شد، بنابراین نقض ماده 1۷ 
قانون ســوالس بوده است.وی افزود: چینی ها می 
گویند دیده بان سانچی خطر را به افسر این کشتی 
اعام کرد ولی افسر کاری نکرده است. همچنین به 
نظر چینی ها افسر ناوبر سانچی در اتاق فرماندهی 
درباره موضوعات متفرقه صحبت می کرده اســت.

وی درباره نظر کمیته ایرانی، پانامایی و بنگادشی 
اظهارداشت: از نظر ما تغییر مسیر کشتی کریستال 
به سمت راست که از 1۵ دقیقه قبل از سانحه آغاز 
شــده بود، علت وقوع سانحه است. افسران و دیده 
بان های کشتی کریستال تا زمان تصادف از وقوع 
حادثه مطلع نشــده بودند. همچنین افسر و دیده 
بان کریســتال متوجه عائم و نور هشــداردهنده 

کشتی ایرانی سانچی نشده بودند.

مدیرکل سازمان بنادر تشریح کرد؛

کشتی چینی،مقصر اصلی حادثه سانچی
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت کمترین تردیدی در خصوص 
موفقیت سیاست های جدید ارزی ندارد، گفت: با وجود فضاسازی های منفی 

علیه کشور، سیاست های جدید ارزی با موفقیت اجرا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
صبح یکشــنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور با اشاره 
به حمایت همه دستگاه ها و ارکان نظام از اجرای سیاست های جدید ارزی 
گفت: این سیاســت ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، مقابله 
بــا قاچاق، حمایت از تولید داخلی و نیز ایجــاد اطمینان در مردم و فعاالن 
اقتصادی برای ثبات و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور می شود و دولت 
کمتریــن تردیدی در خصوص موفقیت این سیاســت ها نــدارد و با قدرت 
این سیاســت ها را اجرایی خواهد کرد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
انتشــار اخبار بدون مبنا و بی اساس در خصوص خرید و فروش ارز در بازار 
غیر رسمی، گفت: با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تامین می 
کند و اگر کسی برای واردات کاال نیاز به ارز داشته باشد می تواند با مراجعه 
بــه نظام یکپارچه معامات ارزی )نیمــا( ارز به قیمت مصوب ۴2۰۰ تومان 
دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کاال از بازار سیاه ارز تهیه 
کند.وی افزود: متاســفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم و نامشخص 
اســت توسط برخی رسانه ها تیتر می شــود اما وقتی پرسیده می شود این 
میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است؟ پاسخ می دهند؛ 
کسانی به آنها اینطور گفته اند که البته نباید به این اطاعات غیر صحیح اتکا 
کرد.جهانگیری با تاکید بر اینکه دســتور کار اصلی کلیه دستگاه های کشور 
کمک به اجرای درست سیاست های جدید ارزی کشور است، از وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواست تا بصورت 
روزانه مــردم را در جریان آخرین تحوالت ارزی و میــزان واردات کاالهای 
اساســی به کشــور قرار دهند تا از ایجاد شــرایط برای فضاسازی و افزایش 
اخبار نادرست که موجب تشــویش و نگرانی در جامعه می شود جلوگیری 
شود.معاون اول رییس جمهور در این جلسه که با هدف بررسی موانع پیش 
روی انتقال ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشــور و چگونگی ثبت سفارش 
برای واردات برگزار شــد، گفت: تغییر ســاز و کار ها همواره به لحاظ روانی، 
اطاعاتی و اجرایی با مقاومت و مشکاتی روبرو بوده است اما با همت و تاش 
همه دســتگاه ها و مردم از این مرحله به نفع اقتصاد و منافع ملی کشــور با 
موفقیت عبور خواهیم کــرد. وی با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت بازار ارز 
کشــور و تامین نیازهای واقعی مردم به ارز موضوع اصلی دولت است، اظهار 
داشت: نیازهای جاری کشور به ارز با بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه 
اقتصاد مرتفع خواهد شــد و در این زمینه برنامه ریزی شده است تا همانند 

سال گذشته حداقل ماهانه ۳ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به 
چرخه اقتصاد کشور بازگردد.معاون اول رییس جمهور گفت: دولت به اندازه 
کافی ابزار الزم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشــور را دارد و با 
هماهنگی همه صادر کنندگان در صدد است عاوه بر شفاف سازی مبادالت 
ارزی و پولی، اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم سازی کند.

وی افــزود: با اختصاص منابع اعتباری و ریالی الزم برای خرید ارز به قیمت 
رســمی از صادر کنندگان کاال توســط بانک مرکزی، روند واریز ارز ناشی از 

صادرات غیر نفتی به اقتصاد کشور تسریع خواهد شد.  
جهانگیری همچنین شناسایی نیازهای واقعی مردم به ارز توسط بانک مرکزی 
را ضروری خواند و با اشــاره به مسایل عنوان شده درباره نیاز ارزی و ریالی 
مردم و غرفه داران داخلی و خارجی در ایام برگزاری نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران، گفت: دولت در این زمینه پیش بینی های الزم را انجام داده و 
با توجه به جایگاه و اهمیت اصحاب فرهنگ و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانی تدابیر الزم را اندیشیده است و ارز مورد نیاز این بخش با تائید وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی به قیمت مصوب اختصاص می یابد.رییس کل بانک 
مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به فروش 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به 
قیمت مصوب برای واردات کاالهای اساســی و اختصاص 1۰۰ میلیون یورو 
ارز مسافری، دانشجویی و درمانی از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی، از 
هماهنگی با بانک شهر و صرافی این بانک بعنوان متولی تامین ارزی و ریالی 
نمایشــگاه کتاب خبر داد و گفت: خوشبختانه هر روز شاهد استقبال بیشتر 
صادر کنندگان و وارد کنندگان از سامانه نیما هستیم.وزیر جهاد کشاورزی 
هم با اشاره به میزان واردات کنجاله، دانه های روغنی و سایر اقام مورد نیاز 
صنعت دام و طیور کشــور گفت: خوشبختانه در حال حاضر نگرانی از بابت 
تامین نیازهای کشور به این اقام وجود ندارد و کمبودی در این زمینه ایجاد 
نخواهد شد.نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه 
تجارت نیز در این جلســه گفت: از زمان اجرای سیاســت های جدید ارزی 
تا کنون بیش از ۴.۵ میلیارد دالر ثبت ســفارش واردات کاال به کشور شده 
است.در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، روسای کل 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور نیز 
حضور داشتند آخرین تحوالت مربوط به نظام یکپارچه معامات ارزی )نیما( 
میزان واردات کاالهای اساســی به کشور، نحوه تامین نیازهای واقعی ارزی 
تبادل نظر شد.همچنین مقرر شد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با تشکیل 
روزانه جلسات خود در بانک مرکزی ضمن شناسایی نیازهای واقعی مردم که 
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند، راهکارهای الزم برای حل این دســت از 

نیازها را جهت تصمیم گیری پیشنهاد کند.

جهانگیری در جلسه ستاد اقتصادی:

تردیدی در موفقیت سیاست های جدید ارزی نداریم

کشور  این  ارتش  های  جنگنده  که  کرد  اعام  عراق  وزیری  نخست  دفتر 
مواضع تروریست های داعش در داخل خاک سوریه را هدف قرار داده اند.

به گزارش زمان به نقل از مهر ، دفتر نخست وزیری عراق از عملیات نظامی 
این کشور علیه تروریست های تکفیری داعش در داخل خاک سوریه خبر 
داد.بر اساس این گزارش، دفتر نخست وزیری عراق در این خصوص اعام 
کرده است: جنگنده های عراقی مواضع تکفیریهای داعش در خاک سوریه 
را هدف بمباران قرار داده اند. دفتر نخست وزیری عراق اعام کرده است 

که عملیات های نظامی این کشور در داخل خاک سوریه با هماهنگی دولت 
دمشق صورت می پذیرد.

نظامی  های  عملیات  اصلی  علت  که  کرده  تأکید  همچنین  دفتر  این   
عراق در خاک سوریه این است که تکفیریها تهدیدی برای امنیت ملی 
در  نیز  پیشتر  عراق  که  است  حالی  در  شوند.این  می  محسوب  عراق 
خاک  در  داعش  علیه  را  هایی  عملیات  دمشق  دولت  مجوز  با  مقاطعی 

سوریه انجام داده است.

دفتر نخست وزیری عراق خبر داد؛

جنگنده های عراقی مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند
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اگر آمریکا در برجام بماند... 

دونالد ترامپ رییــس جمهوری آمریکا 
در یک سال گذشته با نامطلوب توصیف 
تاکید کرده است چنانچه  برجام  کردن 
اردیبهشــت  تا 22  این پیمان حداکثر 
)12 مــه( اصــاح نشــود از آن خارج 

خواهد شد.
با نزدیک شــدن به ضرب االجل ترامپ 

، دیگر کشــورهای امضا کننده برجام و نیز ایران از گزینه 
هــای پیش رو پس از خروج آمریکا از این قرارداد ســخن 

می گویند. 
از ســرگیری غنی ســازی اورانیوم توســط ایران و تاکید 
اتحادیه اروپا ، روســیه و چین بر حفظ برجام حتی پس از 
خروج آمریکا ، طیف وســیعی از گزینه ها را پیش رو قرار 
داده اســت ، ولی محوری که به نظر می رســد کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد این اســت که در صورت خارج نشدن 
آمریــکا از برجام ، چه گزینه هایــی برای حفظ این پیمان 

وجود دارد...؟!
گفتمان تجاری – سیاسی و نگرش تبلیغاتی ترامپ بوضوح 
حکایــت از آن دارد که وی به مانــدن در برجام )البته به 

روش خودش( بیشتر از خروج از آن می اندیشد.
وی از یک ســو کره شــمالی را به حمله نظامی تهدید می 
کند و از سوی دیگر رییس سازمان اطاعاتی آمریکا )سیا( 
را پنهانی برای گفتگو با رهبر کره شــمالی به پیونگ یانگ 

گسیل می دارد. 
ایــن رفتار دوگانــه ترامپ بوضوح حکایــت از آن دارد که 
وی برای رســیدن به اهداف خود مسیری متفاوت در پیش 
گرفته که ممکن اســت با معیارهــای دیپلماتیک چندان 

همخوانی نداشته باشد.
رییــس جمهوری آمریکا آوریــل 2۰1۶ میادی و پیش از 
انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا در یک سخنرانی 
گفــت: ›ما به عنــوان یک ملت باید غیــر قابل پیش بینی 

باشیم‹ .
براین اساس دربســیاری از اقدامات و تصمیم های رییس 
جمهوری آمریکا دریک ســال گذشته می توان نوعی‹عدم 
قطعیــت‹ و به عبارتی عنصر ›غیرقابــل پیش بینی بودن‹ 

را دید.
ایــن ›عدم قطعیت › و ›غیرقابــل پیش بینی بودن‹ ، لزوما 
ناشی از بی برنامگی نیست، بلکه می تواند براساس ›تئوری 

مرد دیوانه‹)1( باشد.
نیکسون رییس جمهوری پیشین آمریکا در اوج جنگ سرد 
تاش کرد با این روش اتحاد شــوروی را به قبول خواسته 

های خود بویژه در جنگ ویتنام وادار کند.
›هرمــان کین‹ )2( استراتژیســت آمریکایی در کتاب خود 
تحت عنوان ›تفکر در باره غیرقابل تصورها‹ )۳( می نویسد 
: ›وانمــود کردن بــه دیوانگی می توانــد راه موثری برای 

تسلیم کردن طرف مقابل باشد‹.
براین اســاس به نظر می رسد ترامپ و تیم مشاوران همراه 
وی ، دو روش و تاکتیــک ›مرد دیوانه‹ و ›عدم قطعیت‹ را 
محورهای دیپلماســی خود قرار داده اند.بنابراین در چنین 
حالتی پرســش اصلی این اســت که اگر آمریکا در برجام 

بماند چه گزینه هایی برای ایران وجود دارد؟ 
بــه عبارت دیگر ترامپ تاش می کند از یک ســو با حفظ 
برجــام ایــران را از هرگونه فعالیت هســته ای صلح آمیز 
بازدارد و از ســوی دیگر با بــی خاصیت کردن برجام مانع 
بهرمندی ایران از امتیازات این پیمان شــود.ترامپ تاش 
خواهد کــرد ضمن حفظ برجــام ، رقبا و حتی شــرکای 
سیاســی و اقتصادی خود را با تعییــن ضرب االجل های 
پیاپی ، تهدیدات مســتمر و تعیین دستور کارهای جدید از 
هرگونه همکاری با ایــران بازدارد.به جرات می توان گفت 
22 اردیبهشــت پایان برجام نیســت، بلکــه آغاز فرایندی 
اســت که باید از آن با عنوان ›عدم قطعیت‹ یا ›روند تعلیق 
› در برجام یاد کرد. به دیگر ســخن، مســاله اصلی خروج 
آمریکا از برجام نیســت ، بلکه مساله مهم تدوین راهکار و 
مســیری مطمئن برای بهره مندی صحیح و کامل از مفاد 
پیمان برجام اســت.ایران ظرفیتهای سیاسی ، اقتصادی ، 
ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک متعــددی دارد که می تواند 
بــا بکارگیری آنها ضمن به چالش کشــیدن تاکتیک ›عدم 
قطعیــت‹ ترامپ، از امتیازات مصرح در برجام بهره برداری 
کند. برجام یک قطعنامه اســت و ورود یا خروج کشــورها 
تاثیــری در آن نخواهد داشــت ؛ مهم تدویــن راهکارهای 

مناسب برای بهره برداری از امتیازات این قطعنامه است

*محمدرضا عرفانیان تحلیلگر مسایل بین الملل

سرلشکر باقری:

نیروهای مسلح پاسخگوی هرگونه 
تهدید و تجاوز دشمنان هستند

معارفه  و  صفایی  غامرضا  االسام  حجت  تودیع  آیین 
حجت االسام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی 

فرماندهی کل قوا
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز نیروهای مسلح 
با آمادگی باالی خود پاسخگوی هرگونه تهدید و تجاوز 

دشمنان ایران اسامی هستند.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، سرلشکر پاسدار 
محمد باقری در جمع فرماندهان و کارکنان تیپ نیروهای 
مخصوص امام حسن، سپاه در بهبهان گفت: امروز نیروهای 
مسلح با آمادگی باالی خود پاسخگوی هرگونه تهدید و 

تجاوز دشمنان ایران اسامی هستند.
رژیم  جهانخوار،  آمریکای  سال   ۴۰ از  پس  افزود:  وی 
صهیونیستی غاصب و مرتجعین منطقه به دنبال تهدید و 
ضربه زدن به انقاب اسامی ایران هستند، اما نتوانستند 

حتی ضربه ای کوچک به ایران اسامی بزنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: رشادت و شهادت 
خوزستان  و  نیست  مقدس  دفاع  دوران  مختص  فقط 
سرزمین شهادت و میعادگاه شهیدان و مدافعان حرم می 

باشد.
سرلشکر پاسدار محمد باقری در سفری سه روزه با همراهی 
تعدادی از فرماندهان و مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح، 

ارتش، سپاه و ناجا صبح امروز وارد خوزستان شد.

اظهارات نسنجیده ترامپ
 فرانسه را به خشم آورد

حمات  درباره  آمریکا  رئیس جمهوری  اظهارات  فرانسه 
تروریستی پاریس را محکوم کرد و خواهان احترام وی به 

قربانیان این حادثه شد.
به گزارش زمان به نقل از بی بی سی، برخی از اظهارات روز 
جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در انجمن 
ملی ساح این کشور عنوان شد، خشم مردم فرانسه را 
برانگیخت تا آنجا که دولت پاریس عذرخواهی ترامپ را 

خواستار شد.
گفتنی است ترامپ در توجیه خود مبنی بر لزوم حمل 
ساح شخصی که درگیری های ناشی از آن هرساله جان 
بسیاری از اتباع آمریکایی را می گیرد، مدعی شد: ببینید 
فرانسه سخت ترین قوانین حمل ساح را دارد و هیچ کس 
در پاریس اسلحه ندارد اما در همین کشور 1۳۰ نفر به 
دست گروهی کوچک از تروریست های اسلحه به دست، به 

طرز وحشیانه ای کشته شدند.
اما ترامپ به گفتن این مطالب اکتفا نکرده و با اصوات 
پاریس  تروریستی  حادثه  قاتلین  ادای  خود،  حرکات  و 
فرانسه هم  وزارت خارجه  درآورد. درهمین راستا،  را هم 
حادثه  کشته شدگان  خاطره  و  یاد  به  احترام  خواستار 
تروریستی پاریس شد تا آنجا که در بیانیه ای اعام کرد: 
فرانسه شدیدترین اعتراضات خود را نسبت به اظهارات 
رئیس جمهور ترامپ در خصوص حمات تروریستی 1۳ 

نوامبر 2۰1۵ اعام می دارد.
اما واکنش ها به همین جا ختم نمی شود تا آنجاکه »فرانسوا 
ترامپ  اظهارات  فرانسه  سابق  جمهوری  رئیس  اوالند« 
را شرم آور و نشانه طرز فکر واقعی وی درباره فرانسه و 

ارزش های این کشور توصیف کرد.
انتشار  با  نیز  فرانسه  سابق  نخست وزیر  والس«  »مانوئل 
توییتی، اظهارات ترامپ را بی شرمانه و ناشایست عنوان کرد.

اخبار

سرمقاله

وفاداري با بي وفايان، در نزد خدا 
بي وفايي است. وبي وفايي با بي 

وفايان در نزد خدا وفاداري است

کالمامیر

رئیس جمهور در جمع مردم نیشابور:

مردم ایران اجبار نمی پذیرند
رئیــس جمهور خدمت به مــردم را در گرو 
تسهیل امور آنان دانست و با بیان اینکه مردم 
ایران آگاه، انقابی و هوشیار هستند و اجبار 
نمــی پذیرند و اگر با هم و همفکر باشــیم، 
پیــش خواهیم رفت، تصریــح کرد: مصمم 
هســتیم تمام طرح ها و وعده های دولت به 
مردم استان خراسان رضوی را محقق کنیم.

به گزارش زمــان به نقل از ایســنا، حجت 
االسام و المســلمین دکتر حسن روحانی 
عصر یکشنبه در جمع پرشکوه مردم نیشابور، 
با اشاره به اینکه ایران از صادر کنندگان بنام 
فوالد به جهان و اروپا اســت، اظهارداشــت: 
افتتاح مجتمع فوالد خراسان نشان داد این 
استان آماده است قطب صنعتی کشور شود.

روحانــی با بیــان اینکه »ما کشــور بزرگ 
و غنی داریــم«، گفت: امروز روابط بســیار 
خوبی با همسایگان خود از جمله افغانستان، 
ترکمنســتان و دیگر کشورهای اطراف ایران 
داریــم و می خواهیــم روابط خوبــی با دنیا 
داشته باشیم.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
ما در ســال ۹۶ با هم عهد و پیمان بســتیم 
که به عقب برنخواهیم گشت و مسیر توسعه 
و پیشرفت کشــور را ادامه خواهیم داد، اما 
هر کاری که بخواهیم در این سرزمین انجام 
دهیم، باید افکار عمومی مردم را قانع کنیم.

روحانــی افــزود: اگر می خواهیــم به مردم 
خدمت کنیم باید راه را برای آن ها تســهیل 
کنیم، چرا که مردم از ما اجبار را نمی پذیرند.

رئیس جمهور ادامــه داد: مردم عزیز ایران، 
آگاه، دانا، انقابی و هوشــیار هســتند و به 
آینــده می نگرند، نبایــد کاری کنیم که در 
برابر نســل های آینــده پاســخ قانع کننده 
نداشته باشیم.روحانی اظهار داشت: پیشرفت 
در اقتصاد در صورتی امــکان دارد که همه 
با هم همفکر باشــیم و در همین راستا اگر 
دولت می خواهد در اقتصاد موفق باشد، باید 
راه را بــرای حضور مردم بــاز کند، چرا که 
مردم اقتصــاد را بهتر می فه مند و آن را اجرا 
می کنند.رئیس جمهور افزود: امروز آمادگی 
و ظرفیــت کامل برای حرکــت در صنعت، 
کشاورزی، گردشــگری و مسایل مربوط به 

صنایع دانش بنیان در کشور وجود دارد.

روحانی با بیان اینکه در هر زمینه ای اگر در 
کنار هم و با هم حرکت کنیم، پیروز خواهیم 
شــد، گفت: وعده ما به مــردم از ابتدا ایجاد 
اشــتغال بوده تا جوانان بتوانند صاحب کار 
و زندگی شــوند. همچنین وعده من به شما 
در راستای ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان 
بوده است.رئیس جمهور با بیان اینکه استان 
خراسان رضوی سال گذشته ۹ میلیون دالر 
صادرات صنایع دســتی داشته است، گفت: 
من امروز از ملت بزرگ ایران می پرســم که 
آیا در دنیــای امروز بدون فضــای مجازی 

می توانیم اشتغال برای جوانان ایجاد کنیم؟
روحانی ادامه داد: یکی از اقدامات دولت های 
یازدهــم و دوازدهــم این بوده که مســیر 
ارتباطات مردم و کسب و کار از طریق فضای 
مجازی را بگشاید و امروز تاش می کنیم تا 
اینترنت پرسرعت را به تمام روستاها برسانیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: متأســفانه امروز 
برخی از اینترنت پرســرعت زیاد خوششان 
نمی آید و می گویند اینترنت باید کند باشد، 
طوری که اگر کســی بخواهد به یک سایت 
دسترسی پیدا کند، ساعت ها معطل مانده و 

پشیمان شود.
روحانــی با تأکید بــر اینکه دنیــای امروز، 
دنیای ســرعت و ارتباطات است، گفت: اگر 

می خواهیم در کشــور فساد از بین برود، راه 
آن اطاع داشتن مردم و جوانان از امور است، 
چرا که بدون اطاع، شفافیت و حضور مردم 
و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی توانیم با 

فساد مقابله کنیم.
رئیس جمهور افزود: باید دولت همه اطاعات 
را در اختیــار مردم قرار دهد و مردم از همه 
چیز مطلع باشــند.روحانی با اشاره به اینکه 
امســال جوانان پس از ارایــه الیحه بودجه 
نســبت به جزئیات آن اظهــار نظر کرده اند، 
گفت: مــا باید از اظهارنظر ملــت و جوانان 
خوشــحال باشــیم و همه بــاور کنیم که 
کشور متعلق به مردم است و هر اقدامی که 
می خواهیم انجام دهیم، باید مردم همراه ما 
باشند.رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فاصله 
با مردم ما را به جایی نمی رســاند، گفت: ما 
در دنیــای امروز نمی توانیــم بگوییم، مردم 
باید از اطاعات به دور باشــند، چرا که حق 
اطاع داشتن متعلق به مردم است.روحانی با 
بیان اینکه امروز بیش از 2۰۰ هزار اشــتغال 
در طول 1/۵ســال گذشته در فضای مجازی 
ایجاد شده، افزود: با محدود سازی و فشار به 
نسل جوان به جایی نخواهیم رسید، چرا که 
امروز حمل و نقل مردم، ارتباطات آموزشی 
و بهداشــتی آن ها از طریــق فضای مجازی 

باید پیام رســان های  البته  صورت می گیرد. 
داخلی خود را تقویت کنیم.

رئیس جمهور گفت: ما باید حتی در فضای 
مجازی آنچه ایرانی است را تقویت کنیم. اما 
آیــا می توان به نام تقویــت ارتباطات ایرانی 

مردم را از حق مشاغل محروم کرد.
روحانــی با بیــان اینکه ما باید به ســمت 
قدرتمند شــدن ایران حرکت کنیم، گفت: 
قدرت در سایه به دست آوردن فرصت هایی 
است که اگر امروز آن ها را به دست نیاوریم، 

فردا برای به بدست آوردنشان دیر است.
رئیــس جمهور با تأکید بــر اینکه ما تعامل 
سازنده با جهان را می خواهیم، اما هرگز زیر 
بار حرف زور و تهدید از طرف هر ابرقدرتی که 
باشد، نخواهیم رفت، گفت: برجام به عنوان 
یک قرارداد بین المللی که مظهر دیپلماسی 

ملت ایران است، قابل تغییر نخواهد بود.
روحانی افزود: کســانی کــه فکر می کنند با 
زور و تهدید می توانند ملت ایران را تســلیم 
کنند در اشتباه هستند ما در برابر زورگویان 

ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
روحانــی خاطر نشــان کرد: اگر ما ســاح 
هســته ای نمی ســازیم به خاطر احکام دین 
مبین اســام و فتوای بــزرگان و حکیمان 
کشــورمان اســت، نه بــه خاطر فشــار و 
تهدیدهای دشمنان. اما تکنولوژی صلح آمیز 
هسته ای را حفظ می کنیم و از علوم هسته ای 
بــرای تولید برق، بهداشــت، درمان و دیگر 

مصارف صلح آمیز استفاده خواهیم کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما باید با مردم 
صمیمانه، دوســتانه و با منطق و استدالل 
ســخن گفته و آن ها را در انجام امور قانع 
کنیم، چرا که لجبــازی با مردم در  نهایت 
به ضرر کشــور خواهد بود.روحانی با بیان 
اینکه دولت دوازدهم در برابر انواع فشارها، 
ایســتادگی کرده و با عهد خــود با مردم 
پایبند اســت، گفت: منطق ما روشن است. 
مــا می خواهیم مردم در رنــج نبوده و در 
رفاه باشــند چرا که اسام و انقاب سختی 
و رنــج مردم را نمی خواهــد. دین ما، دین 
آســانی، منطق و دینی است که هم دنیا و 

هم آخرت را دارد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
1-دستگاه مناقصه گذار : اداره کل راه وشهر سازی استان  گلستان به نشانی گرگان- ابتدای خیابان شهید بهشتی )ساختمان 

شماره یک(
2- موضوع مناقصه : پروژه احداث ایستگاه آتشنشانی گنبد کاووس با مبلغ برآورد 6/239/582/290 ریال طبق بخشنامه 
سر جمع و قیمت های فهرست بهای رشته ابنیه،تاسیسات مکانیکی وتاسیسات الکتریکی سال 97 )مناقصه به صورت 
عمومی یک مرحله ای میباشد (.  نکته :به این پیمان هیچ گونه پیش پرداختی تعلق نمیگیرد و برنده مناقصه ملزم به اجرای 
پروژه ظرف مدت 18 ماه بدون توجه به پراخت های این اداره کل  است و پرداخت مطالبات پیمانکار متناسب با تخصیص های 

پروژه پیش بینی گردیده وپرداختی های مذکور از محل اسناد حزانه ویا نقدینگی )هر کدام که تخصیص یابد( میباشد.
3-رتبه ورشته پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه :پایه 5 و باالتر در رشته ابنیه )با رعایت ظرفیت مجاز کاری( 

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 311/980/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به شماره شبا 710170000002173729001004 
و قابل تمدید به نفع شرکت مادر تخصصی عمران وبه سازی شهری ایران یا به صورت واریز نقدی به شماره شبا 040100004001037206373733 نزد 

بانک های دولتی و خصوصی وموسسات مالی واعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی (
5- محل ،زمان ومهلت دریافت اسناد مناقصه :پیمانکارانی که در رشته مورد درخواست تشخیص صالحیت شده اند بایستی جهت دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ انتشار این آکهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/22 به سایت www.setadiran.ir واداره پیمان ورسیدکی واقع در 
طبقه سوم اداره کل مراجعه نمایند. 6- آحرین مهلت تحویل پیشنهاد ها به دبیر خانه اداره کل واقع در آدرس فوق ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 
97/03/03 خواهد بود. 7- بازگشایی پیشنهاد ها :بازگشایی )پاکت های الف ،ب و ج (ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ97/03/05 در محل ساختمان 

شماره یک اداره کل واقع در آدرس فوق میباشد.کلیه مراحل دریافت اسناد و برگزاری مناقصه در سامانه  ستاد انجام خواهد شد.
8- کلیه مراحل دریافت اسناد و برگزاری مناقصه در سایت ستاد انجام خواهد شد.

9-اداره کل راه وشهرسازی گلستان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
10- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول کلیه مفاد وشرایط مندرج در قانون برگزاری مناقصات ،آیین نامه های اجرایی آن ،آیین 

نامه معامالت دولتی وکلیه بخشنامه های صادره در این خصوص می باشد. 
11- برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.ir مراجعه یا با شماره تلفن 32244371-017)اداره پیمان ورسیدگی(تماس حاصل 

فرمایید. شناسه : 172345 تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:18 /97/2
روابط عمومی –اداره کل راه وشهر سازی استان گلستان 

مفقودی
المنثی سند کمپانی وبرگ سبز پژو۴۰۵ مدل 1۳۸۹ شماره شهربانی ۹۵۶م ۵۹ ۷2  
 NAAм۰1сA2Ak۸۹۵۶۳۶   شاسی شماره  با  موتور 12۴۸۹1۳۸1۴۸  شماره 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده اموال منقول 
به  اجرایی  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره 
اموال  یکسری  نیا  حیدر  اهلل  فیض  بطرفیت  و  پور  علی  حمید  کاس ۹۶۵۳1۰له  
منقول به شرح 1- خمیر گیر نانوایی 2- آبگرمکن ایستاده ۳- یخچال خمیر پهن 
کن  رومیزی ۵- میز کار فلزی ۶- اجاق گاز رومیزی ۷- میز کار کوچک ۸-  صندلی 
پاستیکی ۹- نردبان فلزی دستگاه پخش ویدیو11-  ترازو دستی کوچک 12- ظرف 
پاستیکی خمیر 1۳کپسول آتش نشانی ۳ کیلویی 1۴-دودکش نانوایی متعلق  به 
محکوم علیه را از طریق مزایده به تاریخ ۹۷/۳/۶روز یکشنبه ساعت 11 صبح در محل 
پایه ۳۰/۴۸۰/۰۰۰ریال  از قیمت  برساند مزایده  به فروش  اجرایی دادگستری  دفتر 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید ده  درصد بهارا 
فی المجلس  و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت 
مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمن محل 

نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل جاده قائمشهر میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی حصر وراثت  
آقای حسینعلی معصومی برنتی ش ش 2۶11 به شرح دادخواست به کاسه ۹۷۰1۰۷ 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
شوکت کمندی در تاریخ ۹۷/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی- همسر متوفی2-محسن ش ش 
2۰۸۰۳۷2۸۶۶   ۳-مبین ش ش 2۰۸۰۴۸۳۳۹۰ هردو معصومی برنتی   نام پدر: 
حسینعلی  صادره ساری-پسران متوفی۴-ربابه خورسند ف رحیم ش ش 1۷ صادره 
بهشهر-مادر متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد 
ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
خانم محدثه رضائی ش ش ۳۳2 به شرح دادخواست به کاسه ۹۷۰1۳۹ از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا وهابی 
کارکنده ش ش ۴۸۳1 در تاریخ ۹۶/۹/1۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی- دختر متوفی2-مرتضی ش 
ش 2۰۸۰۵۶۹۷1۶  صادره ساری۳-محمد ش ش ۷۴2 صادره تنکابن۴-مائده ش 
ش ۶۰ صادره بهشهر همگی رضائی  نام پدر: ابراهیم –فرزندان متوفی۵-ننه کاظمی 
بزمین آبادی ف ابراهیم ش ش 1۵ صادره ساری-دختر متوفی، اینک با انجام تشریفات 
یا  مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد 
وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له 

صدیقه  یوسف زاده شالینگی فرزند عباسعلی با وکالت رضا قلی شفیع زاده سماکوش 
به نشانی ولیک بندپی شرقی پاساژ محسن تبار دفتر وکالت 

المکان به  مشخصات محکوم علیه  سحر پیشگر فرزند غامعلی به نشانی مجهول 
بندپی  اختاف  حل  شورای  دوم  تاریخ ۹۶/12/12شعبه  شماره ۵11  رای    موجب 
از دفترخانه های رسمی  شرقی-بابل محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی 
نسبت به تنظیم سند و انتقال سند قطعی یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره پاک 
از تاریخ تقدیم  الوکاله وکیل  با احتساب هزینه دادرسی و حق  ایران ۸2  2۵1ه۴۸ 

دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  ماده 1۸۹  اجرائی  نامه  آیین  ماده 1۹  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا داگستری محل تحویل خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی

 نوبت اول

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه وشهر سازی 

استان  گلستان

خانواده های شــهیدان رضا مرادی و رضا امامی، از شــهدای 
ناجا در اغتشاشــات بهمن سال گذشــته در تهران، با رهبر 
انقاب اســامی دیدار کردند.به گزارش زمان به نقل از مهر، 
خانواده های شهیدان رضا مرادی و رضا امامی، از شهدای ناجا 
در اغتشاشات بهمن سال گذشته در تهران، ظهر  روز یکشنبه  
با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی دیدار 
کردند.در این دیدار که همراه با اقامه  نماز ظهر و عصر برگزار 
شد، رهبر انقاب اسامی ضمن گرامیداشت یاد این دو شهید 
عزیــز، به هر یک از این خانواده هــا یک جلد کام اهلل مجید 
اهدا کردند.سرباز وظیفه شهید رضا مرادی عملدار و گروهبان 
یکم شــهید رضا امامی قانلو باغ، از مأموران نیروی انتظامی 
بودند که ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در شب شهادت حضرت 
فاطمه ی زهرا )س( به دست اغتشاشگران در خیابان پاسداران 
تهران به شــهادت رسیدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش از 
این در اســفندماه سال گذشــته در منازل شهید محمدعلی 
بایرامــی)از مأمــوران نیروی انتظامی( و بســیجی شــهید 
محمدحســین حدادیان که در اغتشاشات خیابان پاسداران 

تهران به شهادت رسیدند، حضور یافته بودند.

دیدار خانواده های
 شهیدان مرادی و امامی
 با رهبر انقالب

تا  است  این  مرکزی  بانک  تاش  تمام  گفت:  دولت،  سخنگوی 
کسانی که نیاز به ارز دارند به مقدار واقعی در اختیارشان قرار گیرد 
و اگر هم در حال حاضر مضایقی وجود دارد به دلیل ساماندهی بازار 
ارز است.به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه برای همه واردکنندگان کاال 

ثبت سفارش با دالر ۴2۰۰ تومانی انجام می شود، گفت: تمامی 
کسانی که از امکانات کشور استفاده می کنند و ارز و کاالیی را 
صادر می کنند، ارز آنها نیز با قیمت ۴2۰۰ تومان خریداری خواهد 
شد. هرچه را که فکر می کنیم می تواند نیاز ارزی کشور باشد 
مانند ارز مسافری، دانشجویی، بیماران و همه موارد را در سامانه 
نظارت ارزی مشخص کرده ایم، اما هنوز هم مواردی وجود دارد 

که نیاز ارزی دارند و ما نیز این موضوع را قبول داریم.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: همانگونه که صندوق بین المللی پول 
دیروز رسما اعام  کرد، ایران با ذخایر ارزی قابل توجهی مواجه 
است و امسال 1۰۸ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور را تایید کرده 
که در سال گذشته ۹۵ میلیارد دالر بود.سخنگوی دولت با بیان 
اینکه بیش از ۳۰ میلیارد دالر مازاد تراز ارزی مثبت کشور است، 
اظهار داشت: وضعمان خوب است، اما اگر هرکسی بخواهد ریال 
خود را تبدیل به دالر کند و یا از کشور خارج کند، هر کشوری که 
با هر ذخایری هم باشد، کم خواهد آورد. مسئله پول ملی مربوط به 

دولت ها و یا یک مجموعه خاص نیست. 

نوبخت در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت:

وضعیت ذخایر ارزی کشور خوب است
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رویکرد دوگانه سلطانی فر ؛ 
حضور بانوان ایرانی و غیرایرانی در ورزشگاه ها 

عضو فراکسیون زنان مجلس پیگیر طرح سوال از وزیر ورزش درباره رویکرد 
دوگانه نسبت به حضور بانوان ایرانی و غیرایرانی در ورزشگاه ها است.

سیده فاطمه حسینی  درباره سئوالش از وزیر ورزش و جوانان که این هفته 
در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد، گفت: این سئوال از وزیر 
ورزش و جوانان از زمان رقابت تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه در چارچوب 
مسابقات مقدماتی جام جهانی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، کلید خورد که 
در این بازی زنان سوری بدون مقاومت و ممانعت عوامل اجرایی در استادیوم 

حاضر شده ولی از سوی دیگر اجازه ورود به بانوان ایرانی داده نشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسامی افزود: ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ها در حالی انجام می گیرد که 
هیچ قانونی برای جلوگیری از ورود زنان چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین 
کشور وجود ندارد. وی ادامه داد: ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها علیرغم 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و مفاد منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور 
انجام می گیرد و در آن مسابقه بخصوص)رقابت تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه 
در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی( تابعیت سوری مجوز تبعیض آمیز 
ورود بانوان به ورزشگاه ها بود که این مسئله انعکاس بسیار نامطلوبی داشت و 
برای نمایندگان مجلس نیز سئوال برانگیز بود که به همین دلیل با استفاده از 
ابزار نظارتی مورد سئوال از وزیر ورزش و جوانان قرار گرفت. عضو فراکسیون زنان 
مجلس تصریح کرد: بر همین اساس وزیر ورزش و جوانان باید پاسخگوی این 
رویکرد دوگانه دولت در قبال باشد تا شرایطی ایجاد شود که در چارچوب قوانین 
موجود رفع تبعیض  ها صورت گیرد و محدودیت های علیه زنان از ورود زنان به 

ورزشگاه ها بین برود و ورود بانوان به ورزشگاه ها آزاد شود.

چرا نمی توانید مشکل آب با افغانستان را حل کنید؟

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس خطاب به وزیر امور خارجه گفت: شما 
که حق جمهوری اسامی ایران را در برجام از دهان اژدها بیرون کشدید چطور 

نمی توانید مشکل آب با افغانستان را حل کنید؟
به نقل از ایسنا، احمدعلی کیخا خطاب به محمدجواد ظریف پرسید: استراتژی 
و برنامه جمهوری اسامی ایران در تنظیم روابط با کشور افغانستان با توجه به 

وجود رودها و اکوسیستم مشترک چیست؟
وی ادامه داد: از کمیسیون امنیت به دلیل اینکه پس از دو سال باالخره سوال 
بنده را به صحن علنی ارجاع داد، تشکر می کنم و به ملت عزیز عرض می کنم 
که از همین مسئله می توان فهمید که میزان اهمیت دولتمردان به منطقه 
سیستان چقدر است. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با قرائت اشعاری از 
شاهنامه فردوسی در توصیف زابل و کابل گفت: مردم ایران و افغانستان طبق 
اشعار فردوسی در شاهنامه یک ملت واحد بودند. البته امام علی )ع( فرموده اند 
»وقتی مومنی برادرش را به خشم می آورد، در حقیقت از او جدا شده است«. در 
پی تصمیمات دولت افغانستان و بی تدبیری دولت خودمان خشک ترین دریاچه 
آب شیرین و طبیعی جهان یعنی هیرمند دچار مرگ تدریجی شد و مرد. 
هامون با سرپنجه دولتمردان افغانستان و سوءتدبیر دولتمردان خودمان این 
با سرش  آمده است. امسال فقط سه میلیون مترمکعب وارد این دریاچه شده 
است که این آب فقط کفاف آب شهرهای زابل، زاهدان و روستاهای منطقه 
فقط تا پایان سال ۹۷ را می دهد. وی خاطب به ظریف پرسید: منابع حاصل 
از دیپلماسی جمهوری اسامی ایران در مقابل افغانستان چه بوده است؟ نتیجه 
این همه خدمت به مردم افغانستان برای ایران چه بوده است؟ مگر اینان از ایران 
نیستند؟ از ظرفیت های قانونی سخت هامون در مراکز و مجامع بین المللی چرا 
استفاده نمی کنید؟ از اعمال فشارهای نهادهای بین المللی، کشورها بنگاه های 

اقتصادی تامین کننده مالی پروژه های افغانی چرا استفاده نمی کنید؟

وضعیت بازار کنترل نشود؛ 
رییس جمهور به مجلس می آید

حسن پور بیگدلی گفت: اگر وزرای اقتصادی نتوانند 
وضعیت بازار را کنترل کنند مجلس خواهان حضور 

رییس جمهور در مجلس خواهد شد.
نماینده  بیگدری  حسن پور  شهباز  ایسنا،  از  نقل  به 
سیرجان در تذکرات امروز خود، گفت: از همه مسئولین 
می خواهم که نسبت به درخواست های مردم خصوصا 
در بخش اقتصاد و اشتغال و همچنین بهبود وضعیت 
و  کشاورزان  مشکل  کردن  برطرف  بهداشت،  و  آب 
معلمین و توجه به خشکسالی های بی سابقه، بکارگیری 
نیروهای غیربومی در صنایع و هزاران مشکل دیگر که 
در این فرصت کوتاه مجال گفتنش نیست، توجه کنند. 
وی ادامه داد: تذکر من به ریاست محترم مجلس جناب 
آقای پزشکیان و هیات رییسه محترم و دولتمردان 
است، با وجود تاش های مهم دولت، مجلس و نیروهای 
انتظامی و امنیتی جهت کنترل سامانه بازار هنوز نه تنها 
نگرانی ها رفع نشده بلکه نوسانات ارز حالت سرسامی به 
خود گرفته است. وی سپس گفت: از رییس جمهور و 
وزرای اقتصادی می خواهم این وضعیت بسیار آشفته 
را سر و سامان دهند وگرنه مجلس خواهان حضور 

رییس جمهور در مجلس خواهد شد.

زندان ها 2 برابر ظرفیت زندانی دارند

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
گفت: شرایط حاکم برجامعه به سمت افزایش تعداد 

زندان ها پیش می رود.
یحیی کمالی پور  با اشاره به اینکه زندان ها 2 برابر 
از  هیچکدام  متاسفانه  گفت:  دارند،  زندانی  ظرفیت 
دستگاه های اجرایی قصدی برای کاهش تعداد زندانیان 
ندارند،  حبس  جایگزین  های  مجازات  از  استفاده  و 
قوانین بسیاری درآیین  به طوری که درحال حاضر 
دادرسی و مجازات اسامی دربحث استفاده از مجازات 
های جایگزین و موارد دیگر وجود دارد ، اما کمترین 

توجه به این مصوبات قانونی می شود.
درمجلس شورای  عنبرآباد  و  مردم جیرفت  نماینده 
اسامی، با بیان اینکه دستگاه های مرتبط با مجازات 
های جایگزین حبس اقدام موثری درجهت استفاده از 
این قانون انجام نمی دهند، افزود: ضمن اینکه طرح ها 
و لوایحی که درکاهش جمعیت کیفری زندان ها به 
تصویب رسیده به دلیل نبود عزم جدی برای اجرای آن 

تاثیری درکاهش زندانیان نداشته است.
وی با تاکید براینکه دربحث قرارهای تامین و بازداشت 
تا  دارد، تصریح کرد:  های متهمان مشکاتی وجود 
زندانیان دردستگاه  تعداد  زمانی که فرهنگ کاهش 
قضایی نهادینه نشود، نمی توان دل خوش به اجرای 
قوانین بود؛ ضمن اینکه هیچ ضمانت اجرایی از سوی 
قضات برای درنظرگرفتن قوانین وجود ندارد، بنابراین 
درحال حاضر زندان ها شرایط بحرانی داشته و باید برای 

رهایی از این کانون خطر تدابیری را اتخاذ کرد.

خبرخبر

خصوص  در  ها  نظرسنجی  پارلمانی؛  خبرنگار 
خودروهای داخلی و خارجی ها بر دو نظر معطوف 
است؛ برخی بر این عقیده هستند که خودروهای 
کیفیت  بی  محصوالتی  چینی،  بخصوص  وارداتی 
هستند و در مقایسه کیفیتی با خودروهای ساخت 
داخل، نمره را به خودروهای وطنی می دهند. این 
گروه بر این عقیده هستند که خودروهای وارداتی 
امکاناتی  و  فریبنده  ظاهری  با  چینی  بخصوص 
رنگارنگ، قصد فریب مشتری را دارند و در دراز مدت، 
افت کیفیتی و مشکات مختلفی روی این خودروها 

بوجود خواهد آمد.
اما در مقابل گروهی دیگر وجود دارد که نظر کامًا 
متفاوتی دارند. این گروه می گویند که خودرو هر 
چقدر هم مانند خودروهای چینی ظاهری فریبنده 
دارد اما بسیار دیرتر از خودروسازان داخل شروع به 
تولید کرده اند و پیشرفت آن ها چنان سریع بوده که 
از ما پیشی گرفته اند و محصوالت آن ها نه تنها از 
نظر ظاهری، بلکه از نظر سطح امکانات و کیفیتی 
تکراری  و  کسل کننده  خودروهای  از  بهتر  بسیار 
ساخت داخل هستند. برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اسامی نیز از حقوق مردم دفاع کرده و  از 
روند صدور بخشنامه های برخی خودروسازان داخلی 
مانند سایپا انتقاد کرده اند آنها معتقدند: رویه این 
خودروساز نقض حقوق شهروندی است. رضا انصاری؛ 

به رفتار اخیر سایپا با مشتریانش اشاره و می گوید: 
ابتدا باید گفت افزایش قیمت با شرایط کنونی اقتصاد 
کشور توجیهی ندارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است 
که سایپا روندی غیرقابل قبول با مشتریان خود دارد.

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسامی به بخشنامه های متعدد سایپا اشاره کرد 
و گفت: این خودروساز چهارم اردیبهشت دعوتنامه 
پرداخت مابه التفاوت را برای مشتریان ارسال کرده 

و به آنها تا 1۵ اردیبهشت فرصت داده است؛ اما با 
مراجعه مشتریان مشخص شد که سایپا بخشنامه 
دیگری در نظر گرفته و مبلغ مابه التفاوت را افزایش 
داده است. باید دولت، وزیر صنعت و معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری که مدعی منشور حقوق شهروندی 

است به موضوع ورود کند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دهم 
شورای اسامی با انتقاد از این روند، بیان داشت: رویه 

با  ناپسند بوده  و در واقع رفتار خودروسازها  سایپا 
از سوی  مردم نقض آشکار حقوق شهروندی است، 
دیگر انتظار می رود که بخشنامه و دعوتنامه ای که 
صادر می شود برای خودروساز اعتبار داشته باشد و با 

بخشنامه بعدی از مردم طلب پول بیشتر نکنند.
وی با بیان اینکه نقض آشکار حقوق شهروندی رخ 
و  صنعت  وزیر  دولت،  باید  کرد:  تاکید  است،  داده 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مدعی منشور 
از  و  کرده  ورود  موضوع  به  است  شهروندی  حقوق 
حقوق 12 هزار نفر در سراسر کشور که با این رویه 

مواجه هستند، دفاع کند.
انصاری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان 
دارد،  مشتریان  با  سایپا  برخورد  از  اسنادی  اینکه 
خوبی  دلیل  تواند  نمی  دالر  قیمت  افزایش  گفت: 
که  چرا  باشد  خودرو  قیمت  رویه  بی  افزایش  برای 
از سوی  بومی سازی هستند و  خودروسازها مدعی 
دیگر افزایش قیمت برای قراردادهایی صورت گرفته 
که بهمن ماه سال گذشته منعقد شده است و ربطی 

به گرانی اخیر دالر ندارد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو باید بررسی 
شود، بیان داشت: باید دید آیا مبنای درستی برای 
افزایش قیمت خودرو ها وجود دارد، عاوه بر این تعدد 
دعوتنامه ها نقض حقوق مشتریان است که موضوع را 

در کمیسیون صنایع پیگیری می کنیم.

آشفته بازار خودروهای داخلی و خارجی با قیمت های نجومی

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
پروژه بهسازی  حوزه پیرامونی میدان امام شهر دیواندره با مبلغ برآورد 13.677.826.794 ریالدر شهرستان دیواندره با 

فهرست بها ابنیه سال 97
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج – بلوار آزادگان - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان – تلفن 087-31802297

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

 نوبت دوم

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای الماس امام زهی فرزند محمد عیسی 
خواهان خانم عذرا اسدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای الماس  امام  زهی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه ۹۶۰۹۹۸۳۴1۰۳۰۰۵۰۵ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۰۴/1۷ ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان خوانده و 
در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضماسئم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
م.الف 242 – منشی دادگاه حقوقی شهرستان کرمان –

آگهی
مجهول  که  رئیسی  اهلل  حبیب  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه هشتم محاکم حقوقی 
به   ۹۵۰۹۹۸۳۸۷۰1۰۰۴1۷ کاسه  پرونده  در  است  گردیده  قطعی  که  کرمان 
از  صادره   1۳۹۶/1۰/2۷ مورخ    ۹۶۰۹۹۷۳۸۷۰1۰12۵2 شماره  دادنامه  موجب 
شعبه هشتم حقوقی محکوم علیه آقای حبیب اهلل رئیسی فرزند ابوالحسن خان ملزم 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به شماره های ثبتی 
1۶۴۴ و 1۶۴۵ و نیز پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی در حق محکوم له آقای ابراهیم 
ایاقی میباشد . ضمنا حق االجرا پنج الجرا پنج درصد تعیین می گردد پرداخت نیم 
عشر حق الجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادر یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج گردد تا ظرف 1۰ روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکتام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه هشتم محاکم حقوقی کرمان - متین

آگهی مفقودی
 برگ سبز هیوندا مدل 2۰۰۸ با شماره پاک 22۸س ۶۵ ایران ۶2با شماره موتور

CDBA۹2۹1۸۰ شماره شاسی 2۶221۵به نام ماه بانوی مهردادیان مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان زکیه زمندی بدینوسیله به مجهول 
المکان  فوق الذکر ااباغ  می کرده خواهان سیف اهلل کاگر درونکا دادخواستی دائر  مطالبه وجه 
به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع پس از ثبت به کاس ۸/1۶۴۳/۹۶ جهت 
رسیدگی به روز۹۷/۳/22 ساعت 1۰:۴۵تعیین وقت گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به 
نشانی شما مراتب اباغ وفق  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و  حسب تقاضای خواهان یک 
بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس از اطاع  قبل از حلول دادرسی جهت اعام 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر این صورت شورا غیابا  
رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی  به انتشار آگهی باشد 

شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابلفقط یک نوبت و مدت آن ده  روز میباشد 

 مفقودی
  برگ سبز ریو مد ل 1۳۸۴ شماره شهربانی 22۷ ص 1۹ ۳2  شماره موتور ۰1۰۰۰۹۴۸ 

شاسی NAs۶1۰۰22۵11۰2۵۹۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فاطمه صغری صابری  به ش ش 2 به استناد شهاتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه بشماره    ۹۷۰۰۷۵ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل صابری    ش ش 12۴در تاریخ یکشنبه 
22اردیبهشت 1۳۶۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1-احمد صابری فرزند اسماعیل به ش ش ۷ فرزند متوفی 

2-ایوب صابری فرزند اسماعیل به ش ش 2۰ فرزند متوفی 
۳-فاطمه صابری فرزند اسماعیل به ش ش 2 فرزند متوفی 

۴-سکینه صابری فرزند اسماعیل به ش ش ۴۴۸ فرزند متوفی 
۵-آسیه حسینی فرزند آقا سید صالح به ش ش 111 همسر متوفی 

۶-خیر النساء صابری فرزند اسماعیل به ش ش ۵۹۶ فرزند متوفی
۷-محمد آقا صابری فرزند اسماعیل به ش ش 12۶ فرزند 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 1۴۴
قاضی  شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

 عزمی برای ساماندهی کودکان کار 
وجود ندارد

فیلترینگ از تلگراف تا تلگرام؛
 افزایش گسل بی اعتمادی

عدم  از  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
وجود برنامه مدون برای ساماندهی کودکان 
کار انتقاد کرد و گفت: طرح ها و برنامه های 
اجتماعی  های  آسیب  درحوزه  ها  دستگاه 

پخته نیست.
طرح  تدوین  خدادادیدرخصوص  سلمان   
آنها،  والدین  از  کار   کودکار  سلب حضانت 
گفت: اینکه سازمان بهزیستی به روش های 
کودکان  مشکات  حل  دنبال  به  مختلف 
کار است، سیاستی قابل قبول از سوی این 
دستگاه بوده و ساماندهی این کودکان یکی از 
وظایف حاکمیتی دولت ها است؛ دولت پیش 
باید رفع مشکات خانواده  از هرمسئله ای 

کودکان کار را در دستور کار قرار دهد.
شورای  درمجلس  ملکان  مردم  نماینده 
اسامی، با اشاره به اینکه درصد بسیاری از 
کودکان کار به دلیل شرایط اقتصادی نابسمان 
خانواده مجبور به کار درخیابان ها و معابرشهر 
شدند، افزود: اگر سازمان بهزیستی به دنبال 
ساماندهی کودکان کار است، باید درگام اول 
سرپرستی این کودکان را برعهده گرفته و به 
نوعی حضانت را از والدین نامناسب سلب کند؛ 
ضمن اینکه خانواده این کودکان نیز باید تحت 

پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه رهایی خانواده کودکان کار 
و توجه به جمع آوری این کودکان تاثیری در 
کاهش آسیب های اجتماعی ندارد، تصریح 
کرد: انتظار می رود سازمان بهزیستی طرح 
کودکان  درخصوص  خود  های  برنامه  و  ها 
کارشناسی  نظرات  از  و  کرده  پخته  را  کار 
صاحبنظران ذی ربط نیز استفاده کند، اما 
اینکه چنین طرحی آماده شده و مراحل نهایی 
خود را می گذراند، یعنی سازمان بهزیستی 
کاهش  و  کار  کودکان  بحث  به  نگاه جدی 

آسیب های اجتماعی دارد.
خدادادی با انتقاد از رویه ناموفق دستگاه ها 
درکنترل آسیب های اجتماعی و جلوگیری از 
افزایش کودکان کار، گفت: هیچ اقدام موثری 
متاسفانه  و  نداده  رخ  حوزه  دراین  تاکنون 
بیگانه هستند،  اتباع  از  کار  کودکان  برخی 
در این میان برخی از کودکان کار بازمانده 
از تحصیل بوده و به ناچار به خیابان ها برای 
کار می آیند؛ به طورحتم وزارت کشور، نیروی 
انتظامی، وزارت تعاون و قوه قضاییه باید برنامه 
مدونی را برای این حوزه تدارک ببینند که 

تاکنون طراحی نشده است.

انجام  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
جز  دستاوردی  تلگرام  تا  تلگراف  از  فیلترینگ 
افزایش گسل بی اعتمادی ثمری را در بر نداشته 
است. علی اکبری اظهار داشت: سال جاری به نام 
از  نامگذاری شده است  ایرانی  از کاالی  حمایت 
مافیای صنعت خودروسازی انتظار می رود با اولویت 
جامعه  در  و  تامین  را  رهبری  معظم  مقام  نظر 

اعتمادسازی کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
دیگر  از  اینکه  بیان  با  اسامی  شورای  مجلس 
تولیدکنندگان نیز این تقاضا را داریم تا فرمایشات 
مقام معظم رهبری را یک فرصت بدانند و با پرهیز 
از به فکر سود آنی بودن نگاه بلند مدت و پایدار 
داشته باشند، گفت: تولیدکنندگان جنس مرغوب، 
بسته بندی مناسب، قیمت منصفانه و پایداری در 
بازار را نشانه بگیرند و اعتماد مردم در داخل کشور 
در  و  کنند  داخلی جلب  کاالی  برای مصرف  را 

بازارهای بین المللی به رقابت بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه مردم اشتیاق به دانستن، آگاهی 
با  را  دولت مردان  و  حاکمان  اعمال  بر  نظارت  و 
انسداد تلگرام از دست نمی دهند، ادامه داد: انجام 

جز  دستاوردی  تلگرام  تا  تلگراف  از  فیلترینگ 
افزایش گسل بی اعتمادی  ثمری را در بر نداشته 
است، مخالفت عین الدوله با تلگراف به خاطر نگرانی 

از آگاهی مردم چه نتیجه ای داشت؟
از  استفاده  ممنوعیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فتواستنسیل در دوران پهلوی نیز بی نتیجه بود 
و ممنوعیت استفاده از ویدئو و ماهواره نیز هرگز 
کارکرد نداشت، عنوان کرد: زمینه رقابت را گسترده 
کنیم هر کجا انحصار ایجاد شود شکوفایی نیست 
و هر کجا که رقبا را حذف کنیم خاقیت نیست. 
به دلیل اینکه ام القرا هستیم و از فرهنگ و تمدن 
چند هزار ساله برخورداریم باید با تقویت شبکه های 
داخلی و توانمندسازی آنها عرصه را به دیگران واگذار 
نکنیم.این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی 
در  روشن  ضرورتی  امروزه  تلگرام  اینکه  بیان  با 
ارتباطات و بخشی فضای کسب و کار است، تصریح 
کرد: ضمن تقویت مراقبت های امنیتی باید با تولید 
خود  ملی  منافع  و  ظرفیت ها  از  دفاع  در  محتوا 
سانسوری را کنار بگذاریم، گردش اطاعات، شفاف 
سازی، امکان نظارت و افشای فساد حق مردم است 
با فیلتر کردن موضوع را به زیر زمین منتقل  و 

نکنیم. فقط به فکر منافع شخصی خود هستند.
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رئیس پلیس فتا استان البرز خبرداد:

شناسایی هکر 1٩ ساله
در آبفای جنوبغربی استان تهران صورت گرفت؛ 

اجرای عملیات اصالح شبکه در نسیم شهر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ سرهنگ محمد اقبالی 
روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران از شناسایی 
هکر 1۹ ساله البرزی در یکی از کشورهای اروپایی 

خبرداد.
سرهنگ اقبالی در ابتدا با هشدارهای پلیس فتا در 
گفت:   و  پرداخت  مجازی  فضای  جرائم  خصوص 
فضای مجازی با هدف تسهیل در ارتباطات به وجود 
آمده است که هر چقدر شناخت کاربران از این فضا 
افزایش یابد   می توان امید داشت تا جرائم نیز کاهش 
یابد. وی با تأکید بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، 
افزود: تا پیش از این ارتباطات از طریق پیامک و تلفن 
صورت می گرفت که در چند سال اخیر جای خود 
را به فضای مجازی و  شبکه ها داده اند که الزم است 
در این حیطه حریم شخصی و خصوصی کاربران حفظ 
شود. رئیس پلیس فتا استان البرز در ادامه بیان کرد: 
نداشتن اطاعات و  آگاهی توسط کاربران فضای مجازی 
موجب شده است در طول این مدت که استفاده از 
فضای مجازی رونق گرفته است با شکایات بسیار و 
تعریف جرائم مواجه شویم. وی با اشاره به والدین که 
باید نسبت به فرزندان خود جهت استفاده از شبکه 
های مجازی دقت بیشتری داشته باشند؛  متذکر شد: 
اگر والدین به روز باشند کمتر شاهد تخلفات خواهیم 

بود و ضریب خطا کاهش خواهد یافت. وی در ادامه 
بابیان اینکه کاربران اینترنتی از مطالب درست و در 
چهارچوب استفاده کنند، گفت: محتوای کانال هایی 
که در شبکه های مجازی فعالیت می کنند می تواند 
تفکر کاربران خود را موردتهاجم و تغییر قرار دهد.رئیس 
پلیس فتا استان البرز با اشاره به آمار کاربران ایرانی در 
فضای مجازی تأکید کرد: بسیاری از فعالیت هایی که 
در فضای مجازی صورت می گیرد در راستای اغفال و 
تحریک کاربران است.وی همچنین در بخش دیگری 
از سخنان خود از  شناسایی هکر 1۹ ساله در البرز 
خبر داد و افزود: پلیس اینترپل عملیات خود را برای 
دستگیری این هکر آغاز کرده است و وی تحت تعقیب 
است. رئیس پلیس فتا استان البرز در بخش دیگری 
از سخنان خود به فعالیت یک ربات همسریابی اشاره 
کرد و متذکر شد: مبالغ بسیاری به این ربات واریزشده 
است و در این راستا با دستور قضایی چهار نفر دستگیر 
شدند که این افراد به جرم خود اعتراف کردند.اقبالی 
اضافه کرد: این باند ۴ نفره در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال 
و  دارای تحصیات دانشگاهی بوده اند.وی خاطر نشان 
کرد: این گروه بیش از ۵۰ میلیون تومان در مدت یک 
هفته از کاربران فضای مجازی کاه برداری کردند که 
پس از شکایت ۳۵ کاربر مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند 

رسانی  روز  به  منظور  به  شهر:  نسیم  نوری- 
خطوط و شبکه های آبرسانی نسیم شهر بالغ بر 
۶۰۰ متر خطوط قدیمی این شهر از مدار توزیع 
خارج می گردد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضاب جنوب غربی استان تهران، مدیر 
امور آبفای نسیم شهر با اعام خبر مذکور اظهار 

داشت: در راستای اجرای برنامه های زمانبندی 
شده و اولویت های در نظر گرفته شده در خصوص 
از  قدیمی  و  فرسوده  های  شبکه  سازی  خارج 
با  جدید  های  شبکه  جایگزینی  و  توزیع  مدار 
با جمعیت تحت  استانداردهای الزم و متناسب 
پوشش فعلی ، عملیات اصاح شبکه در مناطق 
مختلف این شهر در دستور کار قرار گرفته و در 

دست انجام می باشد. 
وحید مبین با اشاره به مشخصات پروژه مذکور 
یاد آور شد: با توجه به مهاجر پذیری منطقه و 
سکونت و تراکم جمعیتی باال نسبت به سالهای 
قبل در نسیم شهر و شهرکهای اطراف و همچنین 
قدمت و فرسودگی  و قطر پایین خطوط قبلی که  
موجب افت کمی وکیفی آب آشامیدنی شهروندان 
این منطقه می گردید.  و مشترکین محترم در 
آب  مطلوب  تامین  و  فشار  تثبیت  هدف  با  لذا 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین عملیات اصاح 
شبکه در خیابان شهید فهمیده با خارج سازی 
خط قدیمی 11۰ میلی متری و جایگزینی خط 
1۶۰ میلی متری پلی اتیلن جمعا به طول ۶۴۰ 

متر در حال انجام است.  

کارت هوشمند خودروهای فرسوده 
صادر نمی شود

احمد  بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
جمشیدی با اشاره به اباغ آیین نامه نحوه جلوگیری 
از آلودگی هوا با عنوان قانون هوای پاک، اظهار کرد: 
ناوگانی که تاکنون کارت هوشمند نداشتند و سن آن ها 
باالی سن فرسودگی است تا اطاع ثانوی  صدور کارت 
هوشمند جدید برای آن ها امکان پذیر نیست. وی افزود: 
ناوگانی که براساس اسناد حمل دارای کد رهگیری 
سابقه فعالیت در حمل و نقل عمومی جاده ای را دارند 

از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری اضافه کرد: سن فرسودگی کامیون و کشنده 
و  مینی بوس  برون شهری،  اتوبوس  سال،   2۵ باالی 
میدی باس باالی 1۵ سال،سواری کرایه باالی 1۰ سال 

و وانت بار باالی 1۵ سال است.

برگزاری مانور مقابله با تهدیدات 
سایبری به میزبانی بندر کیش

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از برگزاری 
مانور مقابله با تهدیدات سایبری در بندرگاه این 

جزیره خبر داد.
به گزارش واحد اطاعات و اخبار روابط عمومی 
هرمزگان،  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
»احمد شهریاری« هدف از برگزاری این مانور 
فناوری  مراکز  آمادگی  ارتقاء سطح  و  را حفظ 
اطاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی 
در زمینه مبارزه با تهدیدات سایبری عنوان کرد.

وی افزود: این مانور از روز شنبه 1۵ اردیبهشت 
آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. 
به گفته شهریاری، مراسم پایانی مانور مقابله با 
تهدیدات سایبری با حضور معاون سازمان پدافند 
غیرعامل کشور و مدیران امنیتی سازمان بنادر 
در روز 1۸ اردیبهشت در بندر کیش برگزار می 

شود.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش خاطرنشان 
و  روسا  از  جمعی  که  رویداد  این  در  کرد: 
دارند،  حضور  کشور  بنادر  در  فاوا  متخصصین 
تمامی شیوه های حمات سایبری و نحوه مقابله 
به صورت  اساتید مجرب،  از  استفاده  با  آنها  با 
قرار می  بررسی  تئوری و عملی مورد بحث و 

گیرد.
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 بازدهی ارزشمند فوالد مبارکه برای سهام عدالت

بهادری- اصفهان: امیرحسین نادری، معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکۀ 
اصفهان درخصوص سود پرداخت شدۀ این شرکت بابت سهام عدالت گفت: 
با ورود نماد شرکت فـوالد مبارکه به بورس در اسفندماه سال ۸۵، بلوک ۳۰ 
درصدی شرکت به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیارد تومان به سهام عدالت واگذار 
شد تا از محل سود نقدی شرکت طی 1۰ سال، این مبلغ به صورت اقساط 
به حساب خزانه واریز شود. وی افزود: این در حالی است که از زمان واگذاری 
این سهام به سهام عدالت تا پایان سال مالی ۹۵، بیش از ۳۶۰۰ میلیارد 
تومان سود نقدی به سهام عدالت تعلق گرفته که از این مقدار، 1۳۴۶ میلیارد 
تومان به افزایش سرمایه اختصاص یافته و 222۰ میلیارد تومان به صورت 
نقدی پرداخت شده است. این بدان معناست که حدود ۴ برابر قیمتی که 
سهام عدالت بابت اصل سهام طی 1۰ سال پرداخت کرده است، سود نقدی 

دریافت کرده است.
نادری ادامه داد: همچنین ارزش بلوک سهام عدالت با توجه به قیمت فعلی 
سهام، حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به قیمت واگذاری ۷ 
برابر رشد داشته است. به بیان دیگر، طی 1۰ سال برای سهام عدالت ۶۰۰ 
درصد بازده قیمت و ۴۰۰ درصد بازده نقدی از فوالد مبارکه حاصل شده 
است، یعنی 1۰۰۰ درصد بازده طی 1۰ سال یا 1۰۰ درصد بازدهی به طور 
متوسط ساالنه. به جرئت میتوان اذعان کرد که این بازدهی در هیچیک از 
شرکت های بورسی یا دیگر حوزه های سرمایه گذاری برای سهام عدالت 

حاصل نمیشد.

 شرکت برق خوزستان یکی از 10 شرکت 
برتر کشور

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: برای عبور 
از شرایط ناخواسته تابستان پیش رو باید خوش خلقی مصرف را از خودمان شروع 

کنیم و آن را در جامعه ترویج دهیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت 
بزرگ در مراسم تجلیل از کارگران شرکت به مناسبت روز جهانی کارگر و روز 
صنعت برق، اظهار کرد: پویایی و نشاطی که امروز در بدنه شرکت حاکم است و 
باعث شده شاخص های رشد و توانایی نمایان شود مرهون تاش ها و همدلی 
پرسنل شرکت به خصوص شما کارگران است. وی موفقیت های امروز شرکت 
را مرهون تاش های کارگران و هماهنگی آنها با مدیریت شرکت در دوره های 
مختلف دانست و افزود: شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال حاضر پیشرو 
ترین در شرکت های برق منطقه ای کشور است و بر اساس ارزیابی های صورت 
برتر  از 1۰ شرکت  استان و یکی  اول جشنواره رجایی در سطح  رتبه  گرفته 
الکترونیک شده است. مدیرعامل شرکت برق  کشوری در پیاده سازی دولت 
منطقه ای خوزستان ادامه داد: اگر منابع مالی محقق شود در سه سال آینده در 
گستره دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد حداقل ۴۵۰۰ مگاوات آمپر و 
حداکثر تا ۸ هزار به ظرفیت موجود شبکه و 2۵۰۰ کیلومتر مدار به طول خطوط 
انتقال اضافه می شود که یک جهش قابل توجه در مسیر حرکت شرکت است. 
دشت بزرگ با اشاره به اینکه پرسنل شرکت در رسیدن به این اهداف نقش تعیین 
کننده دارند، اضافه کرد: برای عملیاتی کردن این پروژه ها، در سه سال آینده 
سالی هزار میلیارد تومان و در سه سال ۳ هزار میلیارد تومان در شرکت سرمایه 
گذاری صورت می گیرد.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: همه پروژه های الزم برای مقابله با این شرایط را عملیاتی کرده و قبل از 
تابستان ۹۷ به نتیجه می رسند، در صورتی که مگاوات مورد نیاز تامین شود آماده 
مدیریت شبکه هستیم و این آمادگی نیز وجود دارد تا از همه ظرفیت های بخش 
خصوصی و دولتی، ظرفیت تبادلی و محدود کردن خروج انرژی از استان و حتی 

تغییر الگوریتم شبکه برای عبور از تابستان ۹۷ استفاده کنیم.
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داودی- اراک: مدیرکل سازمان بهزیستی استان 
اداره  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آئین  در  مرکزی 
بسیاری  در  باید  گفت:  مرکزی،  استان  بهزیستی 
رویکرد  یک  جدید،  نگاه  با  خود  فعالیت های  از 
تحول گرایانه داشته باشیم. زهرا امینی افزود: تأکید 
خود را بر اجرای سیاست های برنامه های ششم توسعه 
خواهم گذاشت و مسلما  سیاست های پیشگیری، 
اولویت ما در بخش فعالیت سازمانی است. وی بیان 
کرد: در قسمت هایی از سازمان در واحد های مختلف 
نیاز است برخی ساماندهی ها اتفاق افتد، همچنین 
موضوعات توانمند سازی و مشارکت های مردمی از 

دیگر مقوله هاست که باید به آن توجه ویژه داشت.
کلینیک ها،  توان  از  استفاده  اینکه  بیان  با  امینی 
موسسات و خیریه ها در جهت اهداف سازمانی یک 
خیر جمعی است و قطعا رسیدن به ماده ۸۰ قانون 
برنامه توسعه را مدنظر قرار خواهم داد، افزود: چنانچه 
سیاست های بهزیستی رویکرد اجتماع محور نداشته 
باشد، نمی تواند پاسخگوی این حجم نیاز جامعه در 
جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها 
باشد.وی اضافه کرد: از تمام رؤسای شهرستانی انتظار 
دارم در با تکیه بر رویکردهای تحول گرایانه و جلب 
مشارکت جمعی در جهت ارتقا سازمان بهزیستی به 
اینجانب یاری رسانند، تا بتوانیم یک وضعیت مطلوب 

را در سطح استان مرکزی داشته باشیم.

مدیرکل سابق بهزیستی استان مرکزی نیز در این 
افراد آسیب دیده تحت  مراسم گفت: مددجویان و 
وسیعی  تنوع  و  گستردگی  از  بهزیستی  سازمان 
برخوردارند، این سازمان عاوه بر مددجویان و افراد 

آسیب دیده به افرادعادی نیز خدمات ارائه می دهد.
رفیعی تصریع کرد: در طول چهار سال خدمت خود، 
نظارت  افزایش  با  خدمات  استانداردسازی  همواره 
دستورالعمل های  اساس  بر  و  غیر دولتی  مراکز  بر 
اباغی سازمان را، راهبرد اصلی قرار دادم. همچنین 
بهینه سازی خدمت رسانی و ارتقا کیفی خدمات به 
این مدت  از دیگر سیاست های سازمانی در  مردم 

چهارساله بوده است.

رفیعی اضافه کرد: تقویت و اهمیت دادن به برنامه های 
پیشگیرانه از جمله راهبرد های دیگر سازمان بوده 
که خوشبختانه استان مرکزی در این زمینه همواره 
پیشرو است، در همین راستا غربالگری شنوایی سنجی 
نوزادان به صورت 1۰۰ درصد اجرا شده است و در 
زمینه پیشگیری از اعتیاد در کشور رتبه برتر را کسب 
کردیم. همچنین در مشاوره ژنتیک نیز از استان های 
گفت:  مرکزی  می شویم.استاندار  محسوب  پیشرو 
بهزیستی یکی از نهاد های خدمتگزار واقعی در نظام 

جمهوری اسامی است.
افزود: خدمت در نظام  ادامه،   سیدعلی آقازاده در 
جمهوری اسامی ایران یک فرصت بسیار سازنده 

است و هر کسی این افتخار را کسب می کند بایستی 
در چارچوب وظایف خود به بهترین شکل به ارائه 
خدمات بپردازد.وی با بیان اینکه وظایف بهزیستی 
بسیار متنوع است. افزود: قدر مسلم افرادی که در این 
سازمان به خدمتگذاری مشغولند، از این فرصت به 
نحو بهتری برای خدمت گذاری به نیازمندان استفاده 
می کنند.آقازاده با اشاره به اینکه خیل عظیمی از افراد 
جامعه از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می کنند، 
اظهار کرد: معموال جامعه هدف این سازمان بسیار 
آسیب پذیر و شکننده هستند. سازمان بهزیستی با 
افرادی مواجه است که شاید آنها در طول عمر خود 
هیچگاه رنگ آرامش و آسایش را ندیده اند، اما پرسنل 
این ارگان با ارائه خدمات شایسته و صادقانه تاش 
افراد تحت  از آالم و مصیب های  دارند که بخشی 
پوشش خود را بکاهند، بنابراین فعالیت های پرسنلی 

در این سازمان بسیار حساس و مهم است.
وی گفت: در سه دهه گذشته در جریان فعالیت اکثر 
سازمان ها بوده ام و از نزدیک به آنها آشنایی داشتم، 
بنابراین قاطعانه عنوان می کنم که فعالیت در سازمان 
بهزیستی بسیار سخت است. جامعه هدف سازمان 
بهزیستی با آسیب های زیادی مواجه است و پرسنل 
این سازمان باید به اصطاح سنگ صبور بوده و با 
دادن روحیه در جهت رفع مشکات مادی و جسمی  

آنها گام بردارند. 

ضرورت رویکرد تحول گرایانه در فعالیت های بهزیستی اراک

آگهی فقدان سند مالکیت 
تقاضا  مورد  ملک  مالکیت  سند  مفقودی  اعام  بر  مبنی  مالک  خواست  در  به  بنا 
مورخ   ۸۵۴۹۹ شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با 
1۳۹۷/۰1/2۰ در دفتر خانه اسناد رسمی یک  ورامین به ضمیمه در خواست به 
وارده شماره۳۷۳مورخ 1۳۹۷/۰1/21 که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

است مراتب در اجرای ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
1-نام ونام خانوادگی مالک:سیده نرجس احمدی 

2-میزان مالکیت:سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
از 111 اصلی واقع در  2۸۸ متر مربع قطعه ۸ تفکیکی تحت ثبتی ۴۸2۶ فرعی 
ورامین بهنام وسط ورامین که در دفتر 11۳ صفحه ۳۷ ذیل ثبت شماره ۸۷۳۷۷ 
بنام سیده نرجس احمدی بشماره چاپی ۵1۳2 ثبت و صادر شده است که نامبرده  
هم اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است چنانچه سند مالکیت فوق 
االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفتر خانه ارائه گردید،اخذ و به این واحد 

ثبتی ارسال نمایید. ۳-علت از بین رفتن :جابجایی
۴- بحکایت سوابق ثبتی وثبت دفتر اماک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای 
صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست 
المثنی مراتب اعام تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 1۰ روز 
از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند انتقال ،تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون مقررات صادر و تسلیم  خواهد شد .
م الف 60ث- محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت و اسناد و امالک ورامین

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۶۶1۹1۰۰1۷۴   شعبه نهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد آقای یداله امیدی به اتهام دخالت در اموال توقیف شده 
تحت تعقیب میباشد بواسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 11۵ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف 
است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۸1۸۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای داود ابراهیم پور فرزند حسن به شماره شناسنامه 
۳۸۷۰  کد ملی ۰۳2۰۰۴2۵۵۳ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 2۸۴/۸۶ مترمربع پاک 11۶۶۶ فرعی از 1۶۳ اصلی واقع در کرج - جاده مارد 
- بعد از پل سرحدآباد - بعد از تاالر ونوس - جنب مصالح فروشی پیری خریداری از مالک 
رسمی ابوالفتح آقا ترابی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۸۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/2/1۷

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی وقت رسیدگی 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعا  خان  صی  فرزند  سپهوند  یداله  آقای  بدینوسیله 
محتویات پرونده کاسه ۹۰/1۰۴/۹۷/ک 2 کیفری این دادگاه متهم است به خیانت 
در امانت نسبت به خودرو پژو ۴۰۵ موضوع شکایت خانم زینب محمدی که نظر 
به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ ۹۷/۳/2۳ ساعت ۰۸:۳۰ صبح 
مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر 
االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی 
خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 

۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - سعید سهرابی چگنی . 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی دعوت افراز و معاینه محل 
آباد  از ۴۵ اصلی بخش دو خرم  در سنوات گذشته ششدانگ پاک 2۷۷۸ فرعی 
به ثبت رسیده و احدی از مالکین مشاعی طی درخواستی به شماره 11۴/1/1۰۳۸ 
مورخ ۹۷/2/۳ به اداره ثبت خرم آباد تقاضای افراز سهم مشاعی خود را از نموده 
است لذا جهت بازدید محل توسط کارشناسان این اداره و انجام عملیات افراز در 
مورخه ۹۷/۳/۸ مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار منتشر و از کلیه مالکین 
مشاعی دعوت می شود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر باشند بدیهی است 
عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد و متعاقبا نتیجه 

افراز از طریق روزنامه به اطاع مالکین مشاعی خواهد رسید . م الف ۴1۵۴۹۷۷ 
تاریخ بازدید : 1۳۹۷/۳/۸ 

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

شماره:911 تاریخ: 97/2/10
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای/ خانم محمد علی اسامی بین ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تایید 
شده جهت المثنی سند مالکیت اعام نموده که سند مالکیت شش دانگ پاک ثبتی 
۳۶۷۹ فرعی از 1۶۰ اصلی واقع  در ارضی رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 
۴۹۰ جلد۳۴۸ بنام خانم اعظم محمودی ثبت باواسطه به متقاضی انتقال یافته است 
. به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا چنانچه هر 
شخص از وجود آن نزد خود ویا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز 
ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه ورسید دریافت نماید . در 
غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام اقدام خواهد نمود و فقط اعتراض ایشان در 

مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م الف 2۴۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم - منوچهر کاظم اصالنی

شماره: 912  تاریخ: 97/2/10
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای/ خانم محمد علی اسامی بین ضمن ارائه دو برگ استشهادیه 
دانگ  مالکیت شش  که سند  نموده  اعام  مالکیت  المثنی سند  تایید شده جهت 
پاک ثبتی ۷۵۴۹ فرعی از 1۶۰ اصلی واقع  در ارضی رباط کریم که سند مالکیت 
آن در صفحه 2۷۵ جلد ۸۳2 بنام بهروز استاجاو ثبت باواسطه به متقاضی انتقال 
یافته است . به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
نوبت  یک  ثبت  قانون   12۰ ماده  ذیل  تبصره  اجرای  در  مراتب  لذا  نموده  المثنی 
منتشر تا چنانچه هر شخص از وجود آن نزد خود ویا دیگران مطلع باشد از تاریخ 
انتشار به مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه 
ورسید دریافت نماید . در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام اقدام خواهد 

نمود و فقط اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م الف 2۴۳
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم - منوچهر کاظم اصالنی

مفقودی
بدین وسیله به اطاع می رساند که شناسنامه مالکیت(برگ سبز)خودروسواریسیستم: 
پژو–تیپ۴۰۵ جی ال ایکس آی  مدل:1۳۸۸  به  شماره موتور: 12۴۸۸۰۳2۷1۶ 
مفقود  سهرابی  نام حسین  به   NAAM۰1CA۸۹E۸2۸2۵۷  : شاسی  شماره  و 

کرمانشاهگردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سند فروش کارخانه خودرو مزدا دو کابین2۰۰۰مدل 1۳۸۴ به رنگ آبی به شماره شهربانی 
21۵ ط 1۷ ایران ۷۸ به شماره موتور ۴۸۵2۷۵ و   ۸۴NDPE۰1۳۴۷ شماره شاسی متعلق 

ساوجبالغبه دهیاری سنقرآباد مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد
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دستورالعمل تجویز و مصرف
 8 قلم آنتی بیوتیک پر هزینه ابالغ شد

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دستورالعمل تجویز 
و مصرف هشت قلم آنتی بیوتیک پر هزینه با همکاری سازمان غذا و دارو و 
انجمن بیماری های عفونی و گرمسیری در راستای مدیریت بهینه هزینه های 
خدمات سامت و کاهش بروز مقاومت میکروبی، تدوین و اباغ شد. به گزارش 
پیام زمان  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قاسم جان بابایی روز 
یکشنبه افزود: امیدواریم با مدیریت تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها، بتوانیم 

مقاومت میکروبی را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر برنامه ریزی در تجویز و مصرف دارو، ادامه داد: سازمان بهداشت 
جهانی، مقاومت آنتی بیوتیکی را یکی از بزرگترین خطرات تهدید کننده 
سامت عمومی جهان اعام کرد و تجویز و مصرف بیش از حد و خودسرانه را 

یکی از دالیل مقاومت آنتی بیوتیکی می داند. 
معاون وزیر بهداشت گفت: تجویز بی رویه آنتی بیوتیک های نسل جدید و 
گران قیمت، عاوه بر تحمیل هزینه به بیمار و نظام درمانی کشور، موجب بروز 
مقاومت های آنتی بیوتیکی در سطح جامعه می شود و در آینده، درمان بیماری 

های عفونی و واگیردار را با مشکات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
جان بابایی تاکید کرد: یکی از سنجه های اعتباربخشی بیمارستان ها به تجویز 
و مصرف آنتی بیوتیک اختصاص خواهد یافت و رتبه بندی دانشگاه ها بر 
اساس این سنجه انجام خواهد شد بنابراین الزم است مهارت کادر درمان نیز 

بهبود یابد.

حدود90درصد کودکان 6ساله 
دچار پوسیدگی دندان هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: حدود۹۰درصد کودکان ۶ساله 
ایراني دچار پوسیدگی دندان بوده و به طور متوسط داراي ۵ دندان شیري 
پوسیده هستند و فقط ۰/۴ درصد از نوجوانان 1۵ساله فاقد پوسیدگي و داراي 

دندان های کاما سالم مي باشند.
به گزارش پیام زمان ،دکتر خوشنویسان دندانپزشک و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی و رئیس مرکز همکاری سازمان بهداشت 
جهانی، در آستانه برگزاری همایش سامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران اظهار داشت: موضوع سامت دهان و دندان ابعاد وسیعی دارد. در تعریف 
سازمان بهداشت جهانی، فردي کاما سالم تلقي مي شود که از نظر فیزیکی، 
روحي، اجتماعي و ... در سامت کامل باشد. به عبارت دیگر، اگر فردي از تمام 
جهات سالم باشد اما دهان و دندان هاي سالمی نداشته باشد، این شخص طبق 

تعریف، فرد سالمي محسوب نمی شود.
وی افزود: میزان شیوع پوسیدگي دندان در کشور ما بسیار باال بوده و به یک 
اپیدمی تبدیل شده است. حدود۹۰درصد کودکان ۶ ساله دچار پوسیدگی 
دندان هاي شیري مي باشند. در این گروه سني کودکانی که هیچ مشکلی در 
دهان خود ندارند فقط حدود 12 درصد بوده و بقیه افراد از سامت کامل دندان 

ها برخوردار نمي باشند )آمار کشوري سال 1۳۹1(.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی اظهار داشت: اگر 
شاخص بین المللی سامت دهان برای کودکان 12ساله را در نظر بگیریم، آمار 
پیمایش کشوری ما در سال ۹1 نشان می دهد که 2۷/۴ درصد از این کودکان 
فاقد دندان های پوسیده مي باشند. اما با گذشت ۳سال، حدود 2۷درصد از این 
دندان هاي سالم دچار پوسیدگي مي شوند، به نحوي که فقط ۰/۴ درصد از 
نوجوانان 1۵ ساله داراي دندان های سالم مي باشند. این آمار همچنین نشان 
می  دهد که با افزایش سن، به دلیل کمبود آگاهی و عدم انجام مراقبت هاي 

فردي الزم، اغلب دندان ها یکي پس از دیگري دچار پوسیدگي می شوند.

خبر

 18 میلیون کاربر اینترنت
 زیر 18 سال هستند

 حامد عامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسامی 
دانش آموزان با بیان اینکه ۸ میلیون از نوجوان ایرانی 
در فضای مجازی گیمر هستند، تقریبا 12۰۰  سال 
صرف بازی کردن سپری می کنند و حدود  1۸ 

میلیون از کاربران اینترنت زیر 1۸ سال  دارند.
اتحادیه  دبیرکل  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
انجمن های اسامی دانش آموزان در نشست خبری 
خود که در ساختمان مرکزی این اتحاد برگزار شد، 
عنوان کرد : امروزه شاهد ورود بی حد و مرز دانش 
آموزان به فضای مجازی هستیم که سهم بسیاری از 
اوقات فراغت های نوجوانان معطوف به فعالیت های 
در مجازی و بازی های موبایلی است؛ در این گروه 
سنی ۸ میلیون گیمر داریم که تقریبا حدود 12۰۰ 

سال صرف بازی می کنند.
مرکز  امار  اخرین  طبق   : کرد  عنوان  عامتی 
تحقیقات بازیهای دیجیتال حدود ۹۵درصد از از 
بازی ها که نوجوانان را در فضای مجازی مشغول 
را  بوده و سبک زندگی غربی  خود کرد؛ وارداتی 

ترویج می دهند. 
کاربر  میلیون  حدود 1۸  امروز   : کرد  اظهار  وی 
تولید  برای  باید  و  داریم  سال   1۸ زیر  اینترنت 
محتوای سالم، مفید و ایمن بر بستر فضای مجازی 
برای این گروه بزرگ، حساس و سرنوشت ساز اقدام 
کرد. عامتی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی فصل 
تابستان و اوقات فراغت بیشتر دانش آموزان میل و 
رغبت انها  برای استفاده از فضای مجازی بیشتر بود.

سهم جوانان و نوجوان در استفاده از فضای مجازی 
بیشتر تهدید بوده تا فرصت و متاسفانه طبق اخرین 
امار بدست امده جرایم  که در سال ۹۵ در فضای 
مجازی اتفاق افتاد بیشتر از ۹۴ بوده است ،که از این 
میان ۴۳ درصد از کل جرایم در تلگرام و 2۰ درصد 
در اینستاگرام رخ داده است؛ به عبارتی می توان 
گفت که بیش از ۶۰ درصد جرایم رخ داده در فضای 

مجازی در تلگرام و اینستاگرام اتفاق افتاده است.
راستای کاهش  اقداماتی در  عامتی عنوان کرد: 
جرایم فضای مجازی انجام داده شده  که مهترین 
آن معرفی پیام رسان داخلی بود، وی همچنین به  
بسته های محتوای تلگرام اشاره کرد بسته های که 

پشت پرده تلگرام می پردازد.
اعضو مسئول در اتحادیه انجمن های دانش آموزی 
اظهار کرد: برخی از دانش اموزان هم ابتکاراتی در 
این زمینه دارند که تا پایان سال ۹۷  جزءبرنامه های 

کوتاه انجام می شود . 
وی همچنین در پایان عنوان کرد: گفتمان سازی 
در فضای مجازی با توجه به افزایش سواد رسانه 
انجمن های  اتحادیه  ترویجی   اقدامات  از  ای 
با  که  است  زمینه  این  در  دانش آموزان  اسامی 
برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  

ا نها را طراحی کرده است.

خبر

با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
واکسن معاونت بهداشت وزارت بهداشت ضمن 
تشریح سابقه واکسیناسیون در کشور، از اضافه 
شدن سه واکسن جدید به برنامه واکسیناسیون 

کشور طی سال جاری خبر داد.
دکتر محسن زهرایی ، با اشاره به سابقه طوالنی 
برنامه واکسیناسیون در ایران، گفت: 2۰ سال 
در سال  و  دنیا  در  آبله  واکسن  از کشف  بعد 
1۸2۰ میادی سابقه واکسن در کشور ما هم 
ثبت شد و واکسیناسیون برای سربازان ایرانی در 
جنگ هایی که در ناحیه شمال قفقاز با روس ها 

داشتیم، استفاده شده است.
وی با بیان اینکه سابقه تولید واکسن در کشور 
به حدود 1۰۰ سال می رسد،به ایسنا گفت  : 
به عنوان مثال واکسن وبا، حصبه و آبله جزو 
واکسن هایی بوده که در انستیتو پاستور ساخته 
واکسن  مانند  واکسن هایی  آن  از  بعد  می شد. 
رازی  واکسن سازی  موسسه  در  سیاه سرفه 
ساخته  شد. در سال های بعد هم شاهد تولید 
هم  بعد  و  اطفال  فلج  سرخک،  واکسن های 
واکسن سرخک، سرخجه و اوریون در قالب یک 
واکسن بودیم. در عین حال واکسن هایی مانند 
هپاتیت B و ب. ث. ژ هم در انستیتو پاستور 

ساخته شدند.
انقاب اسامی  اینکه پیروزی  بیان  با  زهرایی 
نقطه عطف و تحولی در برنامه واکسیناسیون 
کشور بوده است، افزود: از سال 1۳۶۳ شبکه 

خدمات بهداشتی و درمانی اولیه که مقدماتش 
از سال ها قبل طراحی شده بود، در کشور آغاز به 
کار کرد. یکی از اولین خدماتی که در این شبکه 
عرضه شد، برنامه واکسیناسیون برای کودکان و 

زنان باردار بود.
نزدیک  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  زهرایی 
پوشش  ساله  همه  که  است  سال   2۵ به 
تا ۹۹ درصد  بین ۹۵  واکسیناسیون کودکان 
متغیر است، افزود: این درحالیست که در دنیا 
بسیاری از کشورها هنوز نتوانستند به این سطح 
از پوشش واکسیناسیون نزدیک شوند. بسیاری 
از آنها کشورهای فقیر، ضعیف یا در حال توسعه 
از  سطح  این  به  نتوانستند  هنوز  که  هستند 

واکسیناسیون دست یابند.
زهرایی ادامه داد: یکی از دالیل باال بودن پوشش 
واکسیناسیون در کشور ما مشارکت خانواده ها 
برنامه آموزش  ارائه  با  بوده است. خوشبختانه 
همگانی و اطاع رسانی مناسب، سطح سواد و 
فرهنگ سامتی در جامعه ارتقاء پیدا کرده و 
در حال حاضر به حدی رسیده است که خانواده 
یک حق  عنوان  به  را  کودکان  واکسیناسیون 
برای فرزندشان می دانند که کاما امری صحیح 
برای چند  در یک شهر  اگر  به طوریکه  است؛ 
روز واکسنی موجود نباشد، خانواده ها معترض 
می شوند و آن را مطالبه می کنند. البته عاوه بر 
این قطعا عوامل دیگری مانند تولید واکسن در 
کشور وجود داشته است. در حال حاضر بسیاری 

از واکسن ها را در داخل کشور تولید می کنیم 
و در منطقه خاورمیانه تنها کشوری که واکسن 
تولید می کند، جمهوری اسامی ایران است. این 
موضوع موفقیتی بسیار بزرگ است. در عین حال 
ساختار بسیار خوبی برای ارائه خدمات در کشور 
امکان دسترسی مردم  شکل گرفته است که 
به خدمات سامت را در شهر و روستا فراهم 
می کند. زهرایی با بیان اینکه البته باید توجه 
کرد که واکسیناسیون علمی است که به طور 
مداوم پیشرفت می کند، گفت: به این ترتیب 
و  مداوم ساخته  به طور  واکسن های جدیدی 
استفاده  آنها  از  کشورها  و  می شوند  آزمایش 
می کنند. به عنوان مثال در سال 1۹۷۴ که در 
دنیا برنامه واکسیناسیون شکل گرفت و اکنون 
بیش از ۴۰ سال از آن زمان می گذرد، کار با 
شش واکسن آغاز شد، اما در حال حاضر تعداد 
واکسن هایی کودکان به بیش از 2۰ مورد افزایش 
پیدا کرده است. اکنون در برنامه واکسیناسیون 
می دهیم.  پوشش  را  بیماری  ایران حدود 1۰ 
البته برای برخی گروه های خاص واکسن هایی را 

استفاده می کنیم، اما در برنامه واکسیناسیون مان 
1۰ بیماری را پوشش می دهیم و انتظار داریم 
بتوانیم امسال یک واکسن تزریقی فلج اطفال را 
به برنامه کودکان اضافه کنیم که امیدواریم از 

اوایل تابستان این واکسن به برنامه اضافه شود.
واکسن  دو  آن  بر  وی همچنین گفت: عاوه 
به  تدریج  به  هم  روتاویروس  و  پنوموکوک 
می شوند.  اضافه  کشور  واکسیناسیون  برنامه 
سوی  از  واکسن  دو  این  بودجه  خوشبختانه 
مجلس در بودجه سال ۹۷ مصوب شده است 
و امیدواریم سایر اقدامات آن انجام شود و در 
دو  این  شدن  اضافه  شاهد  امسال  دوم  نیمه 
واکسن بسیار مهم هم به برنامه واکسیناسیون 
باشیم. اگر این اتفاق بیفتد می توان گفت که 
انواع  از جهت  ما  واکسیناسیون کشور  برنامه 
بسیار  می کنیم،  استفاده  که  واکسن هایی 
دو  این  شدن  اضافه  برای  می شود.  روزآمد 
دالر  میلیون   1۰۰ بر  بالغ  اعتباری  واکسن  
پیش بینی شده است و این اهمیت مساله را 

برای تامین سامت کودکان نشان می دهد.

دانش آموزان  جمع  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مناطق زلزله زده کرمانشاه، ضمن اشاره به اینکه 
و  آموزش  کشور  غرب  در  زلزله  وقوع  از  پس 
پرورش تمام تاشش را برای کاهش سختی ها 
این  گفت:  گرفت،  کار  به  دانش آموزان  وآالم 
وزارتخانه در راستای تقویت روحیه دانش آموزان 
حادثه دیده، آموزش الکترونیکی و حضوری را به 
عنوان دو برنامه کاربردی در دستور کار خود برای 

استان های زلزله زده قرار داده است.
سید محمد بطحایی در جمع دانش آموزان مناطق 
قصر شیرین،سرپل ذهاب،گیانغرب،کرند،ثاث و 
هفته ای  یک  اردوی  در  کننده  شرکت  گهواره 
اردوگاه  در  کنکور،  جامع  آموزشی-فرهنگی 
باهنر با تبریک روز معلم اظهار کرد: پس از وقوع 
زلزله در غرب کشور آموزش و پرورش با تشکیل 
ستادهایی در مرکز ،استان و شهرستانهای زلزله 
زده کار استمرار آموزش در مناطق صدمه دیده 

را آغاز کرد.

هدف  با  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کاهش سختی ها وتقویت روحیه دانش آموزان 
بازماندن  از  حادثه دیده و همچنین جلوگیری 
آنها از تحصیل ،آموزش الکترونیکی و همچنین 
آموزش حضوری به عنوان دو برنامه کاربردی در 

این راستا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
وی ادامه داد: توزیع یک هزارو 1۰۷تبلت و 1۶۶ 
لپ تاپ بین دانش آموزان مناطق زلزله زده و 
و  مناطق  مرحله  سه  در  آموزش های حضوری 
شهرستان ها، استان و تهران از جمله برنامه های 

آموزش و پرورش پس از وقوع زلزله در کرمانشاه 
بوده است.

به گزارش مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی 
پیش  از  بطحائی  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
بینی و اجرای برنامه های بسیار فشرده ای برای 
در  افزود:  و  داد  خبر  کنکوری  آموزان  دانش 
حوزه ستادی تمام تاش خود را برای آموزش 
دانش آموزان انجام دادیم .امیدوارم دانش آموزان 
رشته های  ۹۷در  مهر  در  زده  زلزله  مناطق 
تحصیلی مورد عاقه خود در دانشگاه ها ادامه 

تحصیل دهند.
شایان ذکر است؛ دانش آموزان دختر شهرستانها 
و مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به  مدیریت  
و توسعه  سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی 
و  آموزش  کل  اداره  و  مردمی  مشارکت های  
پرورش شهر تهران به مدت یک هفته در دوره 
باهنر  اردوگاه شهید  آموزشی-فرهنگی که در 

تهران برگزار شد، شرکت کردند.

برنامه های فشرده  برای دانش آموزان کنکوری مناطق زلزله زده

۳  واکسن جدید در راه ایران

ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صمد ویسکرمی فرزند سبز علی 

ویسکرمی  صمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسفندیاری  فاطمه  خانم  خواهان 
فرزند سبز علی  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه     ۹۶۰۹۹۸۶۶12۰۰12۷۹ کاسه  پرونده 
دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۳/21 ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 
ثانی  اعام نشانی کامل خود نسخه  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.۹۶1۳12 بایگانی 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد - حمید گوهری سراب . 

ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن بیرانوند و فاطمه بیرانوند فرزندان 

لطفی و صید رضا و محمد رضا و پاپی علی بارونی پور فرزندان محمد 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیرانوند  بارانی  اعظم  -زهرا  مژگان  خواهان 
حسن - فاطمه - صید رضا -محمد رضا و پاپی علی  به خواسته مطالبه  اجرت 
کاسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ترکه   تقسیم  و  المثل 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه     ۹۷۰۹۹۸۶۶1۰۶۰۰11۰
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۳/۳۰ ساعت1۰:۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد - قوام آذر همایون 

ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانمها صغرا خویشاوند فرزند یداله و معصومه 

کاهی فرزند عبدالحسین 
خواهان آقای علی شیراوند فرزند علی سوار دادخواستی به طرفیت خوانده خانمها 
الزام  به خواسته  یداله و معصومه کاهی فرزند عبدالحسین  صغرا خویشاوند فرزند 
کاسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به 
۹۷۰۹۹۸۶۶1۰۷۰۰۰۸۹  شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۴/۳ ساعت 12:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
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 اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد - رضا نقی زاده . 

مفقودی
بدین وسیله به اطاع می رساند که شناسنامه مالکیت(برگ سبز)خودروسواریسیستم: 
پژو–تیپ۴۰۵ جی ال ایکس آی  مدل:1۳۸۸  به  شماره موتور: 12۴۸۸۰۳2۷1۶ 
مفقود  سهرابی  نام حسین  به   NAAM۰1CA۸۹E۸2۸2۵۷  : شاسی  شماره  و 

کرمانشاهگردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1۳۹۴۶۰۳1۶۰۰۷۰۰1۷2۸  مورخ 1۷/ ۸/ ۹۴ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدعزیز لطفی به 
شماره شناسنامه 2 دو صادره از روانسر کدملی ۵۹۶۹۹1۳121 فرزند فتحعلی درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز 
تحت کاسه ۳۳۷/ ۹2 تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را به مساحت -/1۵۰،۵۷ مترمربع 
به نام آقای محمدعزیز لطفی از پاک ۵۳  اصلی روانسر بخش 12 کرمانشاه واقع در 
روانسر خیابان کامیاران پاک ۳2۰ خریداری از فرضعلی لطفی و مع الواسطه از آقای 
سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  2 / 2 / 1۳۹۷   تاریخ انتشار دوم 1۶ /  2 /  1۳۹۷

آگهی ابالغ
نظر به اینکه در پرونده کاسه  1۳۹۶۰۰11۶۰۳۳۰۰۰۸۰۳ عباد شهراز فرزند جعفر به 
شماره ملی ۳۷۳2۴۵۰۳۵1 راننده خودرو وانت سایپا به شماره پاک 21۵ ل 2۸ ایران 
1۹ که به اتهام حمل کاالی قاچاق از  سوی این مرجع تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1۳۹2 مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگاهی در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه جهت پاسخگویی 

به اتهام خویش حاضر شود در غیر اینصورت مطابق قانون اقدام خواهد شد.
رئیس شعبه اول و ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه-مسعود رجبی

آگهی مفقودی
به  متعلق  تاریخ صدور ۹۴/1۰/2۹  و  به شماره 2۹۹۷۸2۰  راننده  کارت هوشمند 

اینجانب رضا زحمتکش فرزند صادق مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
 آقای محمدمحمدی دارای شناسنامه شماره  ۵۹۶۹۸2۰۸۵۷ به شرح دادخواست به 
کاسه ۹۷۰۰۵۳  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده 
که شادروان کیومرث محمدی  به شناسنامه ۵۹۶۹۸۸۶1۴۹ در تاریخ 2۷/1۰/1۳۹۶ 

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
•محمد محمدی  شماره ملی  ۵۹۶۹۸2۰۸۵۷  تاریخ تولد 1۳2۷  نسبت پدر متوفی
•آمنه محمدی   شماره ملی  ۵۹۶۹۸22۰۹۴  تاریخ تولد 1۳۳۷  نسبت مادر 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  یک شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی حصروراثت
آقای محمد عبادی ،نام پدرصمد،بشناسنامه 1۹۴۰۳۰۴۴۳1صادره ازماهشهردرخواستی 
عبادی  صمد  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه ۹۵صادره هندیجان درتاریخ ۹۶/۸/2۸دراهواز اقامتگاه غیردائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز 1- متقاضی با مشخصات فوق)فرزند متوفی(2-عادل عبادی بشناسنامه 
ذکور  )فرزندان  1۹۴۰۶۳1۸۹۰ماهشهر  بشناسنامه  عبادی  ۶۴۷ماهشهر۳-عباس 
متوفی(۵-خانم  اناث  )فرزندان  بشناسنامه۶۴۸هندیجان  عبادی  حلیمه  متوفی(۴- 
تشریفات  باانجام  الغیر.اینک  متوفی(و  بشناسنامه ۴۳۳ماهشهر)زوجه  عبادی  مریم 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)1۶/۹1(
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر شعبه 3
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دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه  کاسه ۹۶۰۹۹۸۶۶12۵۰۰۹۹۶  پرونده 

خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶1۳۵۰۰۰1۰ 
1-آقای رضا فوالدوند فرزند علی متهم به نشانی لرستان - خرم آباد 

2-آقای محمد رضا رحیمی مقدم فرزند حشمت اله شاکی به نشانی استان لرستان 
-شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد خ شهید اردشیر کرمی کوچه شهید امید علی 

حسنوند پاک 1۷ 
۳- آقای محمد امین رحیمی مقدم فرزند محمد رضا شاکی با والیت از محمد رضا 
رحیمی مقدم فرزند حشمت اله به نشانی استان لرستان -شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد خ شهید اردشیر کرمی کوچه شهید امید علی حسنوند پاک 1۷ - اتهام 

: ایراد جرح با چاقو 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه پیوست 
از مطالعه پرونده ماحظه اظهارات و مداقه الزم در  اینکه پس  تحت نظر است و 
مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعام و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر 

انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای رضا فوالدوند فرزند علی متواری و فعا مجهول 
المکان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت محمد امین رحیمی 
مقدم فرزند محمد رضا با والیت قهری پدرش دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و 
شکایت ولی شاکی که در اظهارات خود بیان داشته فرزندش توسط متهم دچار صدمه 
شده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله گزارش و 
تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و مطلعین محلی که در مرحله دادسرا 
از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه انتسابی به متهم میباشد و پزشکی 
قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت جسم /برنده همزمان با تاریخ 
وقوع جرم اعام داشته عاوه بر آن احضار وی از طریق نشر آگهی عذر موجهی جهت 
توجیه عدم حضور خود ارائه نکرده است بر این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به 
شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی قضیه نظر به اینکه 
رفتار ارتکابی فی نفسه منجر به اخال در نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب 
و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه 
مستند به ماده ۶1۴ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نامبرده را به تحمل چهار 
سال حبس تعزیری محکوم مینماید و از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه دیه 
به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد 
۴۴۷-۴۴۸-۴۵2-۷11-۷۰۹-۷1۰ از قانون مجازات اسامی مصوب 1۳۹2 متهم را 
به پرداخت دیات زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم 
مینماید 1-یک سوم دیه کامل بابت جراحت جائفه ناحیه تحتانی خلفی خارجی کتف 
چپ که وارد حفره شکم شده و با پارگی دیافراگم وارد حفره قفسه صدری شده است 
2-چهار درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ناز کردن شکم الپاراتومی ۳-یک 
درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه قدام گوش چپ ۴-چهار درصد دیه کامل بابت 
ارش پارگی دیافراگم و لوپ چپ ریه ۵-دو درصد دیه کامل بابت ارش تعبیه لوله سینه 
ای سمت چپ این رای غیابی محسوب و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه 
است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 2۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

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

آگهی
آقای علی حبیبی دادخواستی به شماره ۹۶۰۹۹۸۳۴۶۸2۰۰۹۰۳به طرفیت آقای 
علت  به  لذا  اند  داشته  تقدیم  این شورا  به  مطالبه  بر  مبنی  اکبری جیرفتی  میثم 
وقت  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ بتحریرماده  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
وقت  از  اطاع  با  خوانده  تا  درج  نوبت  یک   1۶ ساعت   1۳۹۷/۰۳/1۹ رسیدگی 
از چهارراه شعبانیه  بعد  بهمن  بلوار 22  کرمان  در  واقع  در جلسه شورا  رسیدگی 
کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و در جلسه شورا جهت 
دفاع از خود شرکت نمایند و یا الیحه ای ارسال نماید و عدم حضور نامبرده مانع 

رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد./.
دبیر شورای حل اختالف 22 کرمان – 233م الف

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان : سیمین هوشمند – محمدرضا 

هوشمند- بی بی مطهره خاتمی – حسین هوشمند – علی عامری اختیارآبادی 
خواهان آقای محمدعلی احمدپور دادخواستی به طرفیت خواندگان مجید حسنی 
زاده – سیمین هوشمند – محمدرضا هوشمند – بی بی مطهره خاتمی – حسین 
هوشمند – علی عامری اختیارآبادی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی – الزام 
به تفکیک ملک – الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه ۹۶۰۹۹۸۳۴1۰۶۰۰2۸1 شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان کرمان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۰۳/22 ساعت 12 صبح تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
نوبت در  بودن خواندگان مذکور و درخواست خواهان مراتب یک  المکان  مجهول 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تاخواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ 
ثانی  اعام نشانی کامل خود نسخه  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.
م.الف 231 – مدیر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان 

آگهی
مشخصات محکوم له / محکوم لهم  1- ابراهیم ایاقی حسینی فرزند رمضان بنشانی 

کرمان – بلوار هوانیروز – ک 1۴ پ2۵
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  1- حبیب اهلل رئیسی فرزند ابوالحسن خان 

بنشانی تهران – خیابان دربند – خیابان گابدره پاک ۶ زنگ سوم 
محکوم به : به موجب دادنامه ۹۶۰۹۹۷۳۸۷۰1۰12۵2 مورخ 1۳۹۶/1۰/2۷ صادره 
از شعبه هشتم محاکم حقوقی کرمان که قطعی گردیده است محکوم علیه آقای 
حبیب اهلل رئیسی فرزند ابوالحسن خان ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی ملک به شماره های ثبتی 1۶۴۴ و 1۶۴۵ و پرداخت هزینه دادرسی 
و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له آقای 
ابراهیم ایاقی حسینی گردیده است ضمنا حق االجرا پنج درصد تعیین می گردد.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :
- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 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 غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخصاص ثالث یا و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مدر اموال مذکور در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیزی درجه هفت را در پی دارد .) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی موجب مجازات تعزیزی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود.) ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1۳۹۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – هما متین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدجواد محاتی فرزند ابراهیم 
خواهان خانم سارا صداقتی دادخواستی به زرفیت خوانده آقای محمد جواد محاتی 
به خواسته اذن در ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
)1۵خانواده  کرمان  شهرستان  خانواده  دادگاه  شعبه۴   ۹۷۰۹۹۸۳۴11۵۰۰۰۹۸
تعیین  روز شنبه 1۳۹۷/۰۴/1۶ ساعت ۸:۳۰  مورخ  وقت رسیدگی  و  ثبت  سابق( 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده خانواده شهرستان کرمان ) 15 خانواده سابق ( کرباسی - م.الف 246 

تولید بنزین در پاالیشگاه تهران 24 درصد 
افزایش می یابد

مدیرعامل پاالیشگاه تهران از امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت های 
ژاپنی برای بهبود کمی و کیفی بنزین تولیدی و کاهش استفاده از نفت 
کوره خبر داد و گفت: با اجرای مرحله نخست این طرح، تولید بنزین در 

پاالیشگاه تهران 2۴ درصد افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، »لطف ا... هنگی« درباره تفاهم نامه 
امضا شده با شرکت های ژاپنی ِجی،جی.سی )JGC( و ماروبنی توضیح 
داد: قرار است برای حذف بنزن و دستیابی به کیفیت بنزین تا استاندارد 
یورو ۵، واحدهای کیفی سازی جدیدی در پاالیشگاه تهران ساخته شود. 
هنگی ادامه داد: این تفاهم نامه شامل 2بخش کیفی سازی بنزین و کاهش 
نفت کوره است که در بخش کیفی سازی بنزین با عنوان »سی.سی.آر« 
به دنبال کاهش بنزن در بنزین یورو ۵ و ساخت واحدهای کیفی سازی 
بنزین هستیم که ظرفیت واحد تصفیه هیدروژنی 1۶ هزار بشکه، تبدیل 
کاتالیستی مداوم 1۴ هزار بشکه و کاهش بنزن 2۴ هزار بشکه است. به 
گفته وی، سرمایه مورد نیاز برای پروژه کیفی سازی بنزین ۴۰۰ میلیون 
دالر است که از اواسط امسال اجرا می شود و قرار است در سه سال به 
پایان برسد. همچنین برای کیفی سازی بنزین حدود ۶ سال پیش یک 
واحد ایزومریزاسیون در این پاالیشگاه راه اندازی شد که ظرفیت آن 1۸هزار 

لیتر بنزین یورو است.
مدیرعامل پاالیشگاه تهران اضافه کرد: هدف مرحله دوم کاهش نفت کوره 
است؛ اکنون نفت کوره ما بیش از 2۰ درصد )حدود ۵۵ هزار بشکه در 
روز( است و کاهش آن به حدود پنج درصد )12 هزار بشکه( و تبدیل به 

فرآورده هایی با استاندارد یورو ۵ را هدف گذاری کرده ایم.
شده  پیش بینی  زمان  و  می شود  آغاز  سال 1۳۹۸  آغاز  از  طرح  »این 
برای تکمیل آن چهار سال و هزینه آن حدود 2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر است. هنگی اضافه کرد: با اجرای هر 2مرحله این قرارداد، ظرفیت 
تولید بنزین پاالیشگاه تهران بیش از 1۰۰درصد افزایش می یابد و همه 
محصوالت شرکت پاالیش نفت تهران با استاندارد یورو ۵ تحویل می شود.

هنگی گفت: پارسال بیش از ۸۰۰ قرارداد با صنایع داخلی به ارزش ۵۵۰ 
میلیارد ریال امضا شد که از بزرگ ترین آنها قرارداد خرید کاتالیست ایرانی 
از شرکت اکسیر نوین بود. بر همین اساس از دی ماه گذشته واحدی 
جدید با کاتالیست ایرانی در سرویس قرار گرفت و بنزین با اکتان باالی 

۸۸ تولید می کند.
وی یادآوری کرد: اگر شرکت های داخلی بتوانند کاالی باکیفیت مورد نیاز 
شرکت های پاالیشی را تولید کنند به هیچ عنوان با شرکت های خارجی 
قرارداد نمی بندیم. مدیرعامل پاالیشگاه تهران درباره میزان بومی سازی در 
شرکت های پاالیشی گفت: اکنون شرکت های پاالیشی باالی ۸۰ درصد 

لوازم و قطعات مورد نیاز خود را از محل تولیدات داخلی تامین می کنند.

خبر

ادامه کاهش واردات بزرگ ترین 
شرکت نفتی چین از عربستان

به گزارش پایگاه خبری »اویل پرایس«، سینوپک به 
عنوان بزرگترین شرکت نفتی چین قصد دارد، واردات 
نفت خود از عربستان را در ماه ژوئن برای دومین ماه 
متوالی به علت ناعادالنه بودن قیمت تا ۴۰ درصد کاهش 
تازگی  به  را  خود  سبک  نفت  قیمت  عربستان  دهد. 
است.  رسانده  اخیر  سال  چهار  در  میزان  باالترین  به 
پاالیشگاه های چین معتقدند که عربستان روش قیمت 
گذاری عادالنه ای را دنبال نمی کند. پاالیشگاه سینوپک 
در سه ماه نخست 2۰1۸ میادی به طور میانگین،۷۳۰ 
هزار بشکه در روز نفت از عربستان خریداری کرد که این 
میزان در مدت مشابه پارسال ۸۴۵ هزار بشکه در روز 
بوده است. البته دیگر پاالیشگران نفت چین واردات خود 

را از عربستان افزایش داده اند.

جهش 70 درصدی سوددهی بی. پی 

به گزارش روزنامه گاردین، شرکت انگلیسی »بریتیش 
پترولیوم« در پی رشد جهانی قیمت های نفت، رشد 
سود خالص خود را برای سه ماه نخست سال 2۰1۸ 
میادی ۷2 درصد اعام کرد. باب دادلی، رئیس این 
شرکت گفت: رشد قیمت های نفت و گاز سبب شد که 
تولید »بی. پی« ۶ درصد افزایش یابد و سوددهی آن 
به 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر برسد که این میزان، 

از سال 2۰1۴ میادی تا کنون بی سابقه بوده است.

تولید نفت عراق با حمایت آمریکا و 
چین  2 برابر می شود

به گزارش پایگاه خبری کردستان 2۴، عراق با هدف 
افزایش دو برابری تولید نفت خود و رساندن آن به هشت 
میلیون بشکه در روز تا سال 2۰2۳ میادی، قرارداد اولیه 
ای با شرکت های »اکسون موبیل« آمریکا و »پتروچاینا« 
چین امضا کرده است.  تولید نفت عراق به عنوان دومین 
تولیدکننده نفت اوپک، اکنون چهار میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشکه در روز است. وزارت نفت عراق، اکسون موبیل و 
پتروچاینا حدود سه سال درباره این قرارداد موسوم به 

»پروژه واحد جنوبی« در حال مذاکره بودند.

اوپک درباره قیمت نفت رایزنی نمی کند

»بخیت  پرایس،  اویل  خبری  پایگاه  گزارش  به 
الرشیدی« وزیر نفت کویت اعام کرد که تایید و تمرکز 
سازمان اوپک بیشتر روی تثبیت بازار نفت و مدیریت 
این  قیمت  درباره  تا  است  آن  جهانی  عرضه  مازاد 
محصول. الرشیدی تاکید کرد که درباره قیمت مذاکره 
نمی کنیم و با تاثیر زیادی که روی ذخایر جهانی نفت 
داریم، می توانیم تثبیت بازار را برای تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان تضمین کنیم.

کوتاه از انرژی

تحت  سال  شعار  نام گذاری  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
عنوان حمایت از کاالی ایرانی با بیان این مهم که 
اگر همه کمک کنند، صنعت نفت می تواند پیشران 
اقتصاد کشور باشد، اضافه کرد: صنعت نفت نه تنها از 
حیث حصول درآمدهای نفتی و تزریق آن به بودجه، 
بلکه از حیث اشتغال زایی و ایجاد حرکت در اقتصاد و 

بازسازی و نوسازی خود می تواند پیشران باشد.
به گزارش زمان، بیژن زنگنه دیروز در آیین گشایش 
گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  بیست وسومین 
پاالیش و پتروشیمی، یکی از اقدام های مهم وزارت 
نفت برای ارجاع کار به سازندگان ایرانی را طرح 1۰ 
و  نفت عنوان کرد  گروه کاالهای ضروری صنعت 
یادآور شد: قرارداد ۵۵۶ میلیون یورویی برای ساخت 
و انتقال تکنولوژی لوله های CRA  با کنسرسیوم 
ایرانی اسپانیایی میانه سال ۹۶ به امضا رسید که 
بزرگ ترین قرارداد برای انتقال تکنولوژی بوده است. 
وزیر نفت در ادامه با تاکید بر این مهم که بازار انرژی 
باید به صورت غیرسیاسی اداره شود تا روند توسعه، 
با اختال روبه رو نشود،  تبادل و همکاری های آن 
افزود: ایران همواره طرفدار قیمت معقول برای نفت 
است که هم تولیدکنندگان را  به تولید بیشتر نفت 
تشویق نکند و هم در جریان رشد اقتصاد جهانی 
خالی ایجاد نشود. وی ادامه داد: قیمت نفت نباید به 
نحوی باشد که بازار نفت به صورت مرتب دستخوش 
نوسان در حوزه قیمت باشد. وزیر نفت با بیان این که 
ایران در شرایطی نیست که کسی بتواند آن را در 

بازارهای جهانی و در حوزه انرژی نادیده بگیرد، افزود: 
البته ممکن است بخواهند توسعه صنعت نفت ایران 
را به تاخیر بیندازند، اما ما با تکیه بر توانایی داخلی 
برنامه خودمان را ادامه می دهیم. وی تاکید کرد: ما 
خواستار هیچ محدودیتی نیستم و انتقال فناوری 
بین  المللی در  با شرکت های  ما در همکاری  برای 

اولویت است.
»مذاکرات نهایی برای امضای چند قرارداد نفتی« از 
جمله مسائل مهمی بود که زنگنه برآن اشاره کرد 
توسعه  برنامه ششم  در  نفت  صنعت  داد:  ادامه  و 
به  2۰۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که بخشی 
از آن باید از منابع خارجی تامین شود و هدف از 
ارجاع کارهای توسعه ای صنعت نفت به شرکت های 

خارجی عاوه بر جذب منابع، انتقال تکنولوژی است. 
وزیر نفت در ادامه به امضای سه قرارداد در قالب 
مدل جدید قراردادهای نفتی در سال ۹۶ اشاره کرد 
و یادآور شد: قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، آبان و 
پایدار غرب و سپهر و جفیر سال گذشته به امضا 
رسید و پیش بینی می شود در این قرارداد بیش از ۷۰ 
درصد کار از نظر ارزشی به شرکت های ایرانی سپرده 
شود. ضمن این که مذاکره نهایی چند قرارداد نیز در 
حال انجام است. زنگنه طرح گازرسانی روستایی را 
نمونه خوبی از اجرای طرح بر پایه تقاضا عنوان کرد 
و گفت: این طرح موفق در چهار سال عملکرد خود، 
منتهی به گازرسانی به 11۵۰۰ روستا با 1,۴ میلیون 
خانوار و 1۰۷ شهر با بیش از ۳میلیون خانوار شد، به 

طور ی که هم اکنون جمعیت روستایی زیر پوشش 
شبکه گازرسانی به ۸2 درصد و جمعیت شهری به 
جز دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به 
۹۹ درصد رسیده است. وی افزود: برای این طرح 
در مجموع 1۷۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شد، بدون 
آن که یک ریال از منابع دولتی باشد، ضمن آن که 
این طرح نمود بارز ارجاع کار به نیروهای ایرانی بود. 
تجهیزات از بازار ایران خریداری شد و پیمانکاران 
همگی ایرانی بودند. به گفته وزیر نفت، اجرای این 
طرح به جز گازرسانی برای حدود ۵ میلیون خانوار، 
به ایجاد تقاضا برای بیش از 1۰ میلیون بخاری گازی 
نیز منتهی شد. افزایش تولید بنزین به ۹۶ میلیون 
لیتر تا پایان امسال، یکی دیگر از مواردی بود که 
پایانی امسال  اینکه در سه ماهه  به  بااشاره  زنگنه 
براساس برآوردها میزان تولید بنزین به ۹۶ میلیون 
افزایش بی سابقه ای  لیتر در روز خواهد رسید که 
برای  درخشانی  سال  امسال  کرد:  عنوان  است، 
صنعت پاالیش کشور است؛ میانگین تولید بنزین 
در سه ماهه پارسال  ۶2 میلیون لیتر در روز بود 
که پیش بینی می شود این رقم در سه ماهه نخست 
امسال به ۷۷ میلیون لیتر در روز برسد. وزیر نفت به 
موضوع خودکفایی بنزین نیز تاکید کرد و یادآور شد: 
همان طور که بارها عنوان کرده ام راه حل خودکفایی 
بنزین از این پس در پاالیشگاه ها نیست، بلکه باید 
مشکل را در کارخانه های خودروسازی و همچنین 

قیمت این فرآورده پیدا کرد.

وزیرنفت در آیین گشایش نمایشگاه نفت مطرح کرد:

تواِن پیشران اقتصاد کشور در دستان صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این مهم که برای نخستین بار 
از الیه های نفتی پارس جنوبی نفت برداشت کردیم و این پروژه به 
مدار تولید کشور اضافه شد و این امیدواری وجود دارد که امسال 
روزانه ۵۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی به تولید نفت کشور 
اضافه شود، تاکید کرد: ایران از بازار انرژی جهان قابل حذف نیست 
و همکاری، راهگشای مشکات است، همانطور که همکاری منجر 
به توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( شد. وی تصریح کرد: 
ما خواهان گفت وگوهای منطقی هستیم همان گونه که در برجام 

به این روش توانستیم به دستاوردهای خوبی برسیم.
بیست وسومین  حاشیه  در  دیروز  کاردر  علی  زمان؛  گزارش  به 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با اشاره به 
امضای قرارداد برای توسعه و همزمان برداشت از میدان های سپهر 
و جفیر و آبان و پایدار غرب، گفت: ما در این میدان ها تنها به عنوان 
کارفرما نظارت خواهیم داشت. وی با اعام این که تولید نفت در 
سال ۹۶ به روزانه ۴ میلیون بشکه رسید، اما به دلیل قدیمی بودن 
تاسیسات، برخی تعمیرات در خطوط لوله و اجرای عملیات تعمیر و 
نگهداری، این رقم تا حدودی باال و پایین داشت و می توانیم بگوییم 
سطح تولید را روی رقم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه قطعی حفظ 

کرده ایم، البته با بازسازی برخی تاسیسات به راحتی می توانیم به ۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسیم. وی افزود: پارسال نسبت 
به سال پیش از آن 12۰ هزار بشکه افزایش تولید داشتیم که عمده 
این افزایش تولید مربوط به تولید در میدان های مشترک غرب 
کارون بوده است؛ در سال ۹۶ تولید از میدان آذر به ۳۰ هزار بشکه 
در روز رسید و ۷۰ هزار بشکه نیز از آزادگان جنوبی برداشت کردیم. 
معاون وزیر نفت به افتتاح ۶ فاز متعارف پارس جنوبی در فروردین 
ماه پارسال که ازسوی پیمانکاران ایرانی اجرا شده است، اشاره کرد 
و گفت: ظرفیت تولید میدان گازی پارس جنوبی هم اکنون بیش 
از روزانه ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز غنی است. مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران به تولید میعانات گازی پارس جنوبی نیز اشاره کرد 
و با بیان این که هم اکنون روزانه ۶۶۰ هزار بشکه میعانات گازی 
از پارس جنوبی برداشت می شود، تصریح کرد: از این میزان روزانه 
2۴۰ هزار بشکه به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اختصاص داده 
می شود. معاون وزیر نفت با بیان این که ایران هرگز فعالیت خود 
را برای توسعه میدان های نفتی متوقف نکرده است، یادآور شد: هم 
اکنون شرکت های ایرانی فعالیت های خود را در میدان های نفتی 
آزادگان و یادآوران فعالیت های خود را آغاز کرده اند. کاردر گفت: 

انتظار ما از شرکت های خارجی به ویژه اروپایی ها و آسیای شرقی 
این است که برای افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی در 
صنعت نفت ایران حضور یابند. وی بر ضرورت نوسازی و بازسازی 
میدان های نفتی تاکید کرد و گفت: همسو با این موضوع سه مشاور 
ایرانی انتخاب شدند و همچنین قرار است یک مشاور خارجی هم 

الگویی را برای نوسازی و بهسازی این میدان ها طراحی کند.

برای نخستین بار محقق شد؛

برداشِت نفت از الیه های نفتی پارس جنوبی 
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آگهی حصر وراثت  
خانم سیده زهرا حسینی سنگتراشانی ش ش ۴۷۸ به شرح دادخواست به کاسه 
۹۷۰12۶ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیدکمال حسنین سنگتراشانی ش ش 1۷۴ در تاریخ ۹۶/12/2۴ در اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه حین 

صادره  یوسف ش ش ۳۳1  مقانکائی ف  رضائی  متوفی2-فاطمه  دختر  متقاضی- 
متوفی۳-سید محمد  ش ش۸۹۰   ۴-سید مصطفی ش ش ۵۰1    ساری-همسر 
همگی   2۰۸۰11۳1۶1 ش  ش  سوده  ۶-سیده     1۴۴۷ ش  ش  محسن  ۵-سید 
حسینی سنگتراشانی   نام پدر: سید کمال صادره ساری-فرزندان متوفی، اینک با 
تاهرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فاطمه صغری صابری  به ش ش 2 به استناد شهاتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه بشماره    ۹۷۰۰۷1 این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان آسیه حسینی   ش ش 111در تاریخ شنبه ۶شهریور 1۳۸۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-احمد علی صابری فرزند اسماعیل به ش ش ۷ فرزند متوفی  2-ایوب علی صابری فرزند اسماعیل به ش ش 2۰ فرزند متوفی  ۳-فاطمه علی صابری فرزند اسماعیل به ش ش 

2 فرزند متوفی  ۴-سکینه علی صابری فرزند اسماعیل به ش ش ۴۴۸ فرزند متوفی 
ینک 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 1۴۳
قاضی  شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سمانه قاسمی نیا به ش ش ۴ به استناد شهاتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه بشماره    ۹۷۰۰۷۷ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خیر النساء صابری  ش ش ۵۹۶در تاریخ شنبه 2۳ آبان 
1۳۸۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1-سلیمان قاسمی نیا فرزند قربان به ش ش ۴ همسر متوفی 

2-علی قاسمی نیا فرزند سلیمان به ش ش ۷۷1 فرزند متوفی 
۳-معصومه قاسمی نیا فرزند سلیمان به ش ش ۷۷۰ فرزند متوفی

۴-سمانه قاسمی نیا فرزند سلیمان به ش ش ۴ فرزند 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 1۴2

قاضی  شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهی فقدان
خانم شهناز صالحی با وکالت نامه شماره ۸۶۳۶۴ مورخ 1۳۹۶/1۰/21 دفترخانه ۴۸ 
کرج از جانب مالک محمود پارچه طلب کوه پایگان ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی  به مساحت 2۰۹/۳۳ مترمربع قطعه 1 تفکیکی تحت پاک ۴۰۸۰۳ فرعی از 
1۶2 اصلی مفروز از پاک 22۰۴۶ فرعی از پاک 1۶2 اصلی مذکور واقع کرج صفحه 
2۰۰ و دفتر ۹۷1 به  شاره ثبت 1۰2۹۹ به نام مالک محمود پارچه طلب کوه پایگان  
ثبت شد و سند به شماره چاپی 21۸۹۴۳ صادر شد و مورد ثبت متن برابراسناد رهنی 
21۴1۴۵ مورخ1۳۹۴/۰2/۳1 و سند 21۴۰۵1 مورخ 1۳۹۴/۰2/1۵ و سند 21۴22۴ 
مورخ 1۳۹۴/۰۳/۳1 دفترخانه 12 شهر اراک استان البرز در رهن بانک گردشگردی 
شعبه اراک سهامی خاص قرار گرفت و بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است و سپس 
مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصاحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف۳1۰۸
آگهی حصر وراثت   محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

خانم سیده خدیجه مختاباد امرئی ش ش 11 به شرح دادخواست به کاسه ۹۷۰1۴2 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سلیمه اکبری امرئی ش ش 1۴۶ در تاریخ ۹۶/۸/2۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی-دختر متوفی2-

سیده کلثوم ش ش ۴۷   ۳-سید مصطفی ش ش 2۰   ۴-سید عبدالحسین ش ش 
۴   ۵-سید ابوالحسن ش ش 2۴ همگی مختاباد امرئی  نام پدر: سید مهدی   صادره 
ساری-فرزندان متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد 
ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت
آقای شریف ایوانی دارای شناسنامه شماره ۷۸۶ به شرح دادخواست به کاسه ۹۷۰۰۳۹ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان  قهرمان ایوانی به 
شناسنامه ۸۳ در تاریخ 1۳۹۴/11/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 1.یداله ایوانیکد ملی  ۵۹۶۹۶۹۳۵۴۵  پسرمتوفی
2.علی ایوانیکد ملی  ۵۹۶۹۶۹۳۴۳1  پسر متوفی

۳.محمدمنصور ایوانیکد ملی  ۵۹۵۹۷۰۸۵۴1  پسر متوفی
۴.شمس اله ایوانیکد ملی  ۵۹۵۹۷۰۸۵۵۸  پسر متوفی

۵.رضا ایوانیکد ملی  ۵۹۶۹۶۹۳۶۷۷  پسر متوفی
۶.کاوه ایوانیکد ملی۵۹۶۹۹۶۶۳۷1  پسر متوفی

۷.شریف ایوانیکد ملی ۵۹۵۹۷۰۸۵۹۰  پسر متوفی
۸.گلباغ ایوانیکد ملی  ۵۹۶۹۶۹۴۰۶1  دختر متوفی
۹.پروین ایوانیکد ملی  ۵۹۶۹۶۹۳۶۶۹  دختر متوفی

1۰.شاه زنان باباخانی فر   کد ملی ۴۹۵۹۶۹۳۳۴۷  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره  ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
آگهی بند 6 از ماده 147 اصالحی قانون ثبت

نظر به اینکه باستناد مفاد رای شماره ۵۵۸۰ مورخه ۷۷/1۰/1۵ هیئت رسیدگی به اسناد 
عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک ساوجباغ بر حسب بند ۶ ماده ی 1 قانون 
اصاحی مواد 1و2و۳ قانون اصاح و حذف موادی از قانون ثبت مبنی بر تایید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه خانم بهناز یمینی فرزند سیف اهلل نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 1۳۹2 متر مربع مفروز از ۹2۳ فرعی از ۳۳۵ اصلی واقع در قریه اغشت محرز 
گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی به نام حاج علی خان  یمینی تقاضای ثبت شده و 
نامبرده و قائم مقام قانونی وی در هیئت مقرر حضور نیافته است.هیئت مقرر نموده با اعمال 
بند ۶ ماده 1۴۷ قانون مذکور نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف  فوق الذکر اعام 
شود .لذا به این وسیله مفاد رای صادره در دو نوبت به فاصله ی 1۵ روز اگهی میشود در 
صورتی که شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ  
نمایند.در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر این اداره نسبت به صدور سند 
مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود.حسب دستور قسمت اخر بند فوق الذکر صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م/الف:۶۳
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

.تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/2/۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۳/۳

افتتاح شرکت پارس فوالد سبزوار با حضور رئیس جمهور

روز یکشنبه 1۶ اردیبهشت ۹۷ همزمان با سفر رئیس جمهور، تعدادی 
از اعضای هیات دولت و هیات همراه به خراسان رضوی، شرکت پارس 
فوالد ســبزوار وابسته به بانک پارسیان با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن فوالد 
به عنوان یکی از ۸ طرح اســتانی کشور افتتاح شد. در این مراسم، که 
عــاوه بر رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، دکتر کورش پرویزیان، 
مدیرعامل بانک پارسیان، دکتر سمیعی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری بانک پارســیان، تعدادی از مقامات محلی و نمایندگان مجلس 
نیز حضور داشتند، شرکت پارس فوالد سبزوار با  برنامه ریزی، سرمایه 
گذاری و تاش متخصصان کشــور در سازمان معادن و توسعه صنایع 
معدنی به بهره برداری رسید.این طرح استانی، براساس مصوبه شورای 
اقتصاد در 21 تیرماه 1۳۸۵ و ماموریت ســازمان توســعه و نوسازی 
معادن و صنایــع معدنی ایران در خصوص طرح جامع تولید فوالد در 
برنامه چهارم توســعه و به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه 
نسبت به ســرمایه گذاری جهت ایجاد ظرفیت تولید ۶,۴ میلیون تن 
فوالد در ســال در قالب طرح های اســتانی شکل گرفته است. شرکت 
پارس فوالد ســبزوار،  بــه عنوانی یکی از ۸ طرح فوالدی و اســتانی 
کشور، بر اســاس مطالعات امکان سنجی در استان خراسان رضوی در 
ســال 1۳۸۵ شــکل گرفته و  در منطقه ای به نام جوین و در محلی 
با مســاحتی بیش از 2۳۰ هکتار واقع در کیلومتر ۵۰ جاده ســبزوار-

اسفراین قرار دارد .

افتتاح ساختمان جدید شعبه ناصرخسرو بانک ملت در تهران

ساختمان جدید شعبه ناصرخسرو تهران، تحت نظارت مدیریت شعب 
منطقه دو بانک ملت، با حضور سعید نصری معاون مدیرعامل و جمعی 
از مدیران ارشــد این بانک، رسما افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، ســعید نصری معاون مدیرعامل در این مراسم گفت: یکی 
از مزیت ها و ویژگی های بانک ملت گســتردگی شــبکه شعب است 
که این مزیتی برای مشــتریان و کارکنان است.وی اضافه کرد: سعی و 
تاش مدیریت ارشد بانک همواره فراهم کردن بهترین شرایط محیط 
کاری برای کارکنان بوده است و مدیرعامل بانک نیز برخاسته از شعبه 
و آشــنا با شرایط و مشکات شعب هســتند.نصری در ادامه به برخی 
محدودیت های ناشــی از خصوصی بودن بانک و انتظارات سهامداران 
در ارتباط با مدیریت هزینه ها و شبکه شعب اشاره کرد و تصریح کرد: 
علیرغم این محدودیت ها زیباسازی شعب و فراهم کردن محیط کاری 
مســاعد برای همکاران از حیث نور، تهویه و تجهیزات، به طور مستمر 
در دســتور کار قرار دارد.معاون مدیرعامل میل به حل مشکات مردم 
را ویژگــی درونی کارکنان بانک ملت برشــمرد و اضافه کرد: امکانات 
فیزیکی به سادگی قابل دستیابی است اما آن چه در وفاداری و مراجعه 
مشتریان تعیین کننده است رفتار و تعهد کارکنان است.سعید نصری 
همچنیــن از حمایت های مدیریت عالی بانــک و تاش های معاون 

پیشین مدیرعامل ناظر بر ناحیه یک تقدیر کرد.

انتقال سپرده های تعاونی اعتباری ثامن به بانک انصار

بانک انصار با انتشار اطاعیه ای از انتقال کلیه حسابهای تعاونی اعتباری 
ثامن به بانک انصار خبر داد.بانک انصار در این اطاعیه اعام کرد: بر اساس 
سیاست های اتخاذ شده از سوی ارکان نظام، این بانک که وجهه همت خود 
را اعتای نظام جمهوری اســامی ایران قرارداده و در این مسیر مقدس 
گام های بلند و موفقی را برداشــته است، ساماندهی برخی از موسسات را 
نیز با استفاده از امکانات و قابلیت های بانک در برنامه خود قرار داد تا مردم 
عزیز کشورمان با خاطری آسوده از اندوخته های خود بهره مند و از خدمات 
بانکی متنوع، شایسته و مطمئن برخوردار شوند.در این راستا، با توجه به 
اولویت های موجود، در مرحله اول تجمیع، با حمایت و هماهنگی "بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران" شعب "تعاونی اعتبار ثامن" به شعب 
"بانک انصار" تبدیل و سپرده های مشتریان آن تعاونی به بانک منتقل و در 
روزهای آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از 
جمله "شبکه شتاب"، بهره مند می شوند.بانک انصار حضور مشتریان جدید 
را ارج نهاده و تمام امکانات و ظرفیت های خود برای ارائه خدمات بانکی با 

استفاده از "بانکداری تمام الکترونیک" در اختیار آنان قرار می دهد.

ورود صندوق توسعه ملی
 به دایره نظارت بر طرح های کالن ملی

صندوق توسعه ملی بر روند اجرای طرح های کان ملی که تامین اعتبار 
آنها را بر عهده داشــته است، نظارت می کند.به گزارش زمان به نقل از 
ایرنا، صندوق توســعه ملی یک صندوق بین نسلی است که منابع آن از 
محل درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود.

در بودجه سال 1۳۹۷ کل کشور میزان تخصیص این منابع از 2۰ درصد 
پیشین به ۳۰ درصد افزایش یافته است.این منابع به صورت تسهیات از 
طریق بانک های عامل به سرمایه گذاران بخش های اقتصادی پرداخت 
می شــود.به گزارش شنبه تارنمای صندوق توسعه ملی، قرار است این 
صندوق با هدف حمایت از کاالی ایرانی و ایفای نقش در کیفی ســازی 
روند اجرای طرح های کان ملی، در تعامل با دســتگاه های متولی این 

طرح ها بر استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته نظارت کند. 

خبر

حال و روز فعالیت های معدنی
 با تغییرات ارزی

نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه 
آن، امکان حضور در بازار بین المللی را از فعاالن معدنی 
سلب کرده و ریســک آن را به شدت افزایش میدهد.

فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی از دو حیث با 
دیگر صنایع متفاوت است. نخست این که فرایند تولید 
در این حوزه به دلیل نیاز به مطالعات باال، اکتشــافات، 
ایجاد زیرساخت ها و نهایتا برداشت و فراوری محصول 
بسیار زمانبر و پرهزینه است و دومین موضوع وجود بازار 
با کشش قیمتی تقاضای بی نهایت بین  المللی در مقابل 
تولیدکننده در بازار جهانی است. این دو عامل سبب می  
شود فعال معدنی با بیشترین ریسک در مقابل نوسانات 
بازاری مواجه شود. کوچکترین تغییری در نرخ ارز، هزینه  
های جاری و یا قیمت محصول می  تواند برنامه  ریزی 
فعال معدنی را مختل کرده و سرمایه گذاری بلند مدت 
وی را دستخوش آسیب کند.در بسیاری از کشورهای 
معدنی برای جلوگیری از این مشکل به فعاالن معدنی 
تضمینی مبنی بر ثبات شــرایط اقتصادی و مقررات 
معدنی برای دوره های ۵، 1۰ یا حتی 2۰ ســاله داده 
می شود. فلسفه صدور مجوزهای دارای اعتبار 2۵ ساله 
برای برداشــت از معادن کشور نیز همین بلند مدت 
بودن سرمایه  گذاری و بازگشت سرمایه در این صنعت 
است. این بستر است که سرمایه  گذار  را برای ورود به 
این صنعت متمایل و تولید معدنی بلندمدت جامعه را 
تضمین می کند.به دلیل نبود ثبات کافی، فضای اقتصاد 
معدنی ما که  پیش از این از آسیب  هایی نظیر معارضین 
محلی، مشکات زیست محیطی خارج از قاعده، تحمیل 
هزینه  های غیر کارشناسی و غیر فنی نظیر پرداخت 1 
درصدی از فروش به خزانه  دولت و همچنین نبود منابع 
کافی مالی و ماشــین آالت مناسب رنج می  برده  را با 
مشکلی مضاعف روبرو کرده است.نبود نرخ مشخص و 
در دسترس ارز و نوسانات پردامنه  آن، امکان حضور در 
بازار بین  المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک 
آن را به شــدت افزایش می  دهد. باال رفتن نرخ ارز با 
آن که مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است 
با توجه به نبود دسترسی به روش های تامین مالی به 
روز جهان موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به 
ماشین  آالت روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از 
دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین تر از 
نرخ تعادلی نیز مزیت  های اقتصادی تولید را هدف قرار 
می دهد. در چنین شرایطی الزم است سیاست گذاران 
درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای عدم ثبات 
متغیرهای اقتصادی داشته باشند.تعیین نرخ ارز از طریق 
نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع 
تقاضای ســوداگری از آن که می  تواند محصول ایجاد 
چشم  انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل مایم نرخ ارز 
و جلوگیری از پرش های قیمتی و نهایتا اعطای تضامین 
عدم تغییر شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی 
که به شکل مستقیم ماحصل رفتار سیاستگذار است از 
اقداماتی است که الزمه رشد مستر اقتصادی در حوزه 
معدن و صنایع معدنی به عنــوان بخش دارای مزیت 
اقتصاد ایران و جایگزین حوزه  نفت اســت.با این حال 
رشــد هر روزه  دولت علی رغم برنامه های اعام شده 
و افزایش تولی گری آن نتیجه ای جز دستوری شدن 
فاکتورهای اقتصادی و تغییرات سریع فضای کسب و 
کار در حوزه قوانین و مقررات نخواهد داشــت. همواره 
در فضای اقتصادی کشور شــاهد بوده ایم که در دوره 
چهار ســاله ی نخســت دولت ها، برای کسب رای و 
مشروعیت با تمام توان سعی در ثبات قیمت ارز و عدم 
تعدیل آن داشته اند که این مورد موجب انباشت میل 
نــرخ ارز برای جبران فاصله  تورم داخلی و بین المللی 
می شود. نهایتا در چهار سال دوم و نبود توان و انگیزه 
برای حفظ قیمت دستوری، پرش قیمت ها را در بازار ارز 
و ایجاد جو نامساعد اقتصادی شاهد هستیم. همچنین 
در حال حاضر و با توجه به اختیارات وســیع متولیان 
دولتــی، تغییرات مدیریتی بیش از آن که تصمیماتی 
اداری و سازمانی باشند، به دلیل اختاف سایق مدیران، 
تصمیم  هایی اقتصادی و اثرگذار بر فضای کسب و کار 
و مختل کننده  ثبات اقتصادی هستند. توجه کافی به 
بخش خصوصی، استفاده از مدل های واگذاری مدیریت 
به عنوان روشی کارا در فرایند خصوصی سازی، ارتباط 
و نظرخواهی موثر از فعاالن و تشکل های اقتصادی و 
توسعه  شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی 

کشور است.              
بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 

یادداشت

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به روند عادی 
ثبت ســفارش برای واردات کاالها، از تأمین ارز 
واردات به میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر و 
پرداخت 1۰۰ میلیون دالر ارز مسافرتی خبر داد.

بــه گزارش زمان به نقل از مهر، ولی اهلل ســیف 
در حاشیه جلســه ستاد اقتصادی دولت با اشاره 
به گزارشــی از وضعیت بــازار ارز پس از صدور 
بخشنامه های ارزی و تصمیمات این ستاد گفت: 
خوشبختانه روند ترتیبات به خوبی پیش می رود. 
در عین حال که متأسفانه بعضاً اطاعات غلطی 
در حوزه ثبت سفارش، واردات اعام می شود اما 
بررسی شرایط حاکی از آن است که ثبت سفارش 

روند معمول و طبیعی خود را طی می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از 22 فروردین 

ماه تاکنون بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دالر 
ثبت ســفارش برای واردات صورت گرفته است 
و تاکنــون معادل 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر 

برای واردات تأمین ارز شده است.
 این یعنی مســیر تخصیص ارز یک روند معقول 
را طی می کند.ســیف همچنیــن درباره میزان 
پرداخــت ارز مســافرتی گفــت: از زمان صدور 
بخشنامه های جدید ارزی در حوزه پرداخت ارز 
مسافرتی تاکنون معادل 1۰۰ میلیون دالر ارز به 
مسافران پرداخت شده است.  من مطمئن هستم 
طی روزهای آینــده بازار ارز روند بهتری خواهد 
داشــت و نقش تمام بازیگران در بســتر سامانه 
الکترونیکی )سامانه نظام یکپارچه معامات ارزی 

)نیما(( شفاف تر می شود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تحویل 
سکه های پیش فروش شده نیز تصریح کرد: 
در حالی که قرار بود از 12 روز آینده فرایند 
تحویل ســکه های پیش فروش شــده به 
خریداران آغاز شود اما با یک هفته زودتر 
این ســکه ها به متقاضیان تحویل داده 

خواهد شد.
رئیس کل بانــک مرکزی  ادامه داد: 
آنچه که مسلم اســت این آمادگی 
برای تحویل سکه های پیش فروش 

شــده به صورت الکترونیکی در قالب 
کارت الکترونیکی وجود دارد ضمن اینکه 

متقاضیان باید زودتر برای تعیین تکلیف در 
این خصوص مراجعه کنند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت جهاد گفت: ورود زعفران به 
بورس کاال در کنار کشف قیمت واقعی این 
محصول باعث وصل شدن آن به بازارهای 
جهانی می شــود.به گزارش زمان به نقل از 
مهر، خلیل حیدری به مزایای عرضه زعفران 
در بورس کاالی ایران اشــاره کرد و افزود: 
زعفران بــرای ورود به بورس کاال محصول 
بســیار مناسبی اســت زیرا ایران با تولید 
۹۰ درصدی این محصول ســهم عمده ای 
از تولید جهانی را در اختیار دارد و کشــف 
قیمت ایــن محصول در بــورس کاال می 
تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.وی 
افزود: از طرفی زعفران در بازارهایی مانند 
افغانستان، اسپانیا و ترکیه با قیمت پایینی 
صادر می شود به طوری که این محصول در 
کشورهای هدف بسته بندی شده و ارزش 
افزوده باالیی نصیب آنها می کند؛ لذا ورود 
زعفران در بورس کاال و وصل شدن آن به 
بازارهای جهانی و بورس های بین المللی 
باعث جذب تقاضای بین المللی به سمت 
این محصول شده و می تواند ارزش افزوده 
باالیی نصیب کشور کند و آثار مثبتی برای 
تولید کننده داشــته باشد.حیدری تاکید 
کرد: بنابراین عرضه زعفران در بورس کاال 
اقدام مثبتی است و با استقبال مواجه می 
شود زیرا باعث منتفع شدن تولید کننده و 

مصرف کننده شده و کشف قیمت واقعی 
این محصول را به همراه دارد زیرا کشــف 
قیمت در اقتصاد مهم ترین ســیگنال به 
تولیــد کننــده، مصرف کننــده و عرضه 
کننده اســت در نتیجه زمانی که قیمت ها 
به صورت واقعی مشــخص شود، معامات 
شفاف تر شده و حداکثر منافع را برای هر 
دو طرف خواهد داشت.اســتادیار موسسه 
مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی به راه اندازی معامات آتی 
زعفران اشاره کرد و گفت: راه اندازی قرارداد 
آتی زعفران ابزار مناســبی است که امکان 
برنامــه ریزی برای آینده را فراهم می کند 
عاوه بر این افرادی که می خواهند ریسک 
خود را پوشــش دهند می توانند وارد این 
بازار شده و با قیمت قطعی برای آینده خرید 
کرده و در نتیجه ریسک خود را به حداقل 
برسانند.حیدری با بیان اینکه تولید کننده 
ها می توانند در قالب تعاونی به صورت یک 
مجموعه وارد روش هــای خرید و فروش 
در بــورس کاال شــوند و از مزایای معامله 
در بورس بهره مند شــوند، گفت: قرارداد 
آتی زعفران می تواند یک آرامش خیال از 
فروش محصول با قیمتی مشخص در آینده 
را به زعفرانــکاران و مصرف کنندگان این 
محصول بدهد و از این رو اینگونه ابزارهای 

مالی باید در اقتصاد ما توسعه یابد.

رئیس ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای در دیدار با ســفیر جمهوری 
آذربایجان بر لــزوم تاش دو طرف بر 
حذف موانــع و هزینه های غیرضروری 
همکاری های حمل و نقلی تأکید کرد.

به گزارش زمــان به نقل از ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای،  ســفیر 
با معــاون وزیر  جمهــوری آذربایجان 
راه و شهرســازی در خصوص مســائل 
تســریع،  راهکارهای  ازجمله  فی مابین 
کریدورهــای  فعال ســازی  و  تقویــت 
دوجانبه  موضوعات  سایر  و  حمل ونقلی 
در زمینــه  حمل ونقل جاده ای دیدار و 

کرد. گفت وگو 
این دیدار  نیا در  عبدالهاشــم حســن 
طی ســخنانی بــه ســوابق طوالنی و 
کشــور،  دو  متقابــل  همکاری هــای 
به ویژه  در بخــش حمل ونقل جاده ای 
اشــاره کرد و با تقدیــر از فعالیت های 
مســتمر و سازنده ســفارت جمهوری  
آذربایجان در تهران از روند رو به رشد 
همکاری هــای حمل ونقل جاده ای بین 
دو کشــور ابراز امیدواری کرد و تردد 
ســاالنه بیش از صد هــزار کامیون از 
پایانه های مرزی بین دو کشــور نشانگر 

این امر است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 

اظهار داشــت: ظرفیت دو  ای  جــاده 
کشــور در بخش حمل ونقــل جاده ای 
به مراتب بیش از وضعیت فعلی اســت، 
لذا بایــد دو طرف تاش کنیم تا موانع 

و هزینه های غیرضروری حذف شود.
 همچنیــن همکاری هــا در چارچوب 
ازجملــه  چندجانبــه  همکاری هــای 
غیره  و  تراسیکا  کریدور شمال-جنوب، 
افزایش یابد.بنیاد حســین اف ســفیر 
جمهــوری آذربایجان نیز در این دیدار 
ضمن ابراز خرســندی از همکاری های 
مناســب بین دو کشــور اعــام کرد: 
پتانســیل و ظرفیت هــای خوبــی در 
زمینه توسعه روابط حمل ونقل جاده ای 
و ترانزیتی میان دو کشــور وجود دارد 
بیشتر  با همکاری های  اســت  امید  که 
دو کشــور، راهکارهای توسعه و بالقوه 
در جهت  موجود،  پتانسیل های  نمودن 
رفع مشــکات حمل ونقــل جاده ای و 
جاده ای  تجاری  مبادالت  ارتقای حجم 

گام های اساسی برداشته شود.
در خاتمه مقرر شــد هــر دو طرف در 
ارتقــای حمل ونقل جــاده ای  جهــت 
گزارشی از مشکات موجود را  قبل از 
برگزاری نشست آتی کمیته حمل ونقل 
جــاده ای دو کشــور در ســال 2۰1۸ 

ارائه کنند. به طرف مقابل 

حذف هزینه های اضافی حمل ونقل 
تهران-باکو

ریسک نوسان قیمت زعفران
 با معامله در بورس کاال بیمه می شود

سیف خبر داد؛

پرداخت1۰۰میلیون دالر ارز مسافرتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان 
امــور مالیاتــی، از امکان ارســال 
مربوط  معامات  فهرست  اطاعات 
به تمامی فصول سال 1۳۹۶ تا پایان 
اردیبهشت ماه سال 1۳۹۷ خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از ســازمان 

امــور مالیاتی، نــادر جنتی، گفت: 
محتــرم  مودیــان  از  دســته  آن 
مشــمول ماده 1۶۹ قانون مالیات 
های مســتقیم مصوب 1۳۹۴ که 
اطاعات معامــات فصلی خود را 
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 

جاری از طریق ســامانه عملیات 
نشانی  به  ســازمان  الکترونیکی 
ارســال   www.tax.gov.ir
نمایند، جرایم مقــرر قانونی آنان 
باشــد.معاون  می  بخشــش  قابل 
مالیات های مستقیم سازمان امور 

مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی 
که موکول کردن ارسال اطاعات به 
روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه 
به حجم زیاد اطاعات واصله ممکن 
است موجب بروز مشکات شود، لذا 
درخواست می شود مودیان محترم 

مالیاتی، ارســال صورت معامات 
فصلی خــود را به روزهای پایانی 
موکول نکرده و در اســرع وقت و 
براساس ترتیبات یاد شده نسبت 
قانونی خود  تکالیــف  انجــام  به 

اقدام نمایند.

معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

امکان ارسال صورت معامالت فصلی سال 13٩6 تا پایان اردیبهشت ماه



رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

اال يا ايها الساقي ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها

به بوي نافه اي کاخر صبا زان طره بگشايد
ز تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در دل ها

امروز با حافظ 

 دو رونمایی کتاب 
در فرهنگ سرای کتاب

از کتاب های  آیین رونمایی 
آب«  »لبه  و  دلبری«  »قصه 
روزهای 1۷ و 1۸ اردیبهشت 
در فرهنگ سرای کتاب برگزار 

می شود.
به پیام زمان از گزارش رسانه 
خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم 
نوشته محمدعلی  از کتاب »قصه دلبری«  رونمایی 
جعفری روز دوشنبه1۷ اردیبهشت ماه ساعت 1۸ با 
حضور نویسنده کتاب، مریم برادران نویسنده کتاب 
»ر«، حمید باباوند، سید عارف علوی معاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه تهران و خانواده شهید محمدحسین 
محمدخانی در فرهنگ سرای کتاب صورت می گیرد. 

این کتاب روایت عاشقانه پنج سال زندگی مشترک با 
شهید محمدحسین محمدخانی است. این شهید پیش 
از شهادتش به همسرش توصیه کرده بود که در صورت 
شهادت، خاطراتش را در قالب کتاب »نیمه پنهان ماه« 

انتشارات روایت فتح به چاپ برساند.
در ادامه این سلسله نشست ها، روز 1۸ اردیبهشت، 
هادی  نوشته  آب«  »لبه  کتاب  از  رونمایی  آیین 
خورشاهیان از ساعت 1۴ تا 1۶ در فرهنگ سرای کتاب 
برگزار می شود. در این مراسم عاوه بر نویسنده کتاب، 

مهدی بوشهریان حضور خواهد داشت.
این کتاب که توسط انتشارات نیستان به چاپ رسیده، 
داستانی را در حاشیه حادثه تروریستی مجلس شورای 

اسامی روایت کرده است.
عاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به 
فرهنگ سرای کتاب واقع در سی و یکمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در مصای امام خمینی )ره( 

مراجعه کنند.

انتي گون در راه است

به  گون«  »آنتی  نمایش  پوستر 
دیروز  که  راضی  علی  کارگردانی 
اردیبهشت در سالن  یکشنبه 1۶ 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی 

صحنه رفت، رونمایی شد.
طبق گزارش رسیده، پوستر این اثر 
نمایشی که توسط سیامک پورجبار طراحی شده است، 
پیش از آغاز اجرای عمومی »آنتی گون« در سالن 

سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، رونمایی شد.
علی راضی نویسنده، طراح و کارگردان »آنتی گون«، 
این اثر را با نگاهی آزاد به نمایشنامه »آنتیگون« اثر 
ژان آنوی نوشته است و از ساعت 1۹ روز یکشنبه 1۶ 
اردیبهشت آن را در قالب اجرای عمومی به صحنه 
میبرد. در نمایش »آنتی گون« صابر ابر، نوال شریفی و 

ناتالی متی به ایفای نقش می پردازند.
عوامل این اثر نمایشی عبارتند از:مجری طرح: نورالدین 
حیدری ماهر، طراح نور: صبا کسمایی، طراح صدا: 
دستیار  وجدانی،  رضا  ویدیو:  طراح  کامدیده،  صفا 
کارگردان: محمدرضا آل طاها، عکاس: علی شیاندری 

و گرافیست: سیامک پورجبار.

در دنیای کتاب 

خبر
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نمایش مستند دود در جشنواره  تورین  ایتالیا

فیلم مستند »  دود« به کارگردانی محمد احسانی به جشنواره ی سینما »امبینته« تورین 
ایتالیا راه یافت.

این فیلم در بیست و یکمین جشنواره بین المللی سینما »امبینته« ایتالیا که از تاریخ ۳1 
می تا ۵ جون در تورین ایتالیا برگزار می شود به نمایش درخواهد آمد.

این جشنواره گفته می شود باسابقه ترین و یکی از مهمترین فستیوال های فیلم با موضوع 
محیط زیست در سطح جهان است. این فیلم مستند در ارتباط با آلودگی هوای تهران و 
تاثیر آن بر زندگی شهروندان تهرانی است. فیلم مستند »دود« سال گذشته در جشنواره 

سینما حقیقت و همچنین در اکران گروه »هنر و تجربه« به نمایش در آمده بود.

تام هنکس اخرین فرد روي زمین خواهد بود

خبرگزاری به نقل از ورایتی: فیلم جدید تام هنکس با عنوان 
»Bios« یک فیلم علمی تخیلی است که سال 2۰2۰ اکران 

می شود.
یونیورسال پیکچرز سازنده این فیلم اعام کرد 2 اکتبر 2۰2۰ 
این فیلم را راهی سینماها می کند. در فیلم »بایوز« هنکس 
در نقش آخرین فرد روی کره زمین ظاهر می شود که رباتی 
می سازد تا بتواند سگ عزیزش را سالم نگه دارد. این سه با هم 
سفری اسطوره ای را در سراسر کشور انجام می دهند و این 
دانشمند باید به روبات مخلوق خودش آنقدر آموزش بدهد تا 

وی بتواند به اندازه کافی انسان شود که بتواند از خودش مراقبت کند و به جایی برسد که 
حیوان خانگی اش نیز بتواند یک صاحب جدید پیدا کند.

میگل ساپوچنیک کارگردان این فیلم است که آن را برمبنای فیلمنامه کریگ لوک و 
آیوور پاول می سازد.

رابرت زمکیس و ساپوچنیک از تهیه کنندگان اجرایی این فیلم هستند.

نمایش های منتخب بخش خیابانی جشنواره ملی تئاتر 
ایثار معرفی شدند

 دبیرخانه ششمین جشنواره ملی تئاتر ایثار 22 نمایش بخش خیابانی این جشنواره را 
که از 21 اردیبهشت ماه در کرمانشاه اجرا می شوند، معرفی کرد.

به گزارش پیام زمان  به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره ملی تئاتر ایثار، در 
بخش خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر ایثار نمایش هایی از استان های کرمان، 
مرکزی، ایام، خوزستان، اصفهان، کرمانشاه، تهران، فارس، گیان، بوشهر و لرستان 

طی روز های 21 تا 2۴ اردیبهشت به رقابت می پردازند.
آثار راه یافته به جشنواره به شرح زیر معرفی شده اند:                                                                          

نمایش خیابانی نقلی دیگر باید گفت نوشته و کارگردانی رضا درویشی از کرمان
نمایش خیابانی فرکانس نوشته میثم سر آبادانی به کارگردانی سید مجید میرحسینی 

از استان مرکزی )تفرش(
نمایش خیابانی چه سر سبز بود گردان من نوشته و کارگردانی حمیدرضا ارجمندی 

از ایام
نمایش خیابانی مزامیر پیاده رو نوشته و کارگردانی  مصطفی بوعذار از خوزستان

نمایش خیابانی بیست و هفت روز نوشته نگار داستانپور به کارگردانی سید پویا امامی 
از اصفهان

نمایش خیابانی به کجا نوشته عادل کورشاوی با کارگردانی علی چناری از کرمانشاه 
)هرسین(

نمایش خیابانی تبر نوشته نادره حیدریان با کارگردانی حیدر رضایی از تهران
نمایش خیابانی چشمان دردمند او نوشته محسن پور نظری به کارگردانی سید رضا 

مولوی از مازندران )رودسر(
از  با کارگردانی امین پورمند  نمایش خیابانی میگ 2۳ نوشته پژمان شاهوردی 

خوزستان )اندیمشک(
نمایش خیابانی بازگشت نوشته و کارگردانی احمد صمیمی از تهران

نمایش خیابانی بازمانده نوشته و کارگردانی کورش نیک پیام از اصفهان
نمایش خیابانی انتخاب نوشته حیدر رضایی با کارگردانی صدیقه شکر از فارس )فسا(

نمایش خیابانی مدافع نوشته و کارگردانی بهنام کاوه از خوزستان )آبادان(
نمایش خیابانی یادگاری نوشته محمدرضا جعفری به کارگردانی میاد حسین زاده 

از گیان
نمایش خیابانی ال مکان ال زمان نوشته رضا بهرامی با کارگردانی مارال ایزدبخش از 

تهران
نمایش خیابانی الیو نوشته مجتبی خلیلی با کارگردانی آدینه رحیم نژاد از اصفهان

نمایش تا بیکران دریا نوشته و کارگردانی محمد مظفری از بوشهر
نمایش خیابانی امن ترین حرم دنیا نوشته و کارگردانی پژمان شاهوردی از لرستان 

)بروجرد(
نمایش خیابانی جنگ به وقت عاشقی نوشته و کارگردانی مسعود براهیمی از تهران

نمایش خیابانی حرف های گفتنی نوشته و کارگردانی  مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه
نمایش خیابانی عزت تی ان تی نوشته پژمان شاهوردی و کارگردانی حسنا قبادی 

از ایام
نمایش خیابانی عاشقانه های جنگ نوشته و کارگردانی مصطفی کولیوندی از ایام

ششمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری سید مرتضی حسینی مدیر کل امور هنری 
و مدیر گروه تلویزیونی شاهد از 21 تا 2۴ اردیبهشت ماه 1۳۹۷ در کرمانشاه برگزار 

می شود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و معاون وزیر امور 
برای  آمادگی  اعام  ضمن  مجارستان  خارجه 
های  جشنواره  و  فرهنگی  های  هفته  برگزاری 
فرهنگی و هنری دو کشور، بر توسعه دیپلماسی 

فرهنگی بر پایه تعامات دوجانبه تاکید کردند.
سید عباس صالحی در دیدار با ›یودید همرشتاین‹ 
با اشاره به سابقه روابط دو کشور در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، گفت: زمینه های 
فراوانی برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور وجود 
دارد که ادبیات کاسیک معاصر ایران و مجارستان 
را می توان بستری مناسب برای همکاری های 
جمهوری  در  که  چرا  دانست  فیمابین  مشترک 
ادبیات کاسیک معاصر  ایران در حوزه  اسامی 

کتاب های فراوانی منتشر شده است.
صالحی بابیان اینکه درحوزه ادبیات، سه حوزه مهم 
وجود دارد که می توان در همکاری های دو جانبه 
نسبت به آن توجه داشت، اظهار داشت: ادبیات 
کاسیک و ادبیات دو ملت حوزه هایی محسوب 
می شوند که می توان در همکاری های مشترک بر 
آن ها توجه داشت. ادبیات کاسیک ایران از جایگاه 
مهمی برخوردار است و در ترجمه این آثار باید به 

همکاری های مشترک رسید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی از حوزه ادبیات مربوط 
به بخش کودک و نوجوان به عنوان سومین زمینه 
ادبیات  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  دو  همکاری 
کودک و نوجوان نیز در جمهوری اسامی ایران 
مرزو  این  ادبیات  کارنامه  در  را  خوبی  پیشرفت 
بوم ارائه کرده است.وی یادآور شد: همه ساله در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان بیش از 1۰ هزار 

عنوان کتاب در ایران تولید می شود که بیشتر آنها 
توسط نهادهای خصوصی و ناشران و تصویرگران 
به صورت فعال مشغول به تولید آثار در این زمینه 
هستند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی درعین حال 
گوهای  و  گفت  که  باوریم  براین  داشت:  اظهار 
بینابینی که از طریق کودکان و نوجوانان دو کشور 
ایجاد می شود می تواند برای گفت و گو های آینده 
دو ملت موثر باشد چرا که از این طریق شناخت 

کافی از اجتماع یکدیگر پیدا خواهند کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از 
سخنان خود در دیدار با معاون وزیر امور خارجه 
در  شناسی  ایران  حوزه  اهمیت  به  مجارستان، 
جمهوری اسامی اشاره کرد و افزود: مجارستان در 
یکصد سال اخیر یکی از پایه های اصلی در زمینه 
زبان شناسی بوده لذا ما می توانیم در زبان شناسی 
و ایران شناسی بیش از پیش با مجارستان همکاری 

های مشترک داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین بر همکاری 
های مشترک در بخش ارتباطات فرهنگی و هنری 
موسیقی،  نمایشی،  تجسمی،  هنرهای  جمله  از 
سینما، گرافیک و تعامل هنرمندان و ایجاد شرایط 
گفت و گوهای دو طرفه تاکید کرد و از آمادگی 
برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری به صورت 
دو جانبه خبر داد.عضو شورای عالی انقاب فرهنگی 
همچنین به برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین 
المللی کتاب تهران اشاره و آن را نشانه ای از نمایه 
تاریخ کهن ایران دانست. معاون وزیر امور خارجه 
مجارستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت 
کتابخوانی در ایران، گفت: روز گذشته در سی و 
یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور 
در  عظیمی  نمایشگاه  چنین  برگزاری  و  یافتم 
حوزه کتاب در ایران را تبریک می گویم.›یودید 
همرشتاین‹ حضور در سی و یکمین نمایشگاه بین 
المللی کتاب تهران را از اهداف مهم سفر خود به 

ایران عنوان کرد و گفت: درحال پیگیری شیوه های 
ترجمه آثار به زبان دو کشور و همکاری های دو 
جانبه در این زمینه هستیم.این مقام مجارستانی 
با تاکید بر اهمیت ادبیات در گسترش روابط میان 
ملت ها ادامه داد: برای شناسایی فرهنگ دو ملت 
ادبیات نقش بسزایی ایفا می کند زیرا فرهنگ هر 

ملتی در ادبیات آن خاصه می شود.
وی با ذکر این نکته که دو کشور می توانند از طریق 
ترجمه آثار ادبی خود فرهنگ و تمدن یکدیگر را 
معرفی کنند، اظهار داشت: در مجارستان عاقه 
زیادی نسبت به فرهنگ و ادبیات ایران وجود دارد 
از این رو دانشگاه هایی در کشور ما رشته ایران 

شناسی را تدریس می کنند.
همرشتاین همچنین با تاکید بر اهمیت ادبیات 
کودک و نوجوان ادامه داد: ادبیات کودک و نوجوان 
برای ما حائز اهمیت است و در سال گذشته سعی 
جهان  به  را  کشورمان  حوزه  این  ادبیات  کردیم 

معرفی کنیم.
وی افزود: تصویرگری در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان بسیار مهم است و ما تصویرگران خوبی 
در کشورمان داریم و می توانیم در این زمینه به 

همکاری های مشترک برسیم.
معاون وزیر امور خارجه مجارستان از اعام آمادگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ایران برای همکاری 
در زمینه های سینمایی، گرافیک، هنرهای نمایشی 
و تجسمی، جشنواره های فرهنگی و هنری با این 
روابط خواهر  پایان  در  استقبال کرد. وی  کشور 
خواندگی میان دو کشور را برای شناسایی و معرفی 

فرهنگ دو ملت مورد تاکید قرار داد.

توسعه دیپلماسی فرهنگی، پل ارتباطی تهران - بوداپست

کاریکاتور

مراسم بدرقه ملی پوشان و رونمایی از سرودهای تیم ملی فوتبال ۳۰ 
اردیبهشت در تاالر وحدت برگزار می شود.

در این مراسم، مدیران حوزه ورزش و فرهنگ و هنر، بازیکنان و 
مربیان تیم ملی فوتبال، هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان هنر 

و ورزش حضور دارند.
هنری  فرهنگی  بنیاد  و  فوتبال  فدراسیون  تفاهم نامه  اساس  بر 
رودکی، مسئولیت تهیه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام 

جهانی 2۰1۸ روسیه بر عهده این بنیاد گذاشته شده است.
اثر  با صدای ساالر عقیلی، دو قطعه بی کام  سرود 11 ستاره 
شهرداد روحانی و سرودی به آهنگسازی فریدون شهبازیان مسیر 

تولید را برای اجرا در روسیه طی می کند.

جوزف سامه بازیگر نقش ابوعمر شیشانی که با دیالوگ)چطوری 
ایرانی( در ایران مشهور شده است، امروز دوشنبه 1۷ اردیبهشت ماه 
به ایران آمده و همراه با هادی حجازی فر و ابراهیم حاتمی کیا به 

استقبال مخاطبان فیلم سینمایی »به وقت شام« می روند.
این اکران ویژه فیلم سینمایی»به وقت شام« امروز دوشنبه 1۷ 
اردیبهشت ماه ساعت 1۹ تا 22 در پردیس سینمایی کورش برپا 

می شود.

به گزارش پیام زمان ،تلویزیون برای ایام رمضان چهار سریال را 
آماده کرده است که اغلب آنها این روزها در مراحل پایانی ساخت 

قرار دارند.
محمدحسین لطیفی، محمدمهدی عسگرپور، بهرنگ توفیقی و علی 
غفاری کارگردان هایی هستند که ساخت مجموعه هایی را عهده دار 

بوده اند که از گزینه های اصلی پخش در ماه رمضان هستند.
امین تارخ که به عنوان یکی از بازیگران محبوب در سریال های 
رمضانی در میان مخاطبان شناخته شده است و از قضا پیش از این 
هم در سریال »جراحت« مهدی عسگرپور با این کارگردان همکاری 
داشته، این بار هم در مجموعه  »دستت را به من بده« شخصیت  

محوری این مجموعه را ایفا می کند. 

 مرامس رومنايي از رسود 
 تمي ميل ايران

ابزگشت امین اترخ به تلویزیون اب 
رسیال رمضاین دیگر

 »چطوری ایراین «
 به ایران یم آید

در آستانه دهه تکریم و غبار روبی مساجد، شیوه نامه پیشنهادی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد برای آئین غبارروبی دانش آموزی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پیام زمان ، در آستانه دهه تکریم و غبار روبی 
مساجد، شیوه نامه پیشنهادی مرکز رسیدگی به امور مساجد برای 

آئین غبارروبی دانش آموزی منتشر شد.
دهه تکریم و غبار روبی مساجد )دهه آخر شعبان ( را بهانه ای است  
برای ایجاد و تحکیم روابط این دو نهاد انسان ساز  و تمدن ساز قرار 
گرفته است با همکاری تشکل های فعال در مدرسه زمینه حضور 
هر چه بیشتر نوجوانان در مساجد فراهم سازیم . یکی از برنامه های 
برنامه طرح  اجرای  آموزان  دانش  اسامی  انجمن  اتحادیه  هرساله 
غباروبی از مساجد است که از اهداف برگزاری ویژه برنامه های دهه 
ی تکریم و غباررویی مساجد را به شرح ذیل به پیام زمان تشریح 
های  برنامه  در  آموزان  دانش  مشارکت  و  حضور  به  ،ترغیب  کرد 
مساجد،ایجاد نشاط معنوی و زمینه سازی استقبال شایسته از ماه 
مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا،تبیین و معرفی کارکردها، ویژگی 
ها و جایگاه واالی مساجد در جامعه اسامی ،فرهنگ سازی، اصاح 
نگرش و تقویت بعد معنوی دانش آموزان برای حضور فعال در عرصه 
مسجد،تاش برای معرفی و الگوسازی مساجد در جهت ارتقای سطح 
کیفی فعالیت مساجد ،قدرشناسی از تاش های خالصانه ارکان و 
فعاالن خدمتگزار در فضای محیطی و محاطی مسجد،توجه به اهمیت 
نقش تربیتی مدرسه با محوریت مسجد و تقویت پیوند این دو به عنوان 
دو نهاد مؤثر در تربیت ،تاش برای حرکت به سمت تقویت جایگاه 
در مدیریت مسائل محله و رسیدن به مسجد محوری در رقم خوردن 

جریان های اجتماعی 

از رویکرد و سیاست ها در ارتباط با دهه ی تکریم و غباررویی می توان 
به فرهنگ سازی جهت مردمی شدن برنامه های دهه تکریم 

زمینه سازی جهت ارتقای نقش مساجد به عنوان پایگاهی برای همه 
کارهای نیک اشاره کردانتقال دغدغه ی گرامی داشت مساجد و 
فهنگ سازی پیرامون دهه ی تکریم، از دستگاه ها و نهادها، به فضای 

متنی مساجد و مردمی شدن این مناسبت در قالب برنامه های موثر 
و هماهنگ 

مشارکت در امر نظافت و زیباسازی مسجد از طرف امام جماعت 
برای مردم، جوانان و  الگوسازی  محترم و بزرگان مسجد به قصد 
سایر نمازگزاران، با عنایت به احادیث و روایات متعددی که در این 
ارتباط وجود دارد و زمینه سازی برای ارتقای جایگاه خدمت افتخاری 
به مساجد نزد افکار عمومی وجلب توجه و جذب دانش آموزان به 
بذل  و  به چهره  و مواجهه چهره  از طریق مراجعه  سمت مسجد 
محبت به ایشان اقدامات عمومی پیشنهادی و قابل انجام در سطح 
مدارس فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای ترویج خدمت افتخاری به 
مسجد که مستلزم انجام اقداماتی متنوع و برنامه ریزی شده از سوی 
دست اندرکاران مساجد می باشد که در این قسمت به اختصار و در 
قسمت پیوست به صورت تفصیلی اشاره می گردد.اطاع رسانی و 
تبلیغات،گفتگو و تبادل نظر با موضوع خدمت افتخاری،ارتباط چهره 
به چهره با دانش آموزان برای شناسایی و جذب خادم ،تشکیل گروه 
های خدمت افتخاری و سازماندهی نیروها ،هویت بخشی به خادمان 

افتخاری ،آموزش و توجیه خادمان افتخاری
برنامه ریزی و زمان بندی حضور و خدمت در مسجد،جشنواره ی 
خادمان افتخاری در مسجد )معرفی و تقدیر از خادمان(،برگزاری ویژه 
برنامه،به مناسبت دهه تکریم و غبارویی مساجد در قالب مراسم جشن 
و سرور ،دعوت امام جماعت مسجد محل به مدرسه و سخنرانی در 
جمع دانش آموزان ،نصب آیات و احادیث مرتبط با فضایل حضور در 
مسجد و خدمت به مسجد در معرض دید دانش آموزان و.. می توانیم 

اشاره کنیم .

با غبارروبی مساجد به پیشواز رمضان می رویم 

20 فیلم پر فروش تاریخ سینما نازنین بیاني وارد عرصه موسیقي شد

همزمان با ورود تازه ترین فیلم از مجموعه انتقام جویان یعنی جنگ 
ابدی به باشگاه میلیاردی ها، فهرست 2۰ فیلم پرفروش تاریخ سینما 
با در نظر گرفتن نرخ تورم اعام شد. بر این اساس »بر باد رفته« 
همچنان صدرنشین است.  پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما بر 
اساس آمار و ارقام یکی از معتبرترین سایت های فروش بلیت در 
آمریکا یعنی باکس آفیس موجو برآورد شده است. اگر نرخ تورم را از 
سال 1۹۳۹ تا 2۰1۸ در نظر بگیریم، »بر باد رفته« ویکتور فلمینگ 
با یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دالر در گیشه آمریکا پیشتاز است؛ هر 
چند رقم فروش جهانی آن ۴۰۰ میلیون دالر باشد. گرچه امروز این 
رقم چندان چشمگیر نیست اما ۷۹ سال پیش می شد با دو هزار دالر 

در آمریکا خانه خرید!
»جنگ های ستاره ای 1۹۷۷« جورج لوکاس با یک میلیارد و ۶۳1 

میلیون دالر )۷۷۵ میلیون دالر گیشه جهانی بدون احتساب نرخ 
رابرت  لبخندها 1۹۶۵«  و  یا »اشک ها  تورم(، »آوای موسیقی« 
وایز با یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون دالر )2۸۶ میلیون دالر گیشه 
جهانی بدون احتساب نرخ تورم( و »ای تی: موجود فرازمینی 1۹۸2« 
استیون اسپیلبرگ با یک میلیارد و 2۹۹ میلیون دالر )۷۹۳ میلیون 
دالر گیشه جهانی بدون احتساب نرخ تورم( فیلم های دوم تا چهارم 
این جدول هستند. »تایتانیک 1۹۹۷« جیمز کامرون با یک میلیارد 
و 2۴1 میلیون دالر، »1۰ فرمان 1۹۵۶« سسیل ب. دمیل با یک 
میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر، »آرواره ها 1۹۷۵« استیون اسپیلبرگ با 
یک میلیارد و 1۷۳ میلیون دالر، »دکتر ژیواگو 1۹۶۵« دیوید لین با 
یک میلیارد و 1۳۷ میلیون دالر، »جن گیر 1۹۷۳« ویلیام فریدکین 
با یک میلیارد و 1۳ میلیون دالر و »سفیدبرفی و هفت کوتوله 
1۹۳۷« والت دیزنی با ۹۹۸ میلیون دالر به ترتیب در رتبه های 
پنج تا 1۰ ایستاده اند. »جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد« با ۹۹۰ 
میلیون دالر، »1۰1 سگ خالدار« با ۹1۵ میلیون دالر، »امپراتوری 
ضربه می زند« با ۸۹۹ میلیون دالر، »بن هور« با ۸۹۷ میلیون دالر، 
»آواتار« با ۸۹1 میلیون دالر، »بازگشت جدای« با ۸۶1 میلیون دالر، 
»پارک ژوراسیک« با ۸۳۹ میلیون دالر، »جنگ های ستاره ای: اپیزود 
یک - تهدید شبح« با ۸2۷ میلیون دالر، »شیرشاه« با ۸1۶ میلیون 
دالر و »نیش« با ۸1۶ میلیون دالر هم فیلم های 11 تا 2۰ این 

فهرست هستند.

جمعه 21  روز  تو،  از  خالی   – شب  از  خالی  کنسرت 
اردیبهشت 1۳۹۷ در سالن اصلی برج آزادی برگزار می 

شود.
آهنگساز این اثر حسین پرنیا است و نازنین بیاتی گفتار و 
بازِی این اثر را برعهده دارد. »خالی از شب خالی از تو« 
برای سنتور نوشته شده که روایتگِر حاالت درونی انسانی 
است که خود را در تنهایی هایش مرور می کند؛ از زمان 
تولد تا لحظه ی مرگ و اضطرابی که همواره همراه اوست.

حسین پرنیا عاوه بر آهنگسازی و نواختن سنتور در این 
کنسرت، کام را هم سروده است.

سرشناس  نوازندگان  و  آهنگسازان  از  پرنیا  حسین 
موسیقی ایران است که از جمله آثار مهم او می توان به 
آلبوم های رقصانه با آواز شهرام ناظری، گلپونه ها و رقص 
آشفته با صدای ایرج بسطامی، پادشاه فصل ها با صدای 
علیرضا افتخاری، سوگ سپید، بانوی خیال، خشت های 
اصالت)برای خرابه های تخت جمشید( و به تماشای آنچه 
نیست اشاره کرد. نازنین بیاتی از بازیگران عرصه سینما 
است که سابقه بازی در فیلم هایی مانند دربند، مردن به 
وقت شهریور، رخ دیوانه، آینه بغل، مغزهای کوچک زنگ 

زده و گلشیفته را دارد.
بیاتی در نخستین حضور سینمایی اش در فیلم دربند، 

نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر شد. او در همه 
پرسی از نویسندگان و منتقدان عرصه سینما به عنوان 
بهترین بازیگر جشنواره سی و یکم فیلم فجر انتخاب شد.

کنسرت خالی از شب خالی از تو در قالب پروژه موسیقی 
– تجربه برگزار می شود. کارگردان این اثر ندا هنگامی 

است و تهیه کنندگی این اثر را یاسر یگانه برعهده دارد.
جمعه 21  روز  تو،  از  خالی   – شب  از  خالی  کنسرت 
اردیبهشت 1۳۹۷ از ساعت 21:۳۰ در سالن اصلی برج 

آزادی برگزار می شود.
عاقه مندان می توانند بلیت های این کنسرت را از طریق 

سایت تیوال تهیه کنند.


