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رهبر معظم انقالب تاکید کردند: 

وحدت و پیشرفت علمی ؛  مهمترین 
نیاز دنیای اسالم

روحانی تاکید کرد:

خصوصی  بخش  استفاده 
اشتغال  و  تولید  نفع  به  ارزی،  انضباط  از 

2

سرمقاله
انتخاب ؛ حق است

نگاه روز
خروج آمریکا از برجام  و 

آینده بازگشت سریع تحریم ها

ضرورت فرهنگ سازی »سواد 
مالی« در بازار سرمایه 

روزگارمان طوری شــده اســت که اگر 
شرایط برایمان ســخت تر شود ناچاریم 
خود را با شرایط وفق دهیم و ناچار بودن 
به معنای آن است که از آزادی به مفهوم 
واقعی برخوردار نیســتیم و حق انتخاب 
نداریم. وقتی که عده ای، صحبت از فیلتر 
شــدن تلگرام به میان آوردند با مخالفت 
های بسیاری از سوی مردم مواجه شدند 
چرا که تلگرام به ســرعت به یک منبع 
درآمد و هم منبع اطالعاتی تبدیل شده 
بود که بســیاری از این طریق کســب و 
کارهــای جدیدی بــه راه انداختند و در 
زمینــه اخبار ناب نیز  تبادل اطالعات به 
ســرعت و در صدم ثانیه ای مخابره می 
شد، شفاف سازی و گسترش خبر با این 
ســرعت سبب شد تا این نرم افزار روز به 

روز به عنوان ...

7

5  مهناز همتی
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افزایش اتکاء به تولید داخلی
 در صنایع بزرگ

حمیدرضا مهرآور

 علی کربالئی حسینی

ربیعی:بهشرایطقبلازبرجامبرنمیگردیم

2

3

وحدت ؛ برگ برنده ایران در برابر آمریکا

معاوناولرئیسجمهورتاکیدکرد:

آمریکا با خروج از برجام به اعتبار خود ضربه زد

آگهي مناقصه
استانداريچهارمحالوبختیاري

استانداریچهارمحالوبختیاریدرنظردارد کلیه خدمات  حفظ ونگهداري 
فضاي سبز و فضای اداری استانداري، فرمانداریها و بخشداریهاي تابعه خود را 
از طریق مناقصه عمومي به شرکتهاي خدماتي واجد شرایط که داراي تائیدیه از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي باشند واگذار نماید، متقاضیان محترم 
مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر وثبت نام  از تاریخ انتشار آگهی به مدت 

سه روز به  سامانه دولت الکترونیک مراجعه  نمایند. 

استانداري چهارمحال و بختیاري

ردیف

1

نوع اعتبار

جاري

مبلغ ضمانت نامه

 530 000 000
ریال

نوع مناقصه

یك مرحله اي

مبلغ برآورد شده

10/575/048/468

علی ربیعی با بیان اینکه خروج ترامپ از برجام نه موجب زیان 
سیاسی می شودو نه در بلند مدت در اقتصاد کشور تاثیرگذار 

است، گفت:قطعا به شرایط قبل از برجام برنمی گردیم.
به  اشاره  با  ربیعی  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام اظهار 
کرد: این تصمیم از دو جنبه سیاست خارجی و سیاست 
داخلی قابل بررسی است. در سفری که چند روز پیش به 
دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اروپایی داشتم دولت 
از برجام حمایت کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه  این کشور 
اجتماعی با تاکید بر اینکه غالب کشورهای اروپایی و ۵ 
طرف دیگر برجام از این توافق بین المللی حمایت می کنند 
افزود: با خروج ترامپ از برجام دستاوردهای هسته ای ایران 
همچنان پابرجاست؛ ضمن اینکه به شرایط قبل از برجام 

هم برنمی گردیم، چرا که تحریم های شورای امنیت وجود 
نخواهد داشت؛ ائتالف برای جنگ علیه ایران هم وجود 
ندارد و کشورهای اروپایی به هر سیاقی برای ماندن در 

برجام برای خود خط مشی و مرز مشخص کردند.این عضو 
کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: افکار عمومی دنیا، ایران را 
مقصر نمی داند؛ افکار عمومی آمریکا به ویژه طبقه نخبه و 
روشنفکر این کشور، ترامپ را مقصر ایجاد این جو روانی 
و خروج این دولت از برجام می دانند؛ حاکمیت آمریکا 
حتی حزب جمهوریخواه نیز مخالفت های زیادی با این 
تصمیم ترامپ کردند. ربیعی با بیان اینکه با خروج ترامپ 
از برجام چهره زشت آمریکا بیشتر نمایان شد گفت: به 
جای اینکه اعالم کنیم »خروج آمریکا از برجام« باید بیان 
کنیم »خروج ترامپ از برجام«. هر چند دولت آمریکا از 
برجام خارج شد اما بخش قابل توجهی از افکار عمومی 

آمریکا با این تصمیم مخالف است. 
ادامهدرصفحه7

ربیعی:بهشرایطقبلازبرجامبرنمیگردیم

افزایش اتکاء به تولید داخلی در صنایع بزرگ

انسجام و پیوند مردم 

مانع زیاده خواهی دشمنان 

آمادگی شرکت چینی 

برای پر کردن جای توتال در ایران

واردات ۵۰ درصدی 

قطعات منفصله خودرو از چین
به گزارش زمان ، وزیر اطالعات با بیان این که سست عهدی 
و پیمان شکنی یکطرفه رییس جمهور آمریکا در طول تاریخ 
بشریت مورد تایید نبوده و نیست، تاکید کرد: انسجام و پیوند 

مردم مانع زیاده خواهی دشمنان خواهد بود

به گزارش زمان ، منابع آگاه اظهار کردند اگر توتال به دلیل 
بگیرد سهمش در پروژه  بازگشت تحریم های آمریکا تصمیم 
 CNPC شرکت  کند،  واگذار  را  جنوبی  پارس  گازی  میدان 

آماده است تا سهم این شرکت فرانسوی را بگیرد.

انجمن  رئیس  زاد  احتشام  فرهاد   ، زمان  گزارش  به 
منفصله  قطعات  درصد   50 از  بیش  خودرو:  واردکنندگان 
وارداتی خودرو از کشور چین و با ارزش دو برابر نسبت به 

سال گذشته است. 367
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قهرمان  ژاپن،  شکست  با  ایران  فوتسال  دختران 

جام ملت های فوتسال آسیا شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم ملی فوتسال 
ملت های  جام  رقابت های  فینال  در  ایران  بانوان 
به  ژاپن  برابر  می شد،  برگزار  تایلند  در  که  آسیا 
میدان رفت و با نتیجه ۵ بر ۲  این تیم را شکست 
داد و برای دومین بار قهرمان این رقابت ها شد. 
فینال دو سال پیش هم بین دو تیم ایران و ژاپن 
برگزار شد که ایران در آن بازی با تک گل فرشته 

کریمی عنوان قهرمانی را به دست آورد.در نیمه 
اول بازی ژاپن بر روی دروازه ایران فشار آورد اما 
ضربات این تیم در چارچوب نبود. رفته رفته تیم 
ملی ایران  توانست کنترل بازی را به دست بگیرد 
و چند موقعیت را نیز به دست آورد. نیمه نخست 
بدون گل به پایان رسید.با شروع نیمه دوم تیم 
ملی حمالت خود را بر روی دروازه ژاپن  بیشتر 
کرد تا اینکه سارا شیربیگی در دقیقه ۲۸ دروازه 
فرشته  آزاد   ضربه  بعد  کرد.۲دقیقه  باز  را  ژاپن 
کریمی با برخورد به یکی از بازیکنان تیم ژاپن، 
از  صفر  بر   ۲ ایران  تا  شد  تیم  این  دروازه  وارد 
این تیم پیش بیفتد.حمالت ایران همچنان ادامه 
دقیقه ۳۱  در  دیگر  بار  سارا شیربیگی  تا  داشت 
بازی گل سوم ایران را به ثمر برساند. تنها چند 
ثانیه پس از گل سوم سارا شیربیگی گل چهارم 

تیم را وارد دروازه حریف کرد تا خود نیز در این 
بازی هت تریک کرده باشد.بعد از گل چهارم، تیم 
پاور پلی روی آورد و میکا شماره  بازی  به  ژاپن 
۳ ژاپن توانست در دقیقه ۳۲ بازی یکی از گل ها 
نتوانست  ژاپن  تیم  فشار  ادامه  کند.در  را جبران 
کارساز باشد و در دقیقه ۳۶ بازی فهیمه زارعی 
گل پنجم ایران را به ثمر رساند تا ایران یک قدم 
در  میشیرو  شود.آنا  نزدیک  قهرمانی  به  دیگر 
دوم  و گل  کرد  را کم  اختالف  بازی  آخر  دقیقه 
ایران  اما دختران شایسته  به ثمر رساند  را  ژاپن 
این بازی را ۵ بر ۲ پیروز شدند تا برای دومین 
بار قهرمان آسیا شوند. ملی پوشان ایران با کسب 
عنوان قهرمانی آسیا توانستند سهمیه حضور تیم 
در  شرکت  برای  را  ایران  جوانان  فوتسال  ملی 

مسابقه های المپیک جوانان نیز کسب کنند.

قهرماین 
تیم میل  

فوتسال ابنوان 
ایران 

در آسیا
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خروج آمریکا از برجام 
و آینده بازگشت سریع تحریم ها

 علی کربالئی حسینی 

خــروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
این مســئله  حقوقی را پیش کشیده که آیا آمریکا می تواند روند 
بازگشت سریع تحریم ها را بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ کلید بزند؟

گرچه اقدام رئیس جمهور آمریکا مذموم و دارای آثاری بر روابط 
بین الملل است، اما اگر حقوق داخلی آمریکا یا حقوق بین الملل را 
مالک قرار دهیم، دونالد ترامپ این اختیار را داشته که از برجام 
خارج شــود. یکی از آثار روابــط بین المللی این اقدام ترامپ، آن 
است که نشــان می دهد ایاالت متحده در مذاکرات بین المللی، 
به شــدت غیرقابل اعتماد است.اما از منظر حقوقی چه رویدادی 
ممکن اســت در پیش باشد؟ ســوال دقیق تر آنکه که آیا ایاالت 
متحده قادر اســت به بند موسوم به بازگشت سریع تحریم ها در 

قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کند؟
در این قطعنامه تحریم هایی که شــورای امنیت پیش از آن علیه 
ایران وضع کرده بود، در قالب برجام رفع شــد. شــورای امنیت 
هنگام رفع این تحریم ها، بند بازگشــت سریع را هم در قطعنامه 
۲۲۳۱ گنجاند. طبق این بند، اگر »یکی از طرف های برجام« به 
شورای امنیت »این موضوع را اطالع دهد که بر این عقیده است 
کــه دولت طرف برجام به تعهدات خود عمل نکرده«، آنگاه همه 
تحریم های ســابق شــورای امنیت دوباره و پس از ۳۰ روز علیه 
ایران وضع می شــود، مگر آنکه شورای امنیت رای موافق خود را 
برای عدم اعمال تحریم ها اعالم کند.به بیان دیگر، در صورتی که 
شــرایط پیش گفته، محقق شود، یکی از دولت های طرف برجام 
که در شــورای امنیت حق وتو داشته باشــد، می تواند یکطرفه 
عامل وضع تحریم های سابق شــورای امنیت شود.باید به خاطر 
داشت که ترامپ در جریان اعالم خروج از برجام، اشاره ای به بند 
بازگشت سریع تحریم ها نکرد. ایاالت متحده هم بعید است فورا 
به این بند متوسل شود. از منظر راهبردی، این ممکن است برگ 
برنده ای در اختیار آمریکا باشد و تا زمانی که ایران به شکل واقعی 
پایبندی به توافق را خاتمه نداده باشد، این برگ را در اختیار خود 
نگه دارد.از منظر حقوقی، دولت ترامپ حتی در تقال برای استناد 
به بند بازگشت سریع تحریم ها، باید تصریح کند بر این باور است 
که ایران به شــکل قابل توجهی بــه تعهدات برجامی خود عمل 
نکرده است؛ این اقدامی است که البته آمریکا تاکنون انجام نداده 
است.برخی حقوقدانان این نظر را مطرح کرده اند که »اگر آمریکا 
تالش کند ماشه مکانیسم بازگشــت سریع تحریم ها را بچکاند، 
ظاهرا دیگر اعضای شورا نمی توانند کار چندانی برای جلوگیری 
از اعمال دوباره تحریم های شــورای امنیت انجام دهند«. اما این 
دیدگاه صحیحی به نظر نمی رسد، زیرا دیگر دولت ها می توانند با 
استناد به اینکه ایاالت متحده حسن نیت را در قبال ایران رعایت 
نکرده، اثر حقوقی چنین اقدامی را خنثی کنند.حال این ســوال 
قابل طرح اســت که اگر ایران در آینده دست از اجرای تعهدات 
برجامی اش بکشد،  چه خواهد شد؟ یعنی در زمانی که اقدام ایران 
موخر بر خروج یکجانبه آمریکاســت، آیــا دولت ترامپ می تواند 

مدعی بند بازگشت سریع تحریم ها شود؟
از منظر حقوقی، این سوال پرچالشی برای تفسیر حقوقی است. 
بند بازگشت سریع تحریم ها ظاهرا با این پیش فرض نوشته شده 
بود که احتماال ایران، طرفی است که ابتدائا ناقض برجام خواهد 
بــود، اما وضع موجود پیچیده تر از حالتی اســت که در این بند 
پیش بینی شده اســت.از آنجا که آمریکا از توافقنامه خارج شده 
و تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده اســت، بنا بر این دستکم 
دو دلیل وجود دارد که نتواند به بند بازگشــت ســریع تحریم ها 
استناد کند. نخست اینکه ایاالت متحده فاقد چنین حقی است. 
با مراجعه به متن برجام، می توان این استدالل را مطرح کرد که 
این کشــور به خاطر آنکه دیگر »دولت طرف برجام« نیست، لذا 
چنین حقی را برای خود ســاقط کرده است، اما با نگاه دقیق تر 
به متن، شــاید نتوان چنین گفت، زیرا در پاراگراف ۱۰ قطعنامه 
۲۲۳۱ از »چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، ایاالت متحده، 

اتحادیه اروپا و ایران« نام برده شده است.
 از این رو، هدف استفاده از لفظ »دولت طرف برجام« ظاهرا تکرار 
نام همین دولت ها، فارغ از اتحادیه اروپاست. با این حال، استفاده 
از این فهرســت نام دولت ها ظاهرا مبتنی بر این فرض است که 
طرفی که به بند بازگشت سریع تحریم ها استناد می کند، خودش 
باید طرف توافق باشد. به این ترتیب، می توان از این فرض حمایت 
کرد که اگر آمریکا بخواهد به بند بازگشت سریع تحریم ها استناد 

کند، خودش نباید توافق را ترک می کرد.
دلیل دوم این اســت کــه می توان ادعا کرد اگــر ایران به دلیل 
خــروج آمریکا از برجام، به تعهــدات برجامی خود عمل نکند و 
ایاالت متحــده بخواهد ادعا کند که ایــران به تعهدات برجامی 
خود عمل نکرده است، آنگاه ادعای آمریکا فاقد حسن نیت است. 
اگر فرض کنیم که ایران پیش از توقف اجرای تعهدات برجامی، 
به بندهای حل و فصل اختالفات موجود در متن برجام اســتناد 
کنــد، آنگاه بر مبنای پاراگراف ۳۶ برجام، »اگر موضوع همچنان 
از نظر طرف شــاکی حل نشــده باقی بماند و اگر طرف شاکی 
ایــن موضوع را عامل نقض فاحش قلمــداد کند، آنگاه آن طرف 
می تواند موضوع حل نشــده را مبنای توقف اجرای کل یا بخشی 
از تعهدات برجامــی خود قرار دهد و به شــورای امنیت اطالع 
دهد که معتقد به رخ دادن نقض فاحش اســت.«ایران احتماال 
نقض فاحش آمریکا را به شــورای امنیت اطــالع نخواهد داد، 
زیرا باعث به جریان افتادن روند ســریع بازگشــت تحریم ها و 
مخالف منافع ایران خواهد بود، اما به این ترتیب »مبنایی برای 
توقف اجرای تعهدات خود« خواهد داشــت و اگر مبنایی برای 
توقف اجرای تعهدات خود داشــته باشد، آنگاه در قالب حقوق 
خود بر اســاس برجام عمل کرده است. به این ترتیب است که 
می توان گفت دچار »نقض فاحش« در اجرای تعهداتش نشــده 
اســت، چرا که خود این تعهدات به حال تعلیق درآمده اند.این 
نــگاه البته از منظر برخی دولت هــا قابل پذیرش و برای برخی 
دیگر مردود است. هر کشــوری که با این دیدگاه موافق باشد، 
آنگاه می تواند اثربخشی حقوقی روند سریع بازگشت تحریم ها را 
که آمریکا کلید بزند، به چالش بکشــد و به این ترتیب از اعمال 
تحریم های ســابق شورای امنیت سر باز بزند. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، آمریکا هیچ اهرم حقوقی برای توســل به حربه بازگشت 
سریع تحریم ها نخواهد داشــت، مگر آنکه شورای امنیت را به 
تصویب التزام به این تحریم ها وادار ســازد یا از شورای امنیت 
)یا مجمع عمومی( بخواهد از دیوان بین المللی دادگستری نظر 
مشــورتی برای تفسیر این وضعیت بگیرند. از این رو، اگر دولت 
ترامپ بخواهد به روند بازگشــت سریع تحریم ها متوسل شود، 
باید بداند که فسخ یکطرفه برجام ممکن است اثربخشی توسل 

به این روند را کاهش دهد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تصویب »نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« 

 
در جلســه دیروز هیأت عالــی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، نظارت بــر اجرای 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر 

شفافیت و مبارزه با فساد، تصویب شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در نشست هیأت 
عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
نظارت بر اجــرای سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی با تأکید بر شــفافیت و مبارزه با فساد 
به عنــوان اولویت نظارتی ایــن هیأت عالی به 
تصویب اعضاء رسید.محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این نشست با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری در دوره جدید مجمع 
را بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام مکلف فرموده انــد، تأکید کرد: به منظور 
نظارت مؤثر و متمرکز و با لحاظ جوانب مختلف 
و اولویت هــای اصلی، هیأت عالــی نظارت در 
گام اول، نظارت بر اجرای سیاســت های کلی 
اقتصــادی مقاومتی را با تأکید بر شــفافیت و 
مبارزه با فســاد به تصویب رساند و این مهم با 
همکاری اعضای هیأت عالی در قالب کمیته های 
تخصصی دبیرخانه مجمع به انجام خواهد رسید.

هیأت عالی نظارت مرکب از رئیس، دبیر و ۱۳ 
نفر از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اســت.  در این نشست گزارش کمیسیون 
نظارت دبیرخانه مجمــع از ارزیابی و تلخیص 
سیاست های کلی ابالغی نیز ارائه شد.بر اساس 
این گزارش همچنین در جلسه کمیسیون خاص 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  بندهایی از آیین 

نامه  جدید نظارت مجمع به تصویب رسید.

دوشنبه؛ دورنهم مذاکرات آستانه

وزارت امــور خارجه قزاقســتان اعالم کرد که 
نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه قرار 
اســت در دور بعدی مذاکرات آســتانه در کنار 

ایران، روسیه و ترکیه حضور داشته باشد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، وزارت امور 
خارجه قزاقستان اعالم کرد: استفان دیمیستورا 
نماینده ویژه ســازمان ملل در امور ســوریه در 
مذاکــرات بعدی آســتانه که قرار اســت فردا 
دوشــنبه با حضور نمایندگان ایران، روســیه و 
ترکیه در پایتخت قزاقستان برگزار شود، شرکت 
خواهد کرد. تمامی طرف هــای این مذاکرات، 
شــامل گروه های مخالف مسلح سوری حضور 
خود در نهمین دور این مذاکرات را مورد تائید 
قــرار داده اند. این مذاکرات با ابتکار عمل ایران، 
روســیه و ترکیه با هدف برقراری آتش بس در 
سوریه و حل بحران کنونی در این کشور برگزار 

می شود.

تاکید موگرینی
 به حفظ برجام بدون آمریکا

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد که حتی 
بدون حمایت آمریکا، توافق هسته ای ایران حفظ 
خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در سخنانی در کنفرانس این اتحادیه، ادعا کرد: 
من از حســن روحانی ضمانت گرفتم که حتی 
در صورت خروج آمریــکا از برجام و بازگرداندن 
تحریم های هســته ای علیه این کشور، ایران به 
برجام پایبند بماند. مقامات عالی کشورمان پس 
از خــروج ترامپ از برجام تاکید کردند که ایران 
تنها در صورتی به برجام پایبند خواهد ماند که 
سه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به 
کشورمان در رابطه با تامین منافع ایران در برجام 
تضمین دهنــد. موگرینی تاکید کرد: ما مصمم 
هســتیم تا این توافق بین المللی را حفظ کنیم. 
بنابر اعالم برخی رسانه های جهان، موگرینی قرار 
است روز سه شنبه در بروکسل با وزرای خارجه 
ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس 
طــی روزهای آینده دیــدار و در مورد چگونگی 
ادامه برجام گفت وگو کند.موگرینی با اشــاره به 
غیرمســتقیم به دونالد ترامپ در سخنان خود، 
گفت: به نظر می رســد که داد و فریاد، توهین و 
تخریب همه آن چیزی که به دست آمده است 
به بخشــی از رفتار زمان کنونی تبدیل شــده 
اســت؛ در حالی که تغییر به معنای آن است که 
با حفظ توافقات گذشته به دنبال توافقات جدید 
بود، این نوع رفتار مشکل ما را حل نخواهد کرد.

پیشــتر امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه در 
تماسی تلفنی با حســن روحانی رییس جمهور 
کشورمان تاکید کرد که فرانسه همه تالش خود 
را بــرای حفظ برجام ادامه خواهد داد. در همین 
حال اوالف شــولتس، وزیر دارایــی آلمان برای 
مستثنی  شدن شرکت های آلمانی فعال در ایران 
از تحریم ها، با همتای آمریکایی خود رایزنی کرد. 
شولتس در تماس تلفنی با استیو منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا، موضوع شــرکت های آلمانی 

فعال در ایران را مطرح کرده است.

اخبار

یادداشت

ابزار رياست بردباري و پر 
حوصلگي است

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای تاکید کردند: کالمامیر
مهمترین نیاز امروز دنیای اســالم، وحدت و 

پیشرفت علمی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
دیروز در دیدار شــرکت کنندگان در کنگره 
بیــن المللی »نقــش شــیعه در پیدایش و 
گســترش علوم اســالمی«، مهمترین نیاز 
امروز دنیای اسالم را »وحدت و یکپارچگی« 
و همچنین »حرکت جدی برای پیشــرفت 
علمی در همه علوم« دانستند و تأکید کردند: 
امروز »بیداری« در دنیای اسالم بوجود آمده 
اســت و برغم تالش غربی ها برای انکار آن، 
این بیداری زمینه ســاز گرایش بیشــتر به 
اسالم و نویدبخش آینده ای بهتر است. رهبر 
انقالب اسالمی با قدردانی از دست اندرکاران 
و پدیدآورندگان این همایش، بویژه شــخص 
حضرت آیــت اهلل مکارم شــیرازی، گفتند: 
امروز هر حرکتی که موجب شناخت بیشتر 
گروهها و فرقه های اسالمی از یکدیگر شود، 
یک حسنه است و این گردهمایی از مصادیق 
حرکت در جهت اتحاد امت اســالمی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش 
دیرینه دشــمنان بــرای رو در رو قرار دادن 
مســلمانان، افزودند: در چنین شرایطی، هر 
عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط 
قوت یکدیگر و زمینه ساز هم افزایی آنها شود، 
به وحدت و یکپارچگی امت اســالمی کمک 
خواهد کرد.ایشــان به نقش شیعه در طول 
تاریخ برای اعتالی علوم اســالمی و طبیعی 
اشاره و خاطرنشان کردند: این آثار و خدمات 
گرانبها باید به امت اسالمی معرفی شوند زیرا 
مایه افتخار و موجب یکپارچگی خواهند بود. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم مراقبت 
جدی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه 
و گالیه میان فَِرق اســالمی، گفتند: یکی از 
مسائل بسیار مهم و مورد نیاز کنونی دنیای 
اســالم، موضوع پیشــرفت علمی و حرکت 
جدی در این زمینه اســت.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای، علت اصلی تحت ســلطه قرار 
گرفتن دنیای اســالم را عقب ماندگی علمی 
دانستند و افزودند: دنیای غرب بعد از قرنهای 
متمــادی عقب ماندگی علمی، توانســت با 

اســتفاده از پیشرفتهای علمِی دنیای اسالم، 
ثروت و قــدرت علمی، نظامی، سیاســی و 
تبلیغاتــی خود را افزایــش دهد و در نهایت 
با استعمار، وضعیت کشــورهای اسالمی را 
به شــرایط کنونی برساند.ایشــان با اشــاره 
بــه زورگویی قدرتهای غربی به کشــورهای 
اســالمی و دنبالــه روی بســیاری از حکام 
این کشــورها از زورگویان بین المللی، تأکید 
کردند: این شــرایط باید بواســطه پیشرفت 
علمی کشورهای اسالمی تغییر کند و دنیای 
اسالم می تواند بار دیگر در قله تمدن بشری 
قــرار گیرد. رهبر انقالب، حرکت در مســیر 
پیشرفت علمی را وظیفه حکومتهای اسالمی 
و نخبگان آن برشــمردند و گفتند: نخبگان 
دنیای اســالم باید یک حرکت عظیم فکری 
و یک خواست عمومی برای پیشرفت علمی 
و رســیدن به قله علم و دانــش را به وجود 
آورند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای از حرکت 
جمهوری اســالمی ایران در مسیر پیشرفت 
علمی به عنــوان یک نمونه موفق یاد کردند 
و افزودند: بر اســاس گزارشهای مراکز علمی 

جهانی، شــتاب حرکــت علمی ایــران در 
سالهای گذشــته، ۱۳ برابر متوسط جهانی 
بوده است.ایشــان خاطرنشان کردند: ما این 
مســیر را تا رسیدن به مرزهای علم و دانش 
ادامــه خواهیم داد و ایران بر خالف غربی ها، 
آمادگی انتقال دســتاوردها و پیشــرفتهای 
علمی خود را به دیگر کشــورهای اســالمی 
دارد. رهبر انقالب، پیشرفت در علوم اسالمی 
و علوم طبیعی را ضروری خواندند و افزودند: 
یکی از مواردی که اسالم می تواند در مسائل 
مختلف بشــری »حرف نو« داشته باشد، در 
زمینه مســائل فقهی اســت که باید در این 
زمینه کار بیشــتر و جدی تری انجام شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
باید در زمینه فلســفه و علوم عقلی، سرعت 
حرکت علمی افزایش یابد، گفتند: غربی ها، 
فلسفه خود را تا عرصه های مختلف مسائل 
سیاســی و اجتماعی امتداد داده اند و ما نیز 
باید چنین کاری را انجام دهیم زیرا فلســفه 
اسالمی، قوی تر، ریشه دارتر و مستحکم تر از 
فلسفه غربی است.ایشان با اشاره به گسترش 

بیداری در دنیای اسالم و افزایش گرایش به 
اسالم در جهان، خاطرنشــان کردند: امروز 
جوانــان در دنیا، ســؤالهای زیادی دارند که 
می خواهند پاسخ آنها را در چارچوب اسالم 
بیابند، بنابراین باید حرکت علمی در دنیای 
اســالم شتاب بگیرد و امت اسالمی بار دیگر 
به اوج اقتدار علمی و تمدنی خود برســد تا 
دشــمنان اســالم و امریکایی ها نتوانند به 
رؤسای کشــورهای اسالمی دستور بدهند و 
»باید و نباید« بگویند.پیش از سخنان رهبر 
حجت االسالم والمسلمین  اســالمی،  انقالب 
اعرافی رئیس شــورای سیاستگذاری کنگره 
»نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی« گفت: »پاسخ به شبهات«، »تعمیق 
تفاهم میان مذاهب اســالمی«، »بازشناسی 
ســرمایه های فکری شــیعه و مسلمانان« و 
»دستیابی به نقاط قوت برای تکمیل و ارائه 
علوم اسالمی« جزو اهداف اصلی کنگره بوده 
اســت.همچنین حجت االسالم دکتر رضایی 
دبیر کنگره گزارشــی از اهداف و برنامه های 

این همایش بیان کرد.

رهبر معظم انقالب تاکید کردند: 

وحدت و پیشرفت علمی
 مهمترین نیاز دنیای اسالم

معاون اول رئیس جمهور: ملت ایران باید از اهداف پشت پرده 
آمریکایی ها به طور دقیق آگاهی یابد؛ نخبگان در این مقطع 

رسالت و مسئولیت بزرگی دارند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، اسحاق جهانگیری در 
آیین پایانی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
افزود: آمریکایی ها در مرحله اول در پی این هستند که اقتدار 
ایران را به چالش بکشند و به اقتدار ایران لطمه بزنند، با ایران 
مسئله دارند.وی گفت: ما فراموش نکردیم چندی قبل یکی 
از مقامات جمهوری خواه به خلیج فارس آمد و در آنجا اعالم 
کرد ریشه ملت ایران را باید خشکاند.معاون اول رئیس جمهور 
افزود: آمریکا در وهله دوم قصد دارد آینده مخاطره آمیزی 
پیش روی ملت ایران قرار دهد و در وهله سوم می خواهد به 
اقتصاد ایران ضربه جدی وارد کند. وی با طرح این سوال که 
در برابر این اهداف آمریکا باید چه کرد، گفت: باطل السحر 
ملت ایران برای برهم زدن برنامه های آمریکا، تفاهم، وحدت و 
انسجام درونی کشور در برابر آمریکاست و این مهم ترین برگ 
برنده است.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: ما نیازمند 
انسجام در داخل کشور هستیم.وی گفت: ما در مرحله اول به 
انسجام نیاز داریم، در مرحله دوم باید از سرمایه های مهمی 
که در اختیار داریم استفاده مطلوب کنیم، یکی از اصلی ترین 
سرمایه های نظام، قدرت دیپلماسی است. جهانگیری با اشاره 
به گزارش ها مبنی بر حضور بی سابقه مردم در طول روز های 

برگزاری نمایشگاه و بازدید همه آحاد جامعه از باالترین سطح 
از  اقشار مختلف  و  افراد  تا  یعنی مقام معظم رهبری  نظام 
شهر های کشور، گفت: سیاست های خوبی در بخش فرهنگی 
کشور اتخاذ شده است که باید در هماهنگی بین اصحاب 
فرهنگ و دولت آن را استمرار بخشیم و هر جا نیاز به اصالح 

بود با نظر صاحبنظران آن را اصالح کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حمایت از کتاب 
افزود: کتاب مظهر  فرهنگی جدید،  با کاال های  مواجهه  در 
اندیشه است و رونق آن یعنی رونق اندیشه و نقد؛ اندیشه ای 
ماندگار می شود که از آزمون نقد بیرون آمده باشد و کتاب 
میدان رقابت اندیشه و نقد آن است.جهانگیری با تاکید بر 

»سیاست گشوده« دولت در زمینه کتاب، گفت: نشر امری 
جمعی است و رونق آن مستلزم این است که همه فعاالن 
در آن حضور داشته باشند؛ دولت، بخش خصوصی و همه 
شهروندان نسبت به جایگاه اهالی نشر و خانواده کتاب باید 
حساس باشند، زیرا تعطیلی هر واحد نشر ضربه بزرگی به 
بدنه فرهنگی کشور است.معاون اول رئیس جمهوری در ادامه 
با اشاره به فضای مجازی، افزود: کتاب حیات جدیدی با توجه 
به بستر فضای مجازی یافته است و دولت و وزارت فرهگ و 
ارشاد اسالمی باید نقش خود را به شکل شایسته ای در این 
زمینه ایفا کنند.جهانگیری با تاکید بر ترویج کتاب گفت: این 

امر جزو سیاست های قطعی دولت و نهاد های عمومی است.
وی همچنین به شعار امسال نمایشگاه کتاب اشاره کرد و 
افزود: این شعار یعنی، »نه به کتاب نخواندن« به این معناست 
که باید کتاب را به متن جامعه و زندگی مردم برگردانیم و 
بررسی  مردم  گرایی  دانش  سنجش  برای  میزان  بهترین 

شاخص کتابخوانی است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر توجه به نویسندگان 
جوان و پیشکسوتان نویسنده و همچنین مولفان در نقاط 
مختلف کشور، افزود: باید به اقتصاد نشر بیشتر توجه کنیم 
و به عنوان کسی که توسعه و اقتصاد حوزه اصلی کاری او 
است می گویم که هر کاری اگر اقتصادی نباشد به سختی 

ادامه خواهد یافت.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: 

آمریکا با خروج از برجام به اعتبار خود ضربه زد

رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا سرانجام 
پس از چند بار تهدید، چندروز قبل تصمیم 
گرفت به حضور کشورش در توافق هسته ای 
با ایران پایان دهد. تصمیمی که می تواند روی 
گرفته  شکل  تجاری  قراردادهای  از  بسیاری 
میان ایران و کشورهای خارجی تاثیر بگذارد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، یکی از اصلی ترین 
معنا  برجام  در  آمریکا  حضور  با  که  مسائلی 
پیدا می کرد، بحث خرید هواپیمای مسافرتی 
که  محدودیتی  اساس  بر  بود.  ایران  از سوی 
آمده هر هواپیمای  به وجود  آمریکا  از سوی 
مسافربری که الاقل ۱۰ درصد از قطعاتش را 
شرکت های آمریکایی ساخته اند، برای فروش 
ایران باید مجوز رسمی وزارت خزانه داری  به 
آمریکا یا اوفک را دریافت کند.به دنبال امضای 
برجام از سوی دولت آمریکا اوفک مجبور شده 
بود که با وجود مخالفت هایی که از سوی کنگره 
آمریکا وجود داشت، در چند مورد برای فروش 
هواپیما به ایران مجوزهایی صادر کند که در این 
میان مجوز فروش ۱۰۰ فرورند ایرباس و و ۸۰ 
فروند بوئینگ به ایران ایر بخشی از این مجوز 
بود. مجوزی که با خروج آمریکا از برجام اعتبار 
خود را از دست می دهد و طبق اعالم اوفک در 
دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه امکان انتقال مجوز 
به این قراردادها از بین خواهد رفت.پس از این 
اتفاق شرکت هواپیمایی ایرباس اعالم کرد که 
به دو هفته زمان احتیاج دارد تا با بررسی دوباره 
شرایط تکلیف آینده قرارداد خود را با ایران ایر را 
مشخص کند. با توجه به اینکه شرکت بوئینگ 

به عنوان یک شرکت آمریکایی با ایران قرارداد 
این  شانس  می رسد  نظر  به  بود،  کرده  امضا 
شرکت برای باقی ماندن در ایران کمتر خواهد 
بود اما ایرباس هنوز گزینه هایی خواهد داشت.

شرکت هواپیماساز ایرباس در جریان قراردادی 
که زمستان سال ۹۵ با ایران ایر نهایی کرد، 
باید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری در یک 
قرارداد ۱۰ ساله تحویل می داد که تاکنون تنها 
سه فروند آن وارد ایران شده اند.با توجه به اینکه 
ارزش این قرارداد ۱۰ میلیارد دالر تخمین زده 
می شود، گزینه خروج این شرکت هواپیماساز 
به طور کامل از قرارداد با ایران ایر بخش قابل 
شرکت   این  احتمالی  درآمدهای  از  توجهی 
در سال های آینده را از بین خواهد برد.طبق 
برآوردهای صورت گرفته تعدادی از خط های 
تولید ایرباس نیاز به توافقات جدید برای سرپا 

به  پایان دادن  رو  این  از  و  دارند  ماندن  باقی 
قرارداد با ایران قطعا برای این شرکت اروپایی 
چندان به صرفه نخواهد بود.همان طور که پیش 
از این نیز گمانه زنی ها حکایت از دادن مهلت 
از سوی ترامپ برای بازگشت دوباره تحریم ها 
می کردند، طبق بیانیه اوفک قراردادهای ایران 
متوقف  ماهه  شش  و  سه  زمانی  بازه  دو  در 
خواهد شد.از این رو ایرباس و ایران ایر این چند 
ماه را زمان دارند تا با سرعت دادن به برخی 
تعداد  خود،  قراردادهای  اجرایی  بخش های 
بیشتری هواپیمای جدید به ایران برسانند.این 
راه حل موقت که بعید است جز مسکن کارایی 
خواهد  مهم  ابهام  یک  باشد،  داشته  دیگری 
وارد  برای  نبود منابع مالی الزم  داشت و آن 
قراردادی  بر اساس  این هواپیماهاست.  شدن 
که میان دو طرف بسته شده، باید ۸۵ درصد 

از منابع مالی مورد نظر برای ورود هواپیماهای 
جدید به ناوگان ایران از طریق فاینانس تامین 
شود و این در حالی است که تاکنون هیچ یک از 
بانک های بین المللی قراردادی نهایی برای تامین 

این فاینانس ها ارائه نکرده اند.
 از این رو در بازه زمانی کوتاه باقی مانده و 
در شرایطی که در طول تمام این ماه ها هیچ 
نشده،  نهایی  فاینانس ها  این  برای  توافقی 
قابل  تعداد  مدت  این  در  آنکه  تصور  شاید 
خالف  شود،  داده  ایران  به  هواپیما  توجهی 
واقع است.بر خالف بویینگ که به عنوان یک 
شرکت آمریکایی در موارد این چنینی شانس 
چندانی برای دور زدن سیاست های کشورش 
ایرباس می تواند گزینه های دیگری را  ندارد، 
نیز پیگیری کند که یکی از اصلی ترین آنها 
خارج شدن از زیر سایه شرکت های آمریکایی 
است.ایرباس به عنوان یک شرکت اروپایی و 
در شرایطی که اتحادیه اروپا اعالم کرده در 
برجام باقی می ماند مشکلی برای تداوم حضور 
در ایران ندارد تنها به شرطی که میزان قطعات 
و تجهیزات خود که از آمریکا وارد می شود را 

به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد.
صورت  در  حتی  برنامه  این  که  چند  هر   
طرحی  نیز  ایرباس  سوی  از  برنامه ریزی 
شاید  اما  می شود  قلمداد  مدت  طوالنی 
ایران  به  اروپایی  این شرکت  بازگشت  برای 
در سال های آینده و در شرایطی که آمریکا 
مجوزی برای حضور در این بازار ارائه نکرده، 

تنها و معقول ترین گزینه باشد.

تمام گزینه های ایران و ایرباس پس از خروج ترامپ از برجام
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رایزنی وزیر امور خارجه ترکمنستان با ظریف

رشید مرادف وزیر خارجه ترکمنستان، با محمدجواد ظریف دیدار و رایزنی 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این دیپلمات عالیرتبه ترکمنستانی که 
برای دیدار با مقامات کشورمان به تهران سفر کرده است، دیروز با حضور در 
وزارت خارجه با همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی کرد. در این دیدار وزیر امور 
خارجه ترکمنستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: ما آمادگی 
داریم در زمینه های مختلف روابط با جمهوری اسالمی ایران را توسعه دهیم. 
ظریف نیز در این دیدار از توسعه همکاری های بین دوکشور در زمینه های 
سیاسی  اقتصادی، فر هنگی و مردمی استقبال کرد و افزود: در زمینه افزایش 
همکاری ها هیچ محدودیتی نداریم و آماده توسعه و تعمیق روابط دوجانبه با 
کشور همسایه ترکمستان هستیم. طرفین همچنین در این دیدار در خصوص 
طیف وسیعی از  زمینه های همکاری از جمله پروژه های گاز، سوآپ، صنعت، 
کشاورزی، گردشگری، آموزشی، فرهنگی، تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، 
بهره برداری از منابع دریای خزر، سرمایه گذاری شرکت های دو کشور، بررسی 
بحران آب، برگزاری مراسم نوروز،  تسهیل رفت و آمدهای مرزی، تعرفه های 

گمرکی، همکاری های جاده ای و ریلی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

فراخوان  برگزاری راهپیمایی
"بازگشت و شکستن محاصره غزه"

هیئت عالی ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره غزه از ملت فلسطین 
خواست روز دوشنبه راهپیمایی میلیونی بازگشت و لغو محاصره را ترتیب 

دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نقــل از المیادین، "هیئت عالی ملی 
راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره غزه" در بیانیه ای از ملت فلسطین 
در کرانه باختری، قدس، داخل ۱۹۴۸، اردوگاه ها و سایر اماکن خواست روز 
دوشنبه برابر با ۱۲ مه ۲۰۱۸ از همه طرف به سمت سرزمین های اشغالی 
حرکت کنند تا آن روز و آن تاریخ تاریخی باشد که در آن حوادث تاریخ از 
سالروز "نکبة" تا "بازگشت و پیروزی" را در بربگیرد.در این بیانیه آمده است، 
در راهپیمایی دوشنبه همه دنیا خواهد دید که چگونه ملت فلسطین حقشان 
را حفظ و توطئه ها، معامالت، ظلم و تزویر را خنثی می کنند که آمریکا بانی 
همه آنهاست و از طریق انتقال سفارت خود به قدس اشغالی به دنبال نابودی 
جغرافیا و تاریخ در زمان ظلم و تبانی و ارائه گواهی تولد دروغین برای این 
شهر است.در ادامه آمده است، هیئت ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن 
محاصره غزه از ملت فلسطین به خصوص زنان خواست روز دوشنبه به صحنه 
بیایند تا دنیا حرکت صدها هزار فلسطینی به سمت میهن خود را شاهد باشد.

این هیئت از همه سازمان های حقوقی داخلی و جهانی و از همه طرف های 
رســانه ای داخلی و بین المللی نیز خواســت تظاهرات میلیونی و افشای 
جنایت های اشغالگران در قبال این راهپیمایی صلح آمیز مردمی را پوشش 
دهند تا رژیم صهیونیستی جنایت های خود علیه ملت فلسطین را ادامه ندهد. 
در این بیانیه هیئت عالی ملی از همه ملت های عربی، اســالمی و دولت ها 
خواست برای گرفتن حقوق ملت فلسطین و تحقق اهداف مشروعشان مبنی 
بر بازگشت و لغو محاصره غزه در کنار آنها باشند و مسؤولیت ملی و اسالمی 
خود را در حفظ قدس از یهودی سازی برعهده بگیرند. در این راستا، روزنامه 
هاآرتص به نقل از افسر بلندپایه رژیم اشغالگر نوشت، تظاهرات فلسطینیان در 
روز دوشنبه بسیار خشن تر از تظاهرات هایی خواهد بود که تاکنون در مرزهای 

غزه برگزار شده است.

دعوت ستاد بزرگداشت امام)ره(
 درباره برگزاری مراسم 14 خرداد

روابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)س( با توجه به همزمانی 
ایام بزرگداشت امام خمینی)س( و ماه مبارک رمضان و مصادف شدن آن با 
لیالی قدر و شهادت جانسوز موالی متقیان حضرت امام علی)علیه السالم( از 
عموم اندیشمندان، فرهیختگان، محققان، علماء و روحانیت معزز، جمعیت ها 
و احزاب و همه وفاداران به راه و اندیشــه حضرت امام)س( درخواست ارائه 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، روابط عمومی ستاد بزرگداشت حضرت امام 
خمینی)س( نخستین اطالعیه خود را صادر کرد که در این اطالعیه با توجه 
به همزمانی ایام بزرگداشت امام خمینی)س( و ماه مبارک رمضان و مصادف 
با لیالی قدر و شهادت جانسوز موالی متقیان حضرت امام علی)علیه السالم( از 
عموم اندیشمندان، فرهیختگان، محققان، علماء و روحانیت معزز، جمعیت ها 
و احزاب و همه وفاداران به راه و اندیشــه حضرت امام)س( درخواست ارائه 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده کرده است.

ابالغ افزایش1۹.۵درصدی حداقل 
حقوق بازنشستگان

معاون اول رئیس جهمور مصوبه افزایش حقوق 
بازنشســتگان را ابالغ کرد که بر این اســاس 
حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ معادل 
۱۹.۵ درصد و حقوق ســایر سطوح مزدی نیز 

۱۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش زمان بــه نقل ازمهر،  هیات وزیران 
در جلســه ۱۶ اردیبهشــت به پیشنهاد شماره 
۱۳۱۶۶ مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و به اســتناد ماده )۹۶( 
قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب 
کــرد: از تاریخ یکم فروردیــن ۱۳۹۷ تمامی 
مســتمری های بازنشســتگی، ازکارافتادگی و 
مجموع مســتمری بازماندگان مشمول قانون 
تأمیــن اجتماعی که تا پایان ســال ۹۶ برقرار 
شــده اند، به ترتیــب برای دریافــت کنندگان 
حداقل مستمری بر اســاس مصوبه مورخ ۲۲ 
فروردین ۹۷ شــورای عالی کار به میزان ۱۹.۵ 
درصد و برای سایر سطوح به میزان ۱۳ درصد 
مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۹۶ افزایش 
می یابد. بر اســاس این گزارش، این مصوبه از 
سوی اسحاق جهانگیری به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور 

ابالغ شد.

ضرب االجل آمریکا 
به خریداران نفت ایران

تحریمهای آمریکا علیه مشتریان نفتی ایران از 
پنجم نوامبر ) ۱۴ آبــان( بازمی گردد و وزارت 
خزانه داری آمریکا به کشــورها دستورالعملی 
برای کاهش قابل توجه وارداتشــان در شــش 
ماه آینده داده تــا بتوانند از معافیت تحریمها 

برخوردار شوند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، تحلیلگران 
در نظرســنجی "اس اند پــی گلوبال پالتس" 
پیش بینــی کردند تا نوامبر کــه تحریمها به 
اجرا در می آیند، حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در 
روز از صــادرات نفت ایران بــه بازار جهانی به 
دلیل تحریمها کاهش پیدا کند و حداقل میزان 
پیش بینی شــده ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در 
روز و حداکثر آن ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. 
طبق جدیدترین نظرســنجی پالتس، ایران از 
زمان برچیده شــدن تحریمها در ژانویه سال 
۲۰۱۶، میزان تولید نفــت خود را حدود یک 
میلیون بشــکه در روز افزایــش داده بود و در 
آوریل ۳.۸۳ میلیون بشکه در روز تولید داشت. 
وزارت خزانه داری آمریکا به شرکتها یک مهلت 
۱۸۰ روزه برای پایان معامالت مربوط به نفت، 
پتروشیمی، سرمایه گذاریهای نفتی باالدستی، 
بنادر، کشتیرانی، کشتی سازی و بانک مرکزی 
ایران داده اســت. وزارت خارجه آمریکا دادن 
معافیــت از تحریمها را برای کشــورهایی که 
هــر ۱۸۰ روز کاهش قابــل توجهی در میزان 
وارداتشــان صورت دهند، بررسی خواهد کرد. 
دولت اوبامــا کاهش ۲۰ درصــدی را در نظر 
گرفته بود اما عوامل متعددی دیگری را نیز به 

حساب می آورد. 
پرسشهای بی پاسخ کلیدی شامل این هستند 
که چه مدت زمانی برای مقایسه مورد استناد 
قــرار می گیــرد و آیا میعانات نیز بخشــی از 
کاهش واردات یک کشور به حساب آورده می 
شــوند. آمریکا انتظار دارد کشــورها در مهلت 
۱۸۰ روزه، در وارداتشان کاهش قابل توجهی 

صورت دهند.

خبرخبر

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست 
رئیس جمهور و با شرکت مسئوالن اقتصادی 
دولت تشکیل شــد، پیگیری اجرای سیاست 
های اقتصــادی دولت در پی تحوالت اخیر در 

برجام مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه ستاد 
اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور و 
با شرکت مسئوالن اقتصادی دولت تشکیل شد، 
پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی دولت در 
پی تحوالت اخیر در برجام مورد بحث و تصمیم 
گیری قــرار گرفت. وزارتخانــه های صنعت، 
معــدن و تجارت و امور اقتصــادی و دارائی و 
بانک مرکزی در این جلســه، گزارشی از ثبت 
ســفارش و تخصیص ارز به بخشهای مختلف 
نیازهای تولیدی و تجاری کشور ارائه کردند. بر 
اســاس این گزارش ها، در بیست روز نخست 
اردیبهشــت ماه جاری، ارزش دالری صادرات 
کشــور ۳۲ % و واردات کشــور ۵ % افزایش 
یافته است.حجت االســالم حسن روحانی در 
این جلسه از کلیه دســتگاههای اقتصادی و 

بانکها خواســت که در اجرای سیاســت های 
جدیــد ارزی، هدف تســهیل فرآیند تولید و 
تجــارت را دنبال کنند و بخش خصوصی نیز، 
از فرصــت پیش آمده در انضباط ارزی، به نفع 
تولید و اشــتغال و آرامش در بازارها استفاده 
کند. رؤسای اتاقهای بازرگانی و اصناف کشور 

نیز با بیان نظرات بخــش خصوصی، آمادگی 
فعاالن اقتصادی برای پیشــبرد این اهداف را 
اعالم کردند. دستگاههای نظارتی نیز گزارشی از 
پیگیری و رسیدگی فوری به تخلفات در عرضه 
کاالها را ارائه کردند.در ادامه این جلسه، وزارت 
خارجه گزارشــی از روند مذاکرات کارشناسی 

با کشورهای اروپائی در جهت اجرای تعهدات 
طرف مقابل در برجام ارائه کرد و پیشنهادهای 
وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای 
اقتصادی در خصــوص موارد اقدام الزم جهت 
تحقق عملــی این تعهدات، مورد بررســی و 
تصمیم گیــری قرار گرفت.روحانی با تأکید بر 
ضرورت تحقق منافع اقتصادی ایران از توافق 
برجام برای ادامه همــکاری، از وزارت خارجه 
خواست که با اعزام فوری هیأتهای مذاکراتی، 
گفتگوهای مستقیم با چین، روسیه و کشورهای 
اروپائی در مورد الزامات تداوم برجام، و تضمین 
های اجرائی ضــروری برای عادی ســازی و 
گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها 
را در این هفته برنامه ریزی نمایند.در راستای 
این تصمیمات وزیر امور خارجه کشورمان، به 
دستور رئیس جمهور، فردا عازم چین می شود 
و سپس به روســیه خواهد رفت. گفتگوهای 
هیأت کارشناسی سیاسی– اقتصادی ایران با 
کشورهای اروپائی نیز سه شنبه این هفته در 

بروکسل آغاز خواهد شد.

روحانی تاکید کرد:

استفاده بخش خصوصی از انضباط ارزی، به نفع تولید و اشتغال 

مفقودی
شماره  با   ۸۸ مدل  آی  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  سواری  سبز  برگ  المثنی   
شاسی  شماره  ۱۲۴۸۸۰۵۱۴۰۳و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۵۹۹م۸۳  پالک 

NAAM۰۱CA۰۹E۱۰۰۲۳۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی  فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
آقا به شماره  اینجانب مرتضی زنگتی فرزند میزا  التحصیلی دانشنامه  مدرک فارغ 
شناسنامه ۲۱۷۰۱۹۹۳۶۵صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته برق قدرت 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد واحد نکا با شماره ۱۴۹۴۲۹۰۰۰۱۸۸ مفقود گردیده 
و از درجه  اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی مازندران – نکا خ انقالب بعد از پایانه حمل و نقل 

نکا– دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نمایند 

مفقودی
 سند کمپانی موتور سیکلت احسان ۱۵۰CCبه رنگ نقره ای مدل ۱۳۹۴با شماره 
شاسی  شماره  ۰۱۵۰N۲N۳۹۰۸۴۱و  موتور  شماره  ۵۸۷-۶۷۳۹۹و   شهربانی 

NSN ***۱۵۰۸۹۴۱۵۰۱۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
۱۸۴ع۴۲  پالک  شماره  ۸۴با  مدل  ایسوزو  فلزی  باری  کامیون  هوشمند  کارت   
موتور ۱۸۱۲۲۸و شماره شاسی  هوشمند ۲۱۶۵۱۰۵و شماره  با شماره  ایران ۸۳ 

NAG۰۸۴NPRF۰۱۱۸۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده به کالس های ۱- ۹۶۰۰۸۹-۲- ۹۶۰۰۹۱-۳- ۹۶۰۱۰۳اجرای احکام 
اکبر مصطفایی  اکبر۲-  علی  امید مصطفایی فرزند علی  مدنی محکوم علیها ۱- 
نژاد  رجب  ۴-جمشید  اکبر  علی  فرزند  مصطفایی  عادل   -۳ محمدعلی  فرزند 
محکوم به پرداخت تضامن مبلغ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر 
از تاریخ سررسید اقساط ۱۳۹۲/۵/۱۱لغایت اجرای حکم و مبلغ ۱۸۹۴۵۳۰۰ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خواسته در حق محکوم له بانک 
ملی و مبلغ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم 
مصطفایی  امیر  مصطفایی  علی  مصطفایی  اکبر  علی  علیه  محکوم   -۲ گردید 
و  ریال  پرداخت۲۸۹۱۴۱۹۲  به  محکوم  تظامن  صورت  به  چهره  سیه  علیرضا 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  ریال  میزان ۵۰۰۰  به  روزشمار  تأدیه  تأخیر  خسارت 
تعرفه  طبق  الوکاله  وحق   دادرسی  هزینه  ۱۲۴۲۴۲۶ریال  مبلغ  ۱۳۹۳/۱۲/۲۰و 
علیها  محکوم  دولت  اجرایی  هزینه  ۱۴۴۵۷۰۹ریال  مبلغ  و  ملی  بانک  حق  در 
مصطفایی  امید  مصطفایی  عادل  نژاد  رجب  جمشید  مصطفایی  اکبر  علی  پرونده 
زمان  از  تاخیر  خسارت  ریال   ۸۵۷۲۴۴۳۶ مبلغ  پرداخت  به  تظامن  صورت  به 
دادخواست ۹۳/۱۲/۲۳لغایت اجرای حکم و مبلغ ۲۹۴۶۷۳۳ریال هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق بانک ملی و مبلغ ۴۲۸۶۲۲۱ریال هزینه 
اجرایی دولت محکوم علیها تاکنون نسبت به بدهی خود اقدامی ننمودند و محکوم 
علیه  علی اکبر مصطفایی با معرفی پالک ثبتی ۲۰۶۸ فرعی از ۵۴ اصلی بخش 
۴ ثبت میاندرود و بازداشت آن به مساحت۲۸۵۸.۱۴ مترمربع و طبق نظر هیئت 
کارشناسان ششدانگ به شماال در چهار قسمت به طول ۸.۸متر و ۱۸ متر ۹.۵متر 
و ۴.۶متر به متصرفی پالک ۲۷۳۸ جلوبا در شش قسمت به طول های ۱۱.۱۴متر 
و۱۱.۷۸ متر و۱۹.۵۸ متر و ۳.۰۵متر و ۱۰.۴۸متر و پنج متری به کوچه شرقا  در 
شش قسمت ۳ و ۴ و ۵ آن شمالی به طولهای  ۶.۱۳متر  به کوچه و ۲۴.۱۶متر  
متصرفی بانک و به طول ۸ متر و ۱۶/۳۷متر و غربا به طول ۴۳.۸۳متر ملک از 
سمت بلوار آزادگان به صورت عرصه و اعیان به مساحت ۲۸ متر و ۱۳.۵متر مغازه 
می باشد  متصل  کوچه  به  متر   ۴۸.۵ طول  به  بازدید  در  دارد  تعریض  ۱۴.۵متر 
توضیح  و  اعیان  و  مثقال مشاع عرصه  دوازده   و ۱۷ سیر  دانگ   ۵ پالک مذکور 
مابقی عرصه پالک موصوف تا سطح شش دانگ وقف  می باشد قیمت ملک طبق 
۹۷/۳/۶روز  تاریخ  در  مذکور  ملک  شده  برآورد  ریال  هیئت۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰  نظر 
به  مزایده  به  رود  میاند  دادگستری  مدنی  احکام  در   ۱۱ الی   ۱۰ یکشنبه ساعت 
فروش می رسد متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات 
بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی 
وفق  شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده 
ماه  یک  حداکثر  برای  و  اخذ  پیشنهادی  بهای  درصد   ۱۰ المجلس   فی  مزایده 
دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید 
در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
قانونی  تابع تشریفات  ضبط خواهد شد و بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده 

خواهد بود 
مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریمیاندرودهادیآزرده

قرار تأمین خواسته
مرجع رسیدگی :شعبه سوم شوارای حل اختالف تنکابن* شماره پرونده ۷۲۳/۹۶/

ش۳* شماره قرار :۹۰۱ مورخ ۹۶/۱۲/۷ *خواهان:  بانک سینا    
:تنکابن-خ  نشانی  به  خسرو  فرزند  حاتمیان   کوده  حسین  محمد  خوانده:   *

جمهوری-خ ناسیونال--شهرک شهدا -یاسمن یک
*خواسته صدور قرار تأمین خواسته  

نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست / دادخواست ،تقاضای صدور تأمین خواسته  
به استناد  قرار داد مشارکت مدنی / قبض سپرده .....   نموده است   ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد .لذا به استناد ماده ۷قانون اعطای تسهیالت بانکی  و مواد 
۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از اموال خوانده / خواندگان  متضامناً / بالمناصفه  توقیف تا پایان رسیدگی صادر و 
اعالم میدارد.این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شعبه 

می باشد ضمنا وقت رسیدگی پرونده ناریخ ۹۷/۳/۲۳ راس ساعت ۱۱ صبح میباشد.
شعبهسومشورایحلاختالفتنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    رضا بهزادی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. خدایار 
یزدانی )خواهان (    دادخواستی بخواسته مطالبه وجه    به استناد  فت.کپی مصدق 
 ۷۷۱/۹۶ بکالسه  تنکابن   اختالف  حل  شورای  به  پرداخت   هعدم  -گواهی  چک 
شعبه  هشتم    ثبت و وقت دادرسی  به روز یکشنبه    ۹۷/۴/۳ ساعت ۹ صبح 
تعیین گردید. اینک بدرخواست      وکیل   خواهان سیما سام خانیانی    و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه 
این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبههشتمشورایحلاختالفتنکابن

برگه اخطاریه
اخطار شونده:رضا شکوری فرزند احسان اله .....مجهول المکان 

وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی
محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 موضوع :تجدید نظر خواهی  بانک سپه به نمایندگی محمد تقی اندی  نسبت به دادنامه 
۸۰۹ صادر از شعبه سوم  ۹۶/۱۲/۲ شورای حل اختالف تنکابن بطرفیت شما با ارسال نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید 
شعبهدفترسومشورایحلاختالفتنکابن

قوهقضاییه
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانالبرزادارهثبتاسنادوامالکساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای  جعفر رحمانی طبق وکالتنامه شماره ۳۶۷۵۷ مورخه ۹۲/۱۱/۲۱ دفتر خانه ۵ 
هشتگرد از طرف خانم راضیه نیک خواه  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت تک برگی  ششدانگ  یک قطعه زمین  به 
مساحت یکهزار متر مربع  بشماره پالک  ۲۲۸۹ فرعی از ۱۷۷ اصلی  مفروز و مجزی  
شده از ۹ فرعی قطعه  ۴۰ تفکیکی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  به نام  خانم 
راضیه نیک خواه  ذیل صفحه ۲۴۲ دفتر۷۳۲  ثبت و صادر گردیده است به علت جابه 
جایی   مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب 
به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این 

اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف ۷۵  ۱۳۹۷/۲/۲۳
محمدافخمیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساوجبالغ

آگهی وقت رسیدگی 
سیدجالل  خوانده  عرب  ابراهیم  خواهان  نیم   ۱۱ ۹۷/۳/۲۷ساعت  رسیدگی  وقت 
حل  شورای  دوم  شعبه  کننده  رسیدگی  مرجع  وجه  مطالبه  موضوع  فر  افتخاری 
اختالف میاندرود خواهان به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
شعبه دوم شورای حل اختالف میاندرود تقدیم و به کالسه ۹۶۰۲۲۶ثبت گردیده 
و وقت رسیدگی در تاریخ ۹۷/۳/۲۷ و ساعت ۱۱ و نیم تعیین شده است و به علت 
دادرسی  آیین   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  شناسایی  عدم 
می گردند  صادر  آگهی  نشر  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر شد خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
شعبهدومشورایحلاختالفشهرستانمیاندرود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم انسیه شیرافکن کناری وکالت روشنک فرهودیان فرزند نادعلی به شرح  درخواستی که به شماره 
۹۷۰۱۵۲این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که 
ابراهیم آقابرار نژاد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۷۷۲ صادر از بابلسر در تاریخ ۸۵/۷/۸در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱- حسن آقابرار نژاد کناری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۱۴۲ پسر متوفی 
۲-مریم آقابرار نژاد کناری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۶۵۴ دختر متوفی 
۳-انسیه شیرافکن  کناری فرزند نادعلی با شماره شناسنامه ۵۶ همسر متوفی 

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

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانفریدونکنار

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    :  مهدی دستی   به آدرس :  فعال مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 
۵۰۱مورخ ۹۴/۱۱/۲۹ از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  
محکوم  می باشید به:     پرداخت  مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال   بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر  و تادیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت  تا زمان اجرای کامل 
حکم  که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون استفساریه مذکور می باشد    در حق خواهان  
میکائیل نیک خواهی به نشانی :تنکابن -پاساژ طالقانی -نیک کامییوتر   ، صادر و اعالم میگردد. به 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیرشعبهششمشورایحلاختالفمجتمعشهیدبهشتیتنکابن

وزیــر اطالعات با بیان این که سســت عهدی و 
پیمان شــکنی یکطرفه رییس جمهــور آمریکا 
در طــول تاریخ بشــریت مورد تاییــد نبوده و 
نیست، تاکید کرد: انســجام و پیوند مردم مانع 
زیاده خواهی دشمنان خواهد بود.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، حجت االسالم و المسلمین سید 
محمود علوی با اشاره به منطق قران که حکومت 
را برای مردم می داند، فرق اسالم با دموکراسی را 
در این مسئله دانست و گفت: براساس آموزه های 
اســالم، حکومت بر مردم نیست و حاکم و مردم 
حقوقی بر یکدیگر دارند که اگر آنها رعایت شود، 
ثمرات خوبی شامل آنان خواهد شد.وی برقراری 
امنیت، بازیابی جایگاه دین و بقاء و دوام ساختار 
حکومت را در گــرو ادای حقوق و اجرای عدالت 
دانســت و افزود: در اسالم، ارزش آبروی انسان ها 
از کعبه نیز باالتر اســت و باید در حفظ  حیثیت 
و آبروی افراد کوشش کرد.علوی بر حفظ امنیت 
فیزیکی و روانی در جامعه تاکید کرد و گفت: در 
جامعه ای که احســاس امنیت و  شادابی نباشد، 
برکتی وجود نخواهد داشــت ، مردم باید انگیزه 
فعالیت و تالش در ســایه امنیــت پایدار همراه 
با ســرور و شادمانی داشته باشــند تا به رشد و 
پیشرفت در همه بخش ها دست یابند.وی خطاب 
به مسئوالن استانی گفت: جامعه در صورت وجود 
امنیت و آرامش به شکوفایی می رسد لذا باید با هر 
آنچه موجب سلب آرامش و نشاط می شود، مقابله 
کرد.وزیر اطالعات با بیــان این که در حکومت 
اســالمی همه چیز باید در خدمــت مردم قرار 
گیرد، خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسالمی 
باید به گونه ای به مردم خدمت گذاری کرد که از 
مسئوالن رضایت داشته باشند و با شکر نعمت از 
امانتی که به مدیران و مسئوالن واگذار شده است، 
صیانت کنند.وی مالک عملکرد وزارت اطالعات 
را رضایت الهی و ســپردن بار امانت مســئولیت 
به خادمــان واقعی ملت دانســت و گفت: رفع 
اختالفات، اصالح امور و قرار نگرفتن در مســائل 
حزبی و جناحی سرلوحه اقدامات سربازان گمنام 

امام زمان)عج( اســت.علوی بر تحکیم و انسجام 
وحدت در جامعه تاکیــد و تصریح کرد: باید در 
خدمت مردم و وحدت جامعه بود تا سطح رضایت 
مردم از مسئوالن ارتقاء یابد و در سایه آرامش و 
امنیت پایدار، مشکالت و کاستی ها رفع شود.وی 
اقدامات سلبی و دستگیری را آخرین راهکار در 
نظام حکمت اســالمی اعالم کرد و گفت: وزارت 
اطالعات با تدابیر علمی و هم افزایی مشکالت را با 
کمترین هزینه رفع می کند تا دلدادگی مردم به 

نظام حفظ شود.
وزیر اطالعات اعتمادآفرینی و اطمینان بخشــی 
برای رسیدن به آینده درخشان را الزمه اقدامات و 
فعالیت در جامعه دانست و افزود: انسجام و پیوند 
مردم مانع زیاده خواهی دشمنان خواهد بود.وی 
به موضعگیری جدید ترامپ اشاره و اظهار کرد: 
سست عهدی و پیمان شــکنی یکطرفه رییس 
جمهور آمریــکا در طول تاریخ بشــریت مورد 
تایید نبوده و نیســت.وی در بخش دیگری از از 
ســخنانش به نامگذاری امســال به عنوان سال 
حمایت از کاالی ایرانی اشــاره کرد و گفت: باید 
در برابر کارآفرینان دست ادب به سینه گذاشت و 
از سرمایه گذاران برای ایجاد تولید در داخل کشور 
حمایــت کرد.وزیر اطالعات افزود: هر گونه اقدام 
که موجب تزلزل سرمایه گذاری در کشور می شود 
باید به عنوان مســئله ای امنیتــی با آن برخورد 
کرد چرا که موجب فرار سرمایه و بروز مشکالت 

اقتصادی در کشور خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، 
گفت: دستگاه قضائی در اجرای سیاست های کلی 
تعیین شده توسط شورای عالی فضای مجازی، 

اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالصمد خرم آبادی 
در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش به 
چند سئوال مطرح از ناحیه خبرنگاران درباره فیلتر 
شدن تلگرام پاسخ داد.معاون قضایی دادستان کل 
کشور در پاسخ به سئوال اول مبنی بر اینکه گفته 
می شود دســتوری که قوه قضاییه در خصوص 
تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری 
جزء اختیارات قوه قضاییه نیست، اعالم کرده است: 
دستور قضایی مربوط به  پیام رسان تلگرام هم از 
نظر ماهوی و هم شکلی کامال منطبق  با قانون 
بوده و در چارچوب اختیارات قانونی اســت. این 
دســتور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱  
قانون مجازات اســالمی بخــش تعزیرات  صادر  
شده است . به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه 
ارائه دهندگان خدمات  اینترنتی عمدا به وظیفه 
قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای 
مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری 
شــود.خرم آبادی افزوده است: تلگرام یک سامانه  
ارائه دهنده خدمات اینترنتی اســت که هزاران 
کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت 
می کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی 
دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. 
بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در 

ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رســیدگی 
کننده به پرونده بوده  و این پیام رسان بر اساس 
نص صریح قانون فیلتر شــده است.دبیر کمیته 
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه همچنین 
در پاســخ به سئوال دوم مبنی بر اینکه برخی از 
سیاســیون و حقوقدانان  مدعی شــده اند چون 
ُجرمی صورت نگرفته، دادســرا چنین اختیاری 
نداشته است و برخی نیز می گویند چنین تصمیم 
بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود گفت: 
علت طرح برخی از این شــبهات عدم اطالع از 
وضعیت فضای مجازی و هــزاران جرم ارتکاب 
یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر 
تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم 
آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی 
از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه 
سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی 
یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود 
در مقابل منصوصات قانونی بایستد.به عنوان نمونه 
اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور  رئیس جمهور 
در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد . ولی کســی 
در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی 
تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور 
فیلتر  تلگرام را دستگاه قضایی صادر  کرد وی در 
پاسخ به این که برخی می گویند این فیلترینگ 
موقت اســت. آیا درست است یا این فیلترینگ 
قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟ گفت: 
به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است ، 
توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به 
حول و قوه الهی کشــور ایران در فضای مجازی 
مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا 
هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به 
گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه 
های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند 
هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند 
داشت و ان شاءاهلل استقالل و حاکمیت ملی در 
فضای مجازی تثبیت خواهد شد« لذا تلگرام به 

هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

انسجاموپیوندمردم
مانعزیادهخواهیدشمنان

فیلترتلگرام
دائمیوقطعیاست
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حمایت ویژه دولت و کاهش بیکاری در 
چهارمحال و بختیاری 

زهره علی بابایی شهرکی - چهارمحال و بختیاری : مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری از اعطای تسهیالت ویژه توسط دولت برای کاهش 
نرخ بیکاری در استان خبر داد. حفیظ ا... فاضلی درنشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری با داشتن بالغ بر ۶۳ هزار نفر بیکار درصدر 
جدول نرخ بیکاری در کشور قرار دارد که به منظور رفع این معضل دولت تسهیالت 

ویژه تری برای اشتغالزایی در بخش های مختلف در نظر گرفته است.
وی افزود: برای رفع معضل بیکاری در میان فارغ التحصیالن رشته های مختلف 
دانشگاهی، طرح کارورزی در گارگاه های مشمول قانون کار ،بنگاه ها و صنوف با 
ثبتنام در سامانه کارورزی در حال اجراست که پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 
به مدت دوسال از طریق دولت  از جمله مشوق های در نظر گرفته شده برای 
کارفرمایان است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: برای توسعه مشاغل خانگی ۲۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار با نرخ بهره ۴ 
درصد و بازپرداخت ۵ ساله به استان اختصاص داده شده است که تاکنون ۱۱میلیارد 

تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
حفیظ ا... فاضلی با اشاره به اینکه برای تحقق اشتغال روستایی ۱۵۱ میلیارد تومان 
اعتبار با نرخ بهره ۶ درصد   درنظر  گرفته شده است گفت: تاکنون ۱۵۹ طرح تصویب 
و به بانک های عامل معرفی شده اند که با پرداخت ۸۶ میلیارد تومان تسهیالت از 

سرانه استان ، هزارو ۹۸ نفر اشتغالزایی تحقق می یابد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای اشتغال فراگیر در سال جاری از ۶۸۶ متقاضی،  
۹۹ طرح بعد از تصویب در کمیته های فنی شهرستان و استان به بانک های عامل 
معرفی شده اند و۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای ۲۷ طرح پرداخت 

خواهد شد که اشتغالزایی برای ۸۴۵ نفر را در پی خواهد داشت.
با اشاره به  مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
اشتغالزایی ۲ هزار و ۵۰۰ نفری از طریق تشکیل ۱۷۷ تعاونی درسال گذشته افزود: 
به منظور مشارکت سرمایه های خرد و ایجاد انگیزه برای کارآفرینان، تشکیل ۲۰۰ 
تعاونی نیز در سال جاری در دستور کار قراردارد.  فاضلی ابراز امیدواری کرد : با 
ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه، و بهره مندی از ظرفیت های خدادادی استان 
میتوان با برخورداری از حمایت های ویژه دولت نرخ بیکاری را در استان کاهش داد.

تنظیم تفام نامه در بازنگري طرح جامع اصفهان

بهادری- اصفهان: در جریان سفر یکروزه معاون وزیر راه وشهرسازي و دبیر 
شورایعالي معماري و شهرسازي ایران به اصفهان، تفاهم نامه بازنگري طرح 
جامع اصفهان تنظیم و به امضاء رسید. در نشستي که با حضور محمدسعید 
ایزدي معاون وزیر و دبیر شورایعالي معماري و شهرسازي ایران ، حجت اله 
غالمي مدیرکل راه وشهرسازي استان، قدرت اله نوروزي شهردار کالن شهر 
اصفهان و اعضاي شوراي شهر و معاونین شهرسازي و معماري اداره کل راه 
بازنگري طرح جامع شهر  نامه  وشهرسازي و شهرداري برگزار شد، تفاهم 
اصفهان به امضاء رسید.حجت اله غالمي در ابتدا با اشاره به سابقه طرح هاي 
توسعه شهري و فرا شهري اصفهان گفت: اولین طرح توسعه شهري اصفهان 
در سال ۱۳۳۷ توسط مشاور آلماني بنام کوکس با برداشت وضعیت موجود 
اصفهان، تهیه شد.اولین طرح جامع به فاصله یک دهه و بدلیل شتاب تغییرات 
در دهه ۴۰ و نیاز به گسترش شهر توسط مهندسین مشاور ارگانیک تهیه و 
در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید .این طرح بدلیل عدم تحقق پیش بیني ها 
محقق نشد و اولین طرح تفصیلي در سال ۱۳۵۳ و در اوج صنعتي شدن کشور 
و توسعه صنایع فوالد و توسعه شهر اصفهان  تهیه گردید که هر چند که این 
طرح به گونه اي مساله محور و با بهره گیري از تجارب تهیه طرح ۵۰ تهیه شد.

خبر

کارگاه های آموزشی مناسب سازی معابر و محیط های 
شهری از سال ۱۳۹۱ در بهزیستی استان البرز شروع شد. 
سال ۹۳ برای اولین بار به همت شهرداری و شورای دوره 
چهارم، کارشناسان ژاپنی انجمن نعناع به کرج آمدند 
و کارگاه آموزشی برگزار شد. آن ها در سال ۹۴ برای 
بررسی اقدامات انجام شده طی ساِل ۹۳ نیز به ایران 
آمدند. سال ۹۵ دومین کارگاه برگزار شد و رد سال جاری 
نیز کارگاهی سه روزه در باشگاه میالد شهرداری کرج 
تشکیل شد که سطح آموزش در آن، نسبت به سال های 

قبل بسیار ارتقا یافته است.
ریاست انجمن »نعناع«  با محمد پاشایی است که خود 
دچارِ معلولیت است. سال ۹۳ بود که پس از برگزاری 
کارگاه تخصصی مناسب سازی شهر برای معلوالن، گفت 
و گوی اختصاصی با یکی از کارشناسان ژاپنی انجمن 
»نعناع« از سوی روزنامه انجام شد؛ انجمنی که مدت 
هاست در حوزه مناسب سازی و ارتقای کیفیت زندگی 
معلوالن به فعالیت مشغول است. زمانی که در انتهای 
مصاحبه از او خواستیم تا پیامی را به مردم و مسئوالن 
بدهد گفت که امیدوار است تعامل میان مدیران اجرایی 
و معلوالن ایجاد شود تا بتوان بسیاری از مشکالت را از 
چهره شهرها زدود و زندگی را برای معلوالن و در مقیاسی 
فراتر تماِم مردم، تسهیل کرد و مطلوب ساخت. حال بعد 
از گذشِت چهار سال، بارِ دیگر انجمن نعناع و کارشناسان 
ژاپنی به کالنشهر کرج آمدند و به همت شورای اسالمی 
شهر و شهرداری کرج در کارگاهی سه روزه و در قالِب دو 
دوره مقدماتی و پیشرفته، به شناخت وضِع موجود معابر 
کرج، بررسی مشکالت و ارائه راهکارهای اجرایی و تهیه 
پالن برای نمونه های موردی پرداختند.  وقتی از میاچی 
شیگه کو؛ یکی از اساتید حاضر در کارگاه، پیراموِن سفِر 
چهارسال پیش به کرج و تفاوِت دیدگاه های مسئوالن 
و تعاملشان پرسیدم، گفت که نگرش مسئوالن نسبت 
به سال ۹۳ بسیار عوض شده و خوش حال است که در 
سطح شهر کرج، تغییرات مثبتی از نظر مناسب سازی 
معابر به چشم می خورد. او ماننِد همکارِ دیگر خود به این 
موضوع تاکید کرد که برای مناسب سازی باید حتما از 
حضور معلوالن بهره بُرد تا اگر معبری مناسب سازی می 

شود، واقعا برای آن افراد قابل استفاده باشد.
امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه یابد تا شاهِد شهری 
انزوا نمی رانَد، بلکه  باشیم که نه تنها معلوالن را به 
شرایطی را برای آن ها و همه مردم به ویژه سالمندان 
فراهم می کند که با تعامل اجتماعی بیش تر در راستای 

پیشرفت و ترقی گام بردارند.
انجمن نعناع؛ حمایت کننده معلوالن ایران، سازمانی 
غیر دولتی در استان کاناگاوا ژاپن است که با هدف رفع 
نیازها و مشکالت و معضالت زندگی فردی و اجتماعی 
معلوالن به فعالیت مشغول است. ریاست این انجمن بر 
عهده مهندس محمد پاشایی است که خود نیز دچار 
معلولیت است و تجربه های جالبی را نیز از سر گذرانده 
و به جایی رسیده که برای معلوالن شهِر محل سکونت 

خود؛ کرج مفید واقع شود. تراشیما کااورو؛ مدیر عامل 
گواهینامه درجه  دارنده  و   )ARK PONIT( شرکت 
با همکاری  یک معماری و مدرس دانشگاه است که 
شهرداری ها، به کارهای ساخت و ساز می پردازد. از 
دیگر کارشناسان ژاپنِی این گروه می توان میاچی شیگه 
کو، از موسسه تحقیقاتی پلِیس)PLACE( و مشاور 
و متخصص مناسب سازی فضا، و نوبوهیکو فوکوناگا، 
مهندس معماری، عمران و برنامه ریزی شهری و منطقه 
 )PLACE(ای و مدیر عامل موسسه تحقیقاتی پلِیس
را نام بُرد. اختتامیه کارگاه سه روزه مناسب سازی معابر 
شهری، روز گذشته در سالن شهدای شهرداری کرج 
برگزار شد و تیِم ژاپنِی انجمن نعناع به همراه مهندسان 
و کارشناسان عمرانی، شهرسازی و معماری کرج به بیان 
گزارش عملکرِد خود پرداختند که در ادامه می خوانید. 

دکتر رسولی : ایجاِد فضای انسان محور؛ 
یک ضرورت برای کرج

دکتر احد رسولی سخناِن خود را با اشاره به ایده های 
»یان ِگل«؛ نویسنده و شهرسازِ دانمارکی پیرامون ایجاد 
فضاهای انسان محور در شهرها، گفت: »عیارِ یک شهر 
خوب چیست؟ چگونه می توان به شهرهای امروزی 
زندگی بخشید؟ انسان محور بودِن فضاها یکی از ویژگی 
های مهمی است که در ارتقای کیفیت زندگی در شهرها 
موثر است اما متاسفانه کیفی سازی فضاها تاکنون در 
کرج صورت نگرفته است اما اکنون ضروری است که 
حرکت به سمِت ایجاد فضاهای انسان محور را به جد 

پیگیری کنیم.«
منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  کمیسیون  رئیس 
مالی شورای شهر کرج در ادامه ماده ۲ قانون جامع 
حمایت از معلوالن مصوب سال ۱۳۸۳ را قرائت کرد و 
گفت: »متاسفانه از آن سال تاکنون هیچ اقدامی برای 
تسهیل زندگی معلوالن انجام نشده است. قانون وجود 
دارد اما عمل به آن هنوز در ابهام است و شاید تنها 
تعداد انگشت شماری ساختمان بر مبنای این قوانین، 
مناسب سازی شده باشند که به هیچ وجه آمارِ مطلوبی 

نیست.«
معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون   ۲ ماده  اساِس  بر 
کلیه وزارتخانه  ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت 
های دولتی و نهادهای  عمومی و انقالبی موظفند در 
طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و 
معابر  و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان 
دسترسی و بهره مندی از آن ها برای  معلوالن هم چون 
افراد عادی فراهم شود. هم چنین تبصره ۲ همین ماده 
پروانه  از صدور  ها موظفند  می گوید که شهرداری 
احداث یا پایان کار برای آن تعداد  از ساختمان ها و 
اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی 
باشند، خودداری  نکرده  را رعایت  معلوالن  به  مربوط 
تمام  است  معتقد  که  گفت  پایان  در  رسولی  کنند. 
عرصه های شهری باید هم زمان مناسب سازی شود 
و در نظر گرفتن معبر یا فضایی به عنواِن پایلوت نیاز 

نیست.
حاجی قاسمی : پیاده راه سازی 

در دستور کار شورای پنجم
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر کرج با اشاره به وجود ۱۳۰۰ هزار معلول 
کشور  جمیعت  درصد  »تقریبا ۱۵  گفت:  کشور  در 
مناسب  اهمیِت  میزاِن  امر  همین  و  هستند  معلول 
سازی معابر جهت زندگِی آسان تر برای این افراد را 
مشخص می کند. چرا که آنان نیز مانند دیگران از 
مهدی حاجی  برخوردار هستند.«  حقوق شهروندی 
قاسمی با بیان اینکه شورای پنجم انسان محوری را در 
قالب پیاده راه سازی در اولویت قرار داده است، افزود: 
»پیاده راه سازی و انسان محوری، معابر مناسب سازی 
شده و مطلوب برای تردد مردم به ویژه معلوالن را می 
طلبد و برگزاری چنین کارگاه هایی می تواند کمکی 

شایان در این راستا باشد.«
احمدی نژاد : تولید سرمایه انسانی

 با آموزش موثر و هدفمند 
سرپرست شهرداری کرج آموزش را پیش نیازِ کسِب 
مهارت دانست و گفت: »کسب مهارت به تولیِد سرمایه 
انسانی می انجامد که امروزه بحث بسیار مهم و قابل 

اعتنایی در جهان است.«
محمدرضا احمدی نژاد آموزش موثر برای کارمندان 
»آموزش  افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  شهرداری 
باید هدفمند باشد تا در بلندمدت به نتیجه برسد. هم 
چنین نیاز است با برنامه ریزی های مدون و افزایِش 
هر  را  افراد  مهارِت  و  دانش  سطح  آموزش،  کیفیت 
سال ارتقا داد.« او در پایاِن سخنان خود لزوِم حضور 
کارگاه  در  را  صالح  ذی  مجریان  و  ناظر  مهندسان 
های آتی یادآوری کرد و گفت: »آموزش به این افراد 
به دلیِل اینکه در ساخت و سازهای شهری دخالِت 
مستقیم دارند می تواند راهگشایی برای به کارگیری 
استانداردهای مناسب سازی در ساختمان های شهری 

و معابر باشد.«

عسگر نصیری : مناسب سازی معابر کرج 
نیازمند تعامل نهادهای اجرایی

اینکه  بیان  با  کرج  عمرانی شهرداری  و  فنی  معاون 
بحث مناسب سازی معابر و محیط شهری در تمام 
کشورهای جهان مورد تاکید است، گفت: » اهمیت 
معلوالن در برنامه ریزی و طراحی شهری به حدی 
است که سازمان ملل سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ را دهه 
معلوالن نامیده است و در کشور ما نیز بر اساس مصوبه 
شورایعالی معماری و شهرسازی و بند ج ماده ۱۹۳ 
برنامه سوم توسعه کشور در سال ۷۹ آیین نامه اجرایی 
مناسب سازی به تصویب هیات وزیران رسیده است.«

امام  میدان  فاصل  حد  به  اشاره  با  نصیری  عسگر 
در  مناسب سازی  برای  که  میدان شهدا  تا  خمینی 
نظر گرفته شده است، گفت: »طرح ها و پالن هایی 
برای این محدوده ارائه شد. هم چنین از باشگاه میالد 
تا مجتمع نورِ دیدگان و پارک خانواده، توسط اساتید 
ژاپنی بررسی و قسمت های مورد نیاز جهت مناسب 
سازی تعیین شد. سپس در عرض دو روز دستورها 
به پیمانکار صادر شد و با حضور ناظران معاونت فنی 
و عمرانی و کارشناسان ژاپنی، این بخش با تاکید بر 

به کارگیری استانداردهای الزم، مناسب سازی شد.«
عسگری همکاری تمام دستگاه ها و نهادهای اجرایی را 
در امر مناسب سازی، ضروری دانست و گفت: »نتیجه 
برگزاری این کارگاه و تعامل با دستگاه های مختلف، 
پیگیرِی راه اندازی سامانه حمل و نقل معلوالن است، 
هرچند اصالح زیرساخت ها اعم از پل های ارتباطی، 
معابر، ایستگاه های اتوبوس، پارک ها، خودپرداز ها و 
سرویس های بهداشتی و غیره نیز در دستور کار قرار 
خواهد گرفت.« معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج 
در پایاِن سخنان خود به امتیازِ ۹۶ از ۱۰۰ کرج در 
سال ۱۳۹۶ در حوزه پیگیری مصوبات مناسب سازی 
معابر و محیط شهری برای معلوالن از سوی بهزیستی 
با  آینده  امیدواری کرد که در  ابراز  و  اشاره کرد  نیز 
تعامل نهادهای مختلف، شهری مناسب و مطلوب برای 

عزیزاِن معلول داشته باشیم.
حسین پور: عزم جدی مدیریت شهری

 برای مناسب سازی معابر
مهندس حامد حسین پور؛ نماینده کارشناسان شرکت 
کننده در این دوره نیز در ادامه گزارشی از طرح های 
تهیه شده و فهرستی از مشکالِت وضع موجود که در 
ِخالل بررسی های میدانی حاصل شده است، ارائه کرد. 
و  سازی  مناسب  طرح  ژاپن  در  اینکه  بیان  با  او 
گفته  »به  گفت:  ندارد  وجود  معابر  سازی  استاندار 
کارشناسان ژاپنی حاضر در کارگاه مناسب سازی، در 
این کشور پیش از انجام هر طرحی، معابر و ساختمان 
ها مناسب سازی می شوند و نیازی نیست که اول 
یک سازه ساخته شود و پس از آن به مناسب سازی 
از  دیگر  در بخشی  او  فکر کرد!«  معلوالن  برای  آن 
سخنان خود به لزوم فرهنگ سازِی رفتار صحیح با 
معلوالن در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: »بازنگری 
در  بازنگری  ساختمان،  ملی  مقررات  قوانین  در 
جانمایی و طراحی تجهیزات شهری مانند ایستگاه 
های اتوبوس، سرویس های بهداشتی، به کارگیری 
سازی  مناسب  حوزه  کارشناسان  تخصِص  و  دانش 
و طراحی های مطلوب جهِت تسهیل حضور اقشار 
آسیب پذیر در شهرها، نیازمند عزم جدی مدیریت 
شهری است که خوشبختانه در شورای دوره پنجم 
به وضوح دیده می شود و امید است که این روند 

ادامه یابد.«
گزارش تراشیما کااورو؛ کارشناس ژاپنی از 

عملکرد سه روزه کارگاه مناسب سازی معابر کرج
تراشیما کااورو نیز گزارشی از عملکرد سه روزه کارگاه 
مناسب سازی معابر و محیط شهری که در باشگاه 
گفت:  و  داد  ارائه  شد،  برگزار  کرج  شهرداری  میالد 
»در زمان بازدید در شهر، خود شرکت کنندگان در 
یا به کمک عصا  این دوره ها، روی ویلچر نشستند 
با چشمان بسته سعی کردند در شهر تردد کنند. هم 
چنین از دو فرد معلول نیز درخواست شد که در این 
بازدیدها همراهِ تیم کارشناسی باشند و مشکالت را 

گوشزد کنند.
 این امر سبب می شود از نزدیک و به صورت ملموس 
با نیازها و مشکالت معلوالن آشنا شوند و طرح های 
مناسب تری ارائه دهند.« او ادامه داد: »مشکالتی که 
طی بررسی های میدانی از خیابان شهید بهشتی به 
های  ایستگاه  ها،  دسترسی  که  بود  این  آمد  دست 
اتوبوس، خودپردازها، ورودی بانک ها، سنگ فرش ها، 
پل های انتهای معابر و غیره برای استفاده معلوالن به 

هیچ وجه مناسب نیست.«
 او با اشاره به طرح های ارائه شده پس از روز سوم 
کارگاه گفت: »این طرح ها هنوز نیاز به نهایی شدن 
بازدید  محل  از  باید  ها  طرح  اجرای  از  پس  و  دارد 
صورت بگیرد و بازخوردها بررسی شود که آیا این طرح 

موفق بوده است یا خیر.«

باحضورکارشناسانژاپنیدرکرجبررسیشد؛

عزم جدی مدیریت شهری در مناسب سازی معابر

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی کارکنان اداره کل پست استان البرز

تعاونی  شرکت  دوم(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
مورخ  روز چهارشنبه  در  البرز  استان  اداره کل پست  کارکنان 
– سالن  1397/3/2 ساعت 15 در محل کرج چهارراه طالقانی 
اجتماعات اداره کل پست استان البرز برگزار می گردد. از کلیه 
به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت  شود  می  دعوت  شرکت  اعضاء 
که  صورتی  در  رسانند.  بهم  حضور  جلسه  در  ذیل  موضوعات 
تواند حق رای خود  نباشد می  حضور عضوی در مجمع میسر 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
- این مجمع عمومی با حضور نصف بعالوه یک نفر از کل اعضای 

تعاونی رسمیت خواهد یافت. 
تعاونی  جدید  اساسنامه  تصویب  و  طرح   -1   : جلسه  دستور 

منطبق با قانون بخش تعاون 
هیات مدیره 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس به شماره موتور ۲۲۸۲۸۰۰۰۴۱۴ و شماره شاسی 

۸۰۸۰۰۶۷۵ و شماره پالک ایران ۹۷۸/۵۹ج۲۹ مفقود  از درجه اعتبار ساقط است .
بهشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به موجب مواد ۱۱۳ الی ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
اجرایی ۹۶۲۴۸۹ شعبه چهار اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد سهم االرث 
آقای عبدالرضا حمزه فرد فرزند علی از شش دانگ یک دستگاه ساختمان مسکونی 
تحت پالک ۳ فرعی از ۱۷۷۵ اصلی بخش یک خرم خرم آباد –واقع در خیابان گل 
سفید کوچه پریان –روبروی کوچه پریان دو قیمت سهم االرث مبلغ ۹۹/۸۱۸/۱۸۱ 

ریال میباشد که با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده بفروش می رسد . 
۱-ملک مورد مزایده نظر کارشناس بعنوان قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی 

است که باالترین  قیمت را پیشنهاد نماید .
۲-در اجرای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس یا همان روز به حساب سپرده موقت دادگستری 
خرم آباد به شماره ۲۱۷۱۲۹۴۹۱۷۰۰۰ بانک ملی واریز و چنانچه به هر علت از 
مزایده  انجام  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  شود  منصرف  خود  پیشنهاد 
باقیمانده قیمت ملک را نپردازد ده درصد پر÷داخت شده پس از کسر هزینه های 

مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. 
۳-در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی طالبین می توانند ظرف ۵ روز قبل 
از انجام مزایده با دریافت مجوز از شعبه چهار اجرای احکام مدنی شهرستان خرم 
آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی 

معتبر جهت حضور در مزایده ضروری می باشد .
۴-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار 

می باشد . 
۵-مزایده روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۳/۱۰ راس ساعت ۱۱ صبح در محل شعبه ۴ 

اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد .
دادورزشعبهچهاراجرایاحکامحقوقیشهرستانخرمآباد.

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
باتقدیم  ازدلفان  صادره   ۱۳۵ شناسنامه  شماره  به  نامدار   فرزند  پرور  رقیه  آقا/ 
فرزند  پور  جوزی  مصطفی  مرحوم  شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  دادخواستی 
حسینعلی   به شماره شناسنامه۴۱۳ صادره ازدلفان متولد ۱۲/۰۱/ ۱۳۵۷ در تاریخ 
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است 
با  نسبت   ۱۳۱۹ متولد   ۱۳۵ شناسنامه  شماره  به  نامدار  فرزند  پرور   ۱-رقیه  به: 

متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۷ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد  م الف۷۹
فرهادگلمحمدیمسئولشورایحلاختالفشعبهچهارحقوقیشهرسستاندلفان

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
باتقدیم  ازدلفان  آقا/ وحیدعزیزپوری فرزندخیراله  به شماره شناسنامه ۵۱ صادره 
دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم زرین تاج کریمی منفرد فرزند 
 /۰۳/۰۱ متولد  ازدلفان  صادره  شناسنامه۴۲۰۰۱۷۱۷۹۱  شماره  به  خان   کریم 
۱۳۳۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت 

وی منحصر است به:
۱-وحید عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۵۱ متولد ۱۳۵۶ نسبت با 

متوفی فرزند
با  متولد ۱۳۵۰نسبت  به شماره شناسنامه ۴۳  فرزند خیراله  ۲-بهمن عزیزپوری  

متوفی فرزند
۳-نرجس عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۲۴۱۲ متولد ۱۳۵۴ نسبت 

با متوفی فرزند
۴-طیبه عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۱۱۳۳ متولد ۱۳۴۶ نسبت 

با متوفی فرزند
با  ۵-نسرین عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۹ متولد ۱۳۴۴ نسبت 

متوفی فرزند
۶-فریبا عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۲۷۹۷ متولد ۱۳۵۲ نسبت 

با متوفی فرزند
۷-طاهره عزیزپوری  فرزند خیراله به شماره شناسنامه ۴۲۰۸۱۷۶۸۳۰ش ش ۹۶۵ 

متولد ۱۳۸۵ نسبت با متوفی فرزند
با  متولد ۱۳۴۰ نسبت  به شماره شناسنامه ۶۷۹  یار  اله  فرزند  ۸-قمرناز کریمی  

متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۷ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد م الف  ۳۰      - م الف۷۶
فرهادگلمحمدیمسئولشورایحلاختالفشعبهچهارحقوقیشهرسستاندلفان

متن آگهی 
محکوم له : روح اله امیری 

محکوم علیه :  روح اله امیری عصمت اله ترابی فرزند عیدی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه شماره ۸۶۲/۸۶ مورخ ۸۶/۹/۲۵ 
پرداخت  و  کیلومتر  پراید صفر  تحویل یک دستگاه  به  است  علیه محکوم  محکوم 
هزینه دادرسی و حق الوکاله به میزان ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له ضمنا 

پرداخت هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. 
مدیردفترشعبهچهارمدادگاهعمومیحقوقیدادگستری

شهرستانخرمآباد–ابراهیممیرزایی.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  استناد  به 
مورخه  و درخواست شماره ۱۲۷۱  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده ۵۹  و  سند رسمی 
۱۳۹۷/۲/۱۷ از حصه متصرفی در بخش ۷ خرم آباد شهرستان کوهدشت به شرح 

ذیل تحدید حدود به عمل خواهد آمد:
 ۲۰۲ مساحت  به  عمارت  یکباب  دانگ  شش  محمد  فرزند  دارابی  هدیه  خانم 
چنار  قریه  به  موسوم  آباد  خرم  هفت  بخش  اصلی   ۵۷ پالک  در  واقع  مربع  متر 
رای  و   ۱۳۹۵۱۱۴۴۲۵۰۰۲۰۰۰۶۱۶ کالسه  موضوع  کوهدشت  شهرستان  سفلی 
تکلیف  تعیین  قانون  هیات  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۲۵۰۰۲۰۰۴۲۷۹مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ 
واگذاری از مالکیت حسن آزادبخت ۱۳۹۷/۳/۱۲)راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح( تحدید 

اختصاصی حدود به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت به صاحبان امالک مجاور پالک مرقوم ابالغ می 
گردد که در وقت و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور به هم رسانند و هرگونه 
اعتراضی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق دارند واخواهی خود را از تاریخ 
تحدید حدود تا سی روز کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت تسلیم 
نمایند و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی معترض ثبت، می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت مقرر)یک ماه( دادخواست 
اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند در غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد 

شد، ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از عملیات  تحدید حدود نخواهد شد.
تارخ انتشار:۱۳۹۷/۲/۲۳          تاریخ تحدید حدود:۱۳۹۷/۳/۱۲

حسننصرتیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکوهدشتمالف:35903

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
از.....باتقدیم  شناسنامه ۴۸۷۳۸ صادره  به شماره  فرزندرسول   یادگاری  یداله  آقا/ 
به  یداله  یادگاری فرزند  ایلیا  اشعار داشته که شادروان مرحوم  دادخواستی چنین 
تاریخ  در   ۱۳۹۲  /۰۲/۰۳ متولد  ازدلفان  صادره  شناسنامه۴۲۰۰۹۴۶۶۳۷  شماره 
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ در شهرستان نهاوند فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است 

به:
۱-یداله یادگاری فرزند رسول به شماره شناسنامه ۴۸۷۳۸ متولد ۱۳۵۴ نسبت با 

متوفی پدر
۲-ضیافت علی پور فرزند مهرعلی به شماره شناسنامه ۵۷۰۳متولد ۱۳۶۱ نسبت 

با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۷ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد  م الف۸۱
فرهادگلمحمدیمسئولشورایحلاختالفشعبهچهارحقوقیشهرسستاندلفان

رونوشت آگهی حصروراثت      
شرح  به   ۵۹۸۰۰۳۴۰۳۱ شماره  شناسنامه  دارای   مفرد  زاده  ولی  لیلی  خانم 
نموده  این شورا درخواست گواهی حصروراثت  از  به کالسه ۹۷۰۱۴۴  دادخواست 
و چنین توضیح داده که شادروان علی معروف به شاطر به شماره شناسنامه ۲۰۲۸ 
در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
متولد  شناسنامه ۴۱۰  شماره  شاطر  به  معروف  علی  فرزند  زاده  شاطی  زینب   -۱

۱۳۶۶/۱۰/۱فرزند متوفی
۶۷متولد  شناسنامه  شماره  شاطر  به  معروف  علی  فرزند  زاده  شاطی  فرشاد   -۲

۱۳۶۴/۷/۱۰فرزند متوفی
۳- مریم شاطی نژاد فرزند علی معروف به شاطر شماره شناسنامه ۴۱۹۰۱۷۳۸۱۹ 

متولد ۱۳۷۰/۴/۲۵فرزند متوفی
۴- حبیبه شاطی نژاد فرزند علی معروف به شاطر شماره شناسنامه ۵۹۸۰۰۷۵۰۸۹ 

متولد ۱۳۷۵/۳/۲۱فرزند متوفی
متولد    ۵۹۸۰۰۳۴۰۳۱ شناسنامه  شماره  ولی  فرزند  مفرد   زاده  ولی  لیلی   -۵

۱۳۳۹/۹/۲۰همسر متوفی
۶- خانم تاج سوری فرزند علی معروف به شاطر شماره شناسنامه ۵۹۸۹۷۸۶۴۰۹ 

متولد ۱۳۵۹/۹/۹ فرزند متوفی
و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد

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

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسنبابایینسبرییسشعبهاولشورایحلاختالفشهرستانرومشکان

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۹۰۱۰۰۰۶۷ این شعبه با توجه به فوت آقای ابوذر 
لرستانی بوده توسط طیبه لرستانی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
تعیین  ترکه  تحریر  وقت   ۰۹:۰۰ ساعت  راس   ۱۳۹۷/۳/۲۹ برای  و  گردیده  صادر 
شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
حل  شورای   ۱ شعبه  در  شده  یاد  تاریخ  و  ساعت  در  شود  می  ابالغ  دارد  متوفی 
اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان امام )ره( 
میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه 

حاضر شوند .   
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالفمجتمعقدوسی

شهرستانخرمآباد–ماهرخمحمودوند

آگهی دادنامه
پرونده کالسه ۶۵۳/۲/۹۶شعبه دوم شورای حل اختالف خرمشهر-خواهان:منصور 
امام  مسجد  جنب  اصلی  خیابان  قدس  آدرس:ماهشهر-شهرک  تریچی  عساکره 
المکان- انصاری-آدرس:مجهول  مروتی-احسان  اهلل  حسین-خواندگان:۱-فرج 

منصورعساکره  آقای  دادخواست  شورا:درخصوص  قاضی  سند.رای  خواسته:انتقال 
تریچی فرزند جلیل به طرفیت آقایان فرج اهلل مروتی فرزند احمد واحسان انصاری 
خودرو  دستگاه  یک  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  محمود  فرزند 
وهزینه  قانونی  خسارت  کلیه  انضمام  ایران۳۲-۴۹۲ط۲۶به  شماره  پژو۲۰۶به 
که  دارد  اظهارمی  درجلسه  ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال،خواهان  مبلغ  به  مقوم  دادرسی 
الذکراز خوانده ردیف اول فرج اهلل مروتی به  درتاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸خودروی فوق 
مبلغ ۲۴میلیون تومان خریده ام وایشان وکالت تعویض پالک به اینجانب داده اندو 
بنده پالک ها رابنام خود کردم وبرگ سبزخودرومذکوربنام من صادرگردید اما بعد 
ازحدود سه سال خواستارانتقال سند بنام خودم بودم که متاسفانه به دلیل مجهول 
المکان بودن خواندگان امکان انتقال سند نبوده ازشعبه محترم تقاضا دارم باتوجه 
به مدارک موجود درپرونده که داللت بر مالکیت این جانب برخودرو مذکورمی باشد 
نسبت به صدوردستورالزم جهت انتقال سند بنام بنده دارم و خواندگان نیزعلیرغم 
با  اند  ننموده  ارسال  نیز  ای  والیحه  اند  حاضرنشده  رسیدگی  درجلسه  نشرآگهی 
بررسی محتویات پرونده ومالحظه قولنامه فی مابین خوانده وخواهان رابطه معامله 
فی مابین طرفین از نظراین مرجع محرزاست لذا خواسته خواهان را به حق تشخیص 
سندرسمی  تنظیم  به  خوانده  برالزام  رای  مدنی  مواد۲۱۹و۲۲۰قانون  به  مستندا  
از دفاتراسنادرسمی صادرو اعالم  با حضوردریکی  الذکردرحق خواهان  خودرو فوق 
می گردد.رای صادره غیابی وپس ازابالغ ظرف ۲۰روز قابل واخواهی دراین مرجع و 
سپس ظرف۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی ماهشهر می 

باشد.شماره م الف:۱۶/۱۲۴
حسنسالمی-قاضیشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانماهشهر

ثبتاسناد
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۶۴۷۹مورخه۹۶/۱۰/۱۳جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر الماسی 
باب  یک  دانگ  در شش  شیروان  از  شناسنامه۴۲۷صادره  شماره  به  فرزندسلیمان 
از  اصلی   ۳۶۷ از  ۴۳۹۴فرعی  پالک  از  ۱۱۸.۴۰مترمربع  مساحت  به  ساختمان 
مالکیت محمد مهدی جنابی وعباسقلی جمشیدیان از صفحات ۲۹و ۲۶دفتر۶۳۹ 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴۹۰
افخمیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساوجبالغ

نوبت اول:۹۷/۲/۸ نوبت دوم :۹۷/۲/۲۳
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انتخاب ؛ حق است

*مهنازهمتی

روزگارمان طوری شده است که اگر شرایط 
با  را  خود  ناچاریم  شود  تر  سخت  برایمان 
به معنای  بودن  ناچار  شرایط وفق دهیم و 

آن است که از آزادی به مفهوم واقعی برخوردار نیستیم و حق 
انتخاب نداریم. وقتی که عده ای، صحبت از فیلتر شدن تلگرام 
به میان آوردند با مخالفت های بسیاری از سوی مردم مواجه 
شدند چرا که تلگرام به سرعت به یک منبع درآمد و هم منبع 
و  کسب  طریق  این  از  بسیاری  که  بود  شده  تبدیل  اطالعاتی 
نیز   ناب  اخبار  زمینه  در  و  انداختند  راه  به  جدیدی  کارهای 
تبادل اطالعات به سرعت و در صدم ثانیه ای مخابره می شد، 
این  تا  این سرعت سبب شد  با  و گسترش خبر  شفاف سازی 
نرم افزار روز به روز به عنوان اولین پیام رسان خبری به خوبی 
اخبار  بودن  البته در صحت و کذب  پیدا کند،  را  جایگاه خود 
کاربر  خود  عهده  به  این  که  کرد  تامل  کمی  باید  نیز  منتشره 
است و آن طور که امروزه همه مردم آگاه و هوشیار شده اند 

تشخیص این امر کار سختی نیست.
در  کرده،  بسیاری  پیشرفت  تکنولوژی  امروزه  اینکه  به  باتوجه 
و  است  صورت  همین  به  نیز  تلگرام  و  مجازی  فضای  زمینه 
ممکن  غیر  تلگرام  کردن  فیلتر  شده  گفته  بارها  که  همانطور 
است پس چرا هنوز خبرهایی از فیلتر تلگرام در کشور به گوش 
اینکه در کشور روسیه این عمل با شکست  می رسد؟ مگر نه 
نتوانستند  صورتی  هیچ  به  کشور  این  مسئوالن  و  شده  مواجه 
تلگرام را فیلتر کنند! پس حرف از فیلتر کردن کار بی معنایی 
فیلترشکن،  افزارهای  نرم  انواع  از  استفاده  با  که  چرا  است 
در  اینکه  و  کنند  پیدا  راه  فضا  این  به  توانند  می  باز  کاربران 
کشورمان سعی شده تا با این عمل کاربران را به سمت استفاده 
از پیام رسان های ایرانی  سوق دهند کار غیر حرفه ای و غیر 

منطقی است.
تنها راه حل در این شرایط تبلیغات وسیع و ارتقا و بروزرسانی 
نرم افزارهای ایرانی است که بتواند اعتماد و اطمینان کاربران 

را جلب کند و مخاطب را به سوی خود جذب نماید.
عمل  آزادی  نوعی  به  و  پیشرفت  دنیای  که  امروز  دنیای  در 
است، باید کاربر را آزاد گذاشت تا خودش انتخاب کند که می 
خواهد از چه فضایی برای تبادل اطالعات استفاده کند. فیلتر 
تلگرام، نوعی اعمال زور است که حق انتخاب را از کاربر گرفته 
است. باتوجه به ضرب المثل مار دوبار از یک النه گزیده نمی 
شود باید از تجربه کشور روسیه درس گرفت و در نهایت حق 

انتخاب را به عهده خود مردم گذاشت.
نمی  و  است  فردی  هر  حق  آزادانه  انتخاب  اینکه  نهایت  در 
دوست  که  کرد  کاری  به  وادار  را  کسی  اجبار  و  زور  به  توان 
بینانه  واقع  نگاه  فقط  نیست  سخت  موضوع  این  درک  ندارد 

می خواهد.
Mahnazhemmati66ا @yahoo.com

 تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور
 تا سه روز آینده

ضمن  هواشناسی  سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل   
اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: این سامانه 
نوار مرکزی کشور  و  نیمه شمالی  برق در  و  باعث رگبار و رعد 

می شود.
به گزارش ایسنا، احد وظیفه اظهار کرد: به سبب وزش باد شدید 
این  در  غلیظ  و خاک  گرد  ایجاد  و  عربستان  و شرق  در شمال 
ناحیه و انتقال آن به مناطق جنوب غرب و جنوب کشور در این 
مناطق هوای برخی از نقاط به شدت غبارآلود خواهد شد.مدیرکل 
اینکه  به  اشاره  با  پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
تداوم این شرایط طی امروز )۲۳ اردیبهشت( در استان های ایالم، 
از  هرمزگان  غرب  و  فارس  جنوب  بوشهر،  خوزستان،  لرستان، 
شدت بیشتری برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: دما در شمال 
کشور طی امروز کاهش می یابد و هوای خنک در این ناحیه تا 
این  در  دما  اردیبهشت(  دوشنبه)۲۴  روز  از  است.  ماندگار  فردا 

منطقه دوباره افزایش می یابد.
وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی چند روز آینده گفت: 
آسمان تهران امروز )۲۳ اردیبهشت( نیمه ابری، گاهی همراه با 
افزایش ابر و رگبار باران و وزش باد با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر 
دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه )۲۴ اردیبهشت( ابری 
در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر 

دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

سرمقاله

هر ایرانی ساالنه ۵00 عدد دارو 
مصرف می کند

دکتر اکبر برندگی با عنوان این مطلب که سهم داروی 
مصرفی هر ایرانی در سال به طور میانگین ۵۰۰ عدد 
است، گفت: سرانه مصرف دارو در کشور، رقمی بین 

۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می شود.
وی با اشاره به این مطلب که مصرف برخی دارو ها 
در کشورمان بیشتر از میانگین جهانی است، افزود: 
مصرف  باالترین  دارویی،  دسته  چند  در  متاسفانه 
و  کورتون ها  ها،  بیوتیک  آنتی  شامل  که  داریم  را 
دارو های تزریقی می شود.برندگی با تاکید بر آسیب 
رویه  بی  افزایش  دنبال  به  مردم  سالمت  پذیری 
مصرف این داروها، گفت: مصرف آنتی بیوتیک ها، 
در صدر این دارو ها قرار دارد. مدیرکل دارویی سازمان 
غذا و دارو، ادامه داد: در دارو های تزریقی نیز سرانه 
مصرف در کشورمان باالست، بطوریکه شاهد تجویز 
بیش از اندازه دگزامتازون هستیم.برندگی با عنوان 
این مطلب که شیوه تجویز و مصرف در دارو به این 
شکل نیست که در کشورمان شاهد هستیم، افزود: 
مصرف دارو های مسکن نیز در ایران، خیلی باالست.

وی در عین حال، به پایین بودن مصرف دارو در برخی 
بیماری ها همچون دیابت اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
در برخی بیماران میزان مصرف دارو، کمتر از نیاز 
واقعی آنهاست. مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، 
تاکید کرد: همه ما در مصرف نامناسب دارو مقصر 
هستیم و نمی توان این مشکل را متوجه بیماران یا 

پزشکان دانست.

 هنوز خیلی از نیازهای گفتار درمانی
 بر زمین مانده است

مدیرکل توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به 
نیازهای افراد معلول گفت: هنوز خیلی از نیازهای 
افراد دچار اختالالت گفتاری و شنوایی بر زمین 

مانده است.
در  نظم ده   کاظم  ،دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
اظهار  ایران  درمانی  گفتار  همایش  شانزدهمین 
داشت: سازمان بهزیستی به عنوان متولی توانبخشی 
را  معلول  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک  کشور،  در 
تحت پوشش دارد که درصدی از این افراد دچار 

آسیب های گفتاری و شنوایی هستند.
با  درمانگر  گفتار  همکاری ۲۳۲  به  اشاره  با  وی 
بهزیستی تأکید کرد: حضور این افراد، توانمندی 

رشته گفتار درمانی را نشان داده است.
بیان  با  بهزیستی  توانمندسازی سازمان  مدیرکل 
اینکه هنوز خیلی از نیازهای افراد دچار اختالالت 
گفتاری و شنوایی بر زمین مانده است، افزود: این 
در حالی است که تعداد زیادی از گفتار درمانگرها 
به دنبال فرصت خدمت می گردند و انجمن گفتار 

درمانی می بایست حلقه واسط با بهزیستی باشد.
نظم ده ادامه داد: ما آماده ایم که تعامل بیشتری با 
انجمن گفتار درمانی برای ارائه خدمات بهتر به افراد 

دچار اختالالت گفتاری ارائه دهیم.
وی با عنوان این مطلب که اولین اصل در شناسایی 
خودمان  معرفی  درمانگرها،  گفتار  توانمندی های 
درمانگر  گفتار  دانش  و  علم  باید  گفت:  است، 
توانمندسازی  مدیرکل  شود.  معرفی  جامعه  در 
سازمان بهزیستی با اشاره به وجود ۲۸ هزار مرکز 
در سطح کشور افزود: در حال حاضر تعدادی از 
خدمت  مشغول  مراکز  این  در  درمانگرها  گفتار 
هستند. نظم ده تصریح کرد: ایده ها و پیشنهادات  
را باید گفتار درمانگرها ارائه بدهند، زیرا نیاز افراد 
با اختالالت گفتاری و شنوایی هنوز بر روی زمین 
مانده و این فضا را گفتار درمانگرها باید ایجاد کنند.

 برخورد ناجا با هنجارشکنان
 در ماه رمضان 

رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  انتظامی  نیروی   
دراطالعیه ای نحوه فعالیت هتل ها و رستوران ها 
افراد  تاکید کرد:  اعالم و همچنان  را  ماه  این  در 
دارای عذر شرعی از خوردن، آشامیدن و استعمال 

دخانیات در مالء عام خودداری کنند.
ماه  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  اطالعیه  این  در 
انتظار می رود برای تقویت  رمضان، آمده است: 
مراتب خویشتنداری، تحکیم پیوندهای ایمانی و 
گسترش ارزش های اخالقی، هنجارهای دینی و 
به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی 
شود.  رعایت  همگان  سوی  از  بیشتری  دقت  با 
بدیهی است با معدود افرادی که به نحو مشهودی 
الزم صورت  قانونی  برخورد  کنند،  هنجارشکنی 

خواهد گرفت.

خبر

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
در شورای پذیرش دانشجو بحث کاردانی پیوسته را برای 
کنکور ۹۸ پیشنهاد کردیم و زمینه خوبی وجود دارد که 
دانشآموزان از سال ۹۸ به بعد در یک برنامه ۵ ساله تحصیل 

کنند.
علی زرافشان در مراسم انعقاد تفاهم نامه معاونت آموزش 
متوسطه با دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه آمارهای 
وزارت کار نشان می دهد سرمایه گذاری در مقاطع پایین تر 
از دیپلم به نحوی که منجر به شغل شود اثربخشتر است 
گفت: اکنون ۷۵ درصد شاغلین دارای مدرک دیپلم اند و 

تنها ۲۵ درصد دارای مدرک دانشگاهی هستند.
بیان  با  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
اینکه در قوانین توسعه، آموزش های کیفی نیز مورد توجه 
قرار گرفته است گفت: در برنامه ششم بندهای متعددی در 
این خصوص وجود دارد. امروز بر اساس قانون برنامه پنجم 
و ششم توسعه تاکید شده است که وزارت علوم باید موضوع 
کاردانی پیوسته را دنبال کند و هنرستانیها طی دوره پنج 

ساله مدرک کاردانی دریافت کرده و وارد کار شوند.
زرافشان افزود: فضای خوبی در این زمینه وجود دارد. در 
شورای پذیرش دانشجو نیز بحث کاردانی پیوسته را برای 
کنکور ۹۸ پیشنهاد کردیم و زمینه خوبی وجود دارد که 
ساله  برنامه ۵  یک  در  بعد  به  سال ۹۸  از  آموزان  دانش 

تحصیل کنند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: در دولت تدبیر و امید با 
یک رشد ۱۰۵ درصدی در پرداخت مستمری به بیمه شدگان 

تامین اجتماعی روبرو هستیم.
سیدتقی نوربخش در سفر به اردبیل و دیدار با نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در حالی 
که در هشت سال دولت قبل افزایش رقم مستمری حدود 
۶۱ درصد بوده در فاصله سال ۹۲ تا ۹۷ ما در پرداخت 
این  که  روبرو هستیم  با جهش ۱۰۵ درصدی  مستمری 
از  بوده که  نیازمندی  اقشار  به  از توجه ویژه دولت  نشان 
آنها به عنوان پایه ها و ستون اصلی انقالب و حاضر در همه 

صحنه ها یاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدافع حق و حقوق جامعه 
به  تا  می کنیم  سعی  همواره  آسیب پذیر  اقشار  و  متوسط 
اشکال مختلف در تامین معاش آنها تالش کنیم به طوری 
که براساس بودجه سال ۹۷ دولت تصمیم گرفته تا ۵۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند که 
این خود زمینه ای را فراهم خواهد کرد تا ما به شکل گسترده 
خدمات خود را به جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی انجام 

دهیم.
اولویت  در  حقوق  همسان سازی  کرد:  تصریح  نوربخش 
برنامه های ما قرار گرفته که سازمان گام های موثری را در این 
زمینه برداشته و انتظار می رود این حمایت ها همچنان مورد 

توجه و دقت نظر قرار .

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای سامانه کاهش 
الکترونیکی طالق در یازده استان کشور، گفت: تالش سازمان 
بهزیستی اجرایی کردن این طرح در تمامی استان های کشور تا 

پایان خرداد ماه امسال است.
انوشیروان محسنی بندپی در دومین جلسه کارگروه تخصصی- 
اجتماعی و فرهنگی و اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان کرمانشاه اظهار کرد: ضروری است تا اقدامات 
همه جانبه و پیشگیرانه در راستای کنترل و کاهش مصرف مواد 
مخدر صنعتی و روانگردان از سوی دستگاه های مربوطه صورت 
گیرد. وی افزود: در اقدامات مداخله جویانه تنوع درمان وجود 
دارد و در بحث اعتیاد همیشه تکیه بر درمان جسمی از طریق 
متادون درمانی بوده است، اما فرد معتاد دچار مشکل جسمی و 
روحی می شود و الزم است تا حمایت های روانی- اجتماعی در 

راستای بازگشت پذیری فرد انجام شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه از افزایش تعداد موبایل 
سنترها در زمینه اقدامات پیشگیرانه اعتیاد در سطح کشور خبر 
داد و گفت: خط ملی اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۷ عالوه بر مداخله 
در درمان، راهکارهای پیشگیرانه را نیز به افراد ارائه می دهد. 
محسنی بندپی همچنین به اجرای سامانه الکترونیکی کاهش 
طالق در برخی از استان های کشور از جمله کرمانشاه اشاره کرد 
و افزود: طبق بررسی ها ۴۷ درصد موارد طالق در پنج سال اول 
زندگی اتفاق می افتد که نشان دهنده عدم آگاهی افراد برای 

آغاز یک زندگی مشترک است.

یکسان سازی  از  استقبال  با  بهداشت  وزیر 
کشور،  در  امدادی  تلفن های  شماره 
به  منوط  را  مورد  این  در  تصمیم گیری 

تصویب مجلس دانست.
ازایسنا، دکتر سید  به گزارش زمان به نقل 
حسن هاشمی در حاشیه بیست و پنجمین 
بهداد  روسای  و  مدیران  سراسری  همایش 
نیروی  با  را  تفاهم نامه ای  امروز  ناجا  گفت: 
مختلفی  موارد  که  کردیم  امضا  انتظامی 
با  مبارزه  دارو،  قاچاق  با  مبارزه  همچون 
آسیب های  کننده  تشدید  عوامل  اعتیاد، 
اجتماعی و ... در آن وجود داشت. برخورد با 
تبلیغات خالف و اغواکننده از جمله مواردی 
وزارت  با همکاری  پلیس می تواند  است که 
بهداشت اقدامات قابل توجهی را انجام دهد.

و  بیمارستان ها  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
خدمات  انتظامی  نیروی  کلینیک های  پلی 
ارائه کرده اند، گفت:  را  موثری  و کمک های 
مراقبت از پرسنل و همکاران ما در اورژانس و 
مراکز درمانی از دیگر مواردی است که پلیس 
در این تعهدنامه انجام خواهد داد.وی با بیان 
اینکه ما نیز متقابال از پرسنل نیروی انتظامی 
این  در  قطعا  گفت:  کرد،  خواهیم  حمایت 
تفاهم نامه ها نیز تعهداتی را به پلیس داده ایم 
درباره  بهداشت  داد.وزیر  خواهیم  انجام  که 
همچون  امدادی  شماره های  یکسان سازی 

سه  یا  دو  گفت:   ... و   ۱۱۰  ،۱۱۹  ،۱۱۵
دهه است که صحبت هایی در این خصوص 
بین المللی  موفق  تجربه  یک  اتفاقا  و  شده 
که  می رود  انتظار  و  می شود  محسوب  هم 
نشانی،  آتش  پلیس،  همچون  دستگاه هایی 
اورژانس و ... همگی یک شماره داشته باشند 
و تمامی این نهادها با یک تولیت با مردم در 
ارتباط بوده و خدمات امدادی را ارائه کنند.

طرح های  زمینه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیشنهادات  و  داشته  وجود  هم  مختلفی 
مطرح  انتظامی  نیروی  سوی  از  هم  خوبی 

شده است، گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت 
از طرفداران این ایده هستیم و امیدواریم که 
شماره های  یکسان سازی  اما  شود،  اجرایی 
و  است  مجلس  مصوبه  نیازمند  امدادی 
امیدواریم که نمایندگان مجلس این موضوع 
را مورد توجه قرار دهند.هاشمی اضافه کرد: 
البته اورژانس و پلیس می توانند از خودشان 
شروع کرده و با یک شماره عوامل اورژانس 
و پلیس بتوانند از حادثه ای باخبر شده و به 

محل بروند.
وزیر بهداشت درباره عرضه داروهای تقلبی 

زمینه  این  در  گفت:  مجازی  فضای  در 
انجام  فتا  پلیس  طریق  از  هماهنگی هایی 
هم  قضاییه  قوه  که  است  الزم  اما  شده، 
اقداماتی را انجام داده و به شکلی قاطعانه با 
متخلفان برخورد کند. وزیر بهداشت درباره 
اینکه آیا با اجرای این طرح پلیس با مراکزی 
می کند  برخورد  نیز  ناصرخسرو  همچون 
موضوع  ناصرخسرو  موضوع  گفت:  خیر؟  یا 
که  نیستم  مایل  چندان  و  نیست  جدیدی 
در چنین نشستی مطرح شود، اما تا جایی 
در  افراد  این  کار  جنس  می دانم  من  که 
ناصرخسرو نیز تغییر کرده و دیگر داروهای 
باشد  دارویی کشور  فهرست  در  که  رسمی 
که  داروهایی  و  ندارد  وجود  ناصرخسرو  در 
قاچاق  و  بوده  بهداشت  وزارت  مجوز  فاقد 
هستند، در این محل عرضه می شود و جزو 
داروهایی به حساب می آیند که اصالت شان 
است. نشده  تایید  بهداشت  وزارت  از سوی 

اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  بهداشت  وزیر 
فعال و در آینده هم در حوزه دارو مشکلی 
داروهای  حاضر  حال  در  گفت:  نداریم، 
داخل  به  مکمل ها  و  فهرست  از  خارج 
کشور قاچاق می شود و اکثر مکمل هایی که 
قاچاق می شوند نیز در داخل کشور ساخته 
می شوند که انتظار داریم پلیس با این موارد 

نیز برخورد کند.

وزیربهداشتتاکیدکرد:

لزوم برخورد قوه قضاییه با داروهای اینترنتی

زمزمه های همسان سازی حقوق  
بازنشستگان در تامین اجتماعی

ونيكی  اجرای سامانه الكتر
كاهش طالق در كشور

ورود بدون آزمون فنی و حرفه ای 
به دانشگاه

آگهی ابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی

خواهان آقای جبار حسینی ثانی دادخواستی مبنی بر تنظیم سند خودرو به طرفیت 
خوانده آقای محمد حسین شیرکوند تحت کالسه ۹۷/ح۶۶/۲ تقدیم شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی، روبروی ایران 
خودرو دیزل، خیابان سدید،  خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۱۵ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با 
مراجعه به دفتر شعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در 

جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۳۰۹
مدیردفترشعبه2حقوقیشورایحلاختالفچهاردانگه

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۸۰۲یات  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از تهران  رجب رحیمی سلیم آباد فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۱۷۷۴ صادره 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۴/۴۳ مترمربع پالک ۲۷۰ فرعی از 
۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای شعبانعلی حسن پور، 
هوشنگ فرهت نژاد، علی اصغر بیجانی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۴۳م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عین 
در ششدانگ یک  رزن  از  بشماره شناسنامه ۳۵۱۵ صادره  اسمعیل  فرزند  آبادی  
باب ساختمان به مساحت ۱۷۰/۱۶ مترمربع پالک ۱۶۸۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشتخریداری از مالک رسمی آقای احمد گروسی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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.۶۳۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۲/۸/

۹۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳
ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

آگهی فقدان اسنادمالکیت
دردفتراسنادرسمی شماره۵۵خرمشهر  گواهی شده  استشهادمحلی  بموجب۲برگ  دهقان  خانم سمیه 
به ششدانگ پالک۲۲۹بخش۲  به شماره مسلسل۱۹۸۴۰۲ب/۹۰مربوط  که سندمالکیت  است  مدعی 
سندقطعی۹۱/۴/۲۵-۴۰۵۳۵  بموجب  شماره۳۶۴صفحه۱۳۰دفترجلد۴که  ناحیه۱۲خرمشهرموردثبت 
دفترخانه۱۵خرمشهربه وی منتقل شده است بعلت جابجائی مفقودشده ودرخواست صدورسندمالکیت نموده 
است لذادراجرای تبصره۱اصالحی ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله 
ویاوجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت۱۰ روزاعتراض خودراکتباوضمن 
ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این اداره اعالم نمایدودر غیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک 

صادرواسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.    شماره م.الف)۹/۱۴۶(
احمدیزاده-رئیسادارهثبتاسنادوامالکخرمشهر

آگهی حصروراثت
بانو سهیالمکی وندی نام پدرمرتضی بشناسنامه۸۴۷۹صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم محسن زواریان بشناسنامه۷۵۴صادره 
آبادان درتاریخ۹۷/۱/۳دراهواز اقامتگاه غیر دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات 
شماره  به  زواریان  ازخرمشهر۳-علی  بشناسنامه۹۷۴صادره  زواریان  همسرمتوفی-۲-مجید  فوق 
از  بشناسنامه۲۳۵صادره  زواریان  متوفی(۴-مریم  ازبوشهر)فرزندان  ۳۴۹۰۰۲۹۸۲۸صادره  ملی 
تشریفات  باانجام  اینک  ندارد.  وارث دیگری  متوفی  فوق  نامبردگان   خرمشهر)دخترمتوفی(بجز 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۱۴۴
رئیسشعبه7شورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودرو شناسایی مالکیت سواری پراید جی تی ایکس آی 
شاسی شماره  موتور۱۶۷۷۱۵۹  شماره  به  متالیک  ای  سورمه  رنگ  به   ۱۳۸۵ مدل 

از درجه  و  گردیده  S۱۴۱۲۲۸۵۹۳۲۱۱۰ شماره پالک ۲۵۲ه ۵۴ایسران ۷۲مفقود 
اعتبار ساقط می باشد 

میاندرود

ایران اظهار  انجمن مددکاران اجتماعی  رئیس 
کرد: آمارها نشان می دهد عالقه افراد به ازدواج 
دائم در حال کاهش بوده در صورتی که جمعیت 

در سنین ازدواج ما در حال افزایش است.
 سید حسن موسوی چلک در حاشیه همایش 
اجتماعی  حوزه  در  نوین  رویکردهای  آموزشی 
نوری  شهید  اجتماعات  سالن  میزبانی  به  که 
مجتمع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مراکز بازپروری 
معتادان تعدادی از بهزیستی و بخشی دیگر از 
وزارت بهداشت مجوز می گیرند، گفت: خدمات 
این مراکز   براساس پروتکل ها و دستورالعمل های 
با  مبارزه  ستاد  توسط  که  است  تخصصی 
درمان  حوزه  در  و  می شود  تصویب  موادمخدر 
بر اساس پروتکل درمان و سند درمان اجتماعی 
است و در حوزه درمان هم بر اساس سند جامع 
پیشگیری خدمات ارائه می شود. استدالل این 
است که این خدمات و پروتکل ها کامال تخصصی 
ساخته شده است اما همیشه آنچه که نوشته 

می شود عینا اجرا نمی شود.

که  است  این  بر  تالش ها  همه  داد:  ادامه  وی 
همین  به  و  برسد  استاندارد  حد  به  فعالیت ها 
دلیل هم در مجموعه ستاد مبارزه موادمخدر و 
وزارت بهداشت و بهزیستی همه مراکز هر سه ماه 
یک بار مورد نظارت قرار می گیرند و نقاط قوت 
و ضعفش را بررسی می کند و پیشنهاداتی برای 
بهبود شرایط ارائه می شود و در چند سال اخیر 
تالش بیشتری شده است که نظم علمی بیشتر 

در این مرکز وجود داشته باشد.
این مسئول افزود: آنچه که نشانه موفقیت یک 
سازمان اجتماعی است، این است که بتواند در 
کمترین زمان ممکن، به بهترین شکل افراد را به 
جامعه برگرداند. همچنین دو گروه افراد را داریم؛ 
یک سری افرادی است که تحصیالت عالیه و 
مرتبط دارند و گروهی دیگر که تحصیالت عالیه 
ندارند و تجربه دارند و اعتقاد ما این است که 
زمینه  این  در  باید  ندارد  کسی که تحصیالت 
دوره های دانشگاهی شرکت کنند و کسی که 
دانش این رشته را دارد باید تجربه این حوزه را 

کسب کند.

افزود:  ایران  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
کار  و  سر  موضوعاتی  با  اجتماعی  حوزه  در 
برای  و  نیستند  ثابتی  موضوعات  که  داریم 
مثال کودکان خیابانی و شبکه مجازی موضوع 
جدی برای ما نبود، اما امروز این مورد مهم این 
است که مددکاران اجتماعی را به روز کنیم و 
در  هم  اجتماعی  مددکاران  دانش  به روزرسانی 
و سازمان های  تغییر سر فصل ها  با  دانشگاه ها 
اداری با دوران ضمن خدمت که می تواند توانایی 
علمی مددکاران را افزایش پیدا می کند و آنچه 
پست های  از  بسیاری  امروز شاهد هستیم  که 
حوزه مددکاری اجتماعی با افراد غیر متخصص 
پر شده است و پس از این دولت باید به گونه ای 
برنامه ریزی کند که از متخصصان هر دانشی در 

این زمینه بهره گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه طالق یک جزیره نیست، بلکه  پدیده 
اجتماعی است که عوامل مختلفی باعث بروز آن 
می شود، گفت: بخشی از این موضوع مربوط به 
خوب  زندگی  یک  ایجاد  برای  زوجین  توانایی 

آموزش  اما  می شود  ازدواج  از  پیش  مشاوره  و 
مشاوره ازدواج را باید از دورن خانواده ها و مدارس 
شروع کنیم و این مستلزم این است که آموزش 
و پرورشی داشته باشیم که تفکر اجتماعی داشته 
باشد و امور اجتماعی در اولویت آموزش و پرورش 
باشد. طبیعتا بخش دیگر تسهیل دسترسی مردم 
به خدمات اجتماعی است که ارزان تر و راحت تر 

در خدمت مردم قرار گیرد.
این مسئول ادامه داد: مردم تصور دارند که زندگی 
این در  ندارد  به سواد اجتماعی  نیاز  اجتماعی 
حالی است که برای داشتن زندگی بهتر نیازمند 
داشتن دانش اجتماعی و سواد اجتماعی هستیم 
و طبیعتا مشاوره پیش از ازدواج می تواند در این 
زمینه کمک کند. همچنین می توان اذعان داشت 
که در طی ۶ سال   گذشته ازدواج ۳۳ درصد 
تغییرات منفی داشت و طالق ۲۲ درصد تغییرات 
مثبت داشت که این بیانگر است که عالقه افراد 
به ازدواج دائم در حال کاهش است در صورتی 
که جمعیت در سنین ازدواج ما در حال افزایش 

است.

کاهش عالقه افراد برای »ازدواج دائم«
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 بهره مندی ۸0 درصدی از ساخت داخل 
در خطوط لوله و مخابرات نفت 

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: در سالی که 
به عنوان حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده است با افتخار اعالم 
می کنیم که بیش از ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات پروژه هایی که در 

خطوط لوله استفاده می شود، ساخت داخل است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، عباسعلی جعفری نسب با اشاره 
به ربع قرن تجربه در بخش پشتیبانی از سازندگان داخلی گفت: از سال  
۱۳۷۲ در مجموعه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، ساخت داخل 
تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت که نتایج  خوبی در پی 
داشت. وی افزود: برای نمونه بیشتر توربین های مورد استفاده در صنعت 
نفت، درآن زمان آمریکایی و اروپایی بود؛ ما همان موقع هم در بخش 
ساخت داخلی قطعات اقداماتی را آغاز کردیم. همین امر باعث شده در 
دوره تحریم مشکل زیادی پیدا نکنیم و بتوانیم عملیات را به خوبی و 
بدون وقفه ادامه دهیم. مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
تصریح کرد: برخی شرکت های داخلی امروز به نقطه ای رسیده اند که 
توربین کامل را مشابه خارجی ها و حتی بهتر از توربین های آمریکایی 
با رنج سه مگاوات، تابلوهای برق و بسیاری دیگر از کاالها را به طور 
کامل بسازند و همچنین بیشتر کارهای نگهداری و تعمیرات توربین ها در 
داخل کشور انجام می شود. به گفته جعفری نسب، این روند خودکفایی از 
قطعات کوچکتر نظیر پیچ و مهره، فلنج ها و اتصاالت آغاز شده و بعد به 
تولید قطعات پیچیده تر مانند مکانیکال سیل ها که برای پمپ ها ضروری 
است، رسید. وی همچنین اظهار کرد: در زمینه پروژه های تحقیقاتی 
هم شرکت های دانش بنیان کارهای ستودنی انجام داده اند که می توان 
به ساخت درایو الکتروموتورهای دور متغیر با ولتاژ متوسط اشاره کرد 
که حدود دوسال است که در سرویس قرار دارد. جعفری نسب اظهار 
امیدواری کرد که  اعتماد به سازندگان داخلی ادامه یابد تا جایی که 
شرکت های ایرانی در پروژه های خارج از مرز نیز حضور داشته باشند. 
وی تاکید کرد: اقدام های خودکفایی هم اکنون به سطحی رسیده است 
که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به همه سازندگان توربین 
در دنیا اعالم کرده که ترجیح ما این است که برای همکاری با ما باید 
از حداکثر توان ایرانی استفاده شود. جعفری نسب ادامه داد: هم اکنون 
نیاز  زمینه خرید تجهیزات مورد  از  ۱۵ شرکت خارجی در  بیش  با 
ارتباط هستیم و یک شرکت خارجی هم در حال  انتقال در  صنعت 
تجهیز کارگاهی در شهر پرند است. همچنین در زمینه سیستم نشت 
یاب اتوماتیک هم با شرکتی انگلیسی قرارداد بستیم که این سیستم 
روی ۳۰۰ کیلومتر از خطوط لوله شمال غرب کشور به صورت آزمایشی 
نصب شده و تا یک ماه آینده به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.  
وی درباره قراردادهای جدید با سازندگان و صنعتگران ایرانی گفت: در 
بخش تولید داخل آخرین قرارداد ما مربوط به ساخت ۴ دستگاه توربین 
گازی ۳ مگاواتی به همراه پمپ و قطعات مربوطه با یک شرکت داخلی 

بوده است. 
 جعفری نسب تصریح کرد: در حوزه خطوط لوله هم برای بازسازی و 
نوسازی پروژه هایی اجرا کردیم. یکی از این پروژه ها بازرسی داخلی 
از  این روش پس  در  است.  پیگرانی هوشمند  به وسیله  لوله  خطوط 
بازرسی هوشمند کل خطوط لوله و ارائه گزارش ها و تحلیل های آن، 

تصمیم گرفته می شود چه بخش هایی نیاز به نوسازی یا تعمیر دارد.

خبر

شیلی مشتری جدید نفت  ایران شد 

منابع تجاری و کشتیرانی گفتند، پس از تصمیم ترامپ 
مبنی بر وضع تحریم های نفتی علیه ایران، ایران یک 
مشتری دیگر برای نفت خود پیدا کرده و آن کشور 
دولتی  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر  است.  شیلی 
پاالیشگاهی شیلی )ای ان ای پی( در یک اقدام نادر 
اقدام به خریداری ۱۴۰ هزار تن نفت از ایران کرده که 
قرار است در ماه می بارگیری شود. بر اساس داده های 
موجود، این اولین بار در طی حدود ۱۸ ماه گذشته 
است که شیلی از ایران نفت وارد می کند. شرکت 
ای ان ای پی و شرکت ملی نفت ایران در این باره 
اظهارنظری نکرده اند. شیلی معموال نفت مورد نیاز 
خود را از کشورهای برزیل، اکوادور، پرو و آرژانتین 
خریداری می کند اما گاهی نیز اقدام به خرید نفت 
از برخی کشورهای خاورمیانه نظیر عراق، عربستان 
و کویت می کند. بر اساس برآوردها، واردات ماهیانه 
نفت شیلی در طی سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ 
هزار تن بوده است. شرکت ای ان ای پی، تنها شرکت 
پاالیشگاهی شیلی است که دو پاالیشگاه آکوکاگوا و 
بیوبیو را با ظرفیت حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز اداره 
می کند. اوایل این هفته، دولت آمریکا اقدام به خروج 
از برجام کرد. دونالد ترامپ گفته، تحریم های اقتصادی 
سختگیرانه ای را به ویژه علیه صادرات نفت ایران به 
اجرا خواهد گذاشت. خریداران بین المللی نفت ایران تا 
۴ نوامبر فرصت دارند تا حجم خرید نفت خود از ایران 
را اهش دهند. تولید نفت ایران در ماه آوریل ۳.۸۳ 

میلیون بشکه در روز بود.

سهم ۵ درصدی ایران از واردات 
نفت بزرگترین پاالیشگاه ژاپن

رییس شرکت JXTG اعالم کرد نفت ایران حدود 
چهار تا پنج درصد از مجموع واردات نفت این شرکت 
به حساب می آید. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، 
بزرگترین پاالیشگاه   JXTG Holdings شرکت
نفت ژاپن است و ممکن است از بازگشت تحریم های 
آمریکا علیه تهران متاثر شود. دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا هفته گذشته توافق هسته ای ایران را لغو 
و اعالم کرد تحریمهای اقتصادی را علیه تهران را پس 
از یک دوره مهلت کوتاه، بازخواهد گرداند. پاالیشگاه ها 
در ژاپن که چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران است، 
ممکن است از این تصمیم متاثر شده و مجبور شوند 
منابع جایگزین دیگری را برای تامین نفت مورد نیاز 
 JXTG خود پیدا کنند. یوکیو یوچیدا، رییس شرکت
Holdings در جریان جلسه انتشار نتایج مالی به 
خبرنگاران گفت: این شرکت حدود چهار تا پنج درصد 

از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می کند. 

کوتاه از انرژی

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز با اعالم این که 
نخستین سال صادرات گاز ایران به بغداد روزهای 
روزانه  حجم  افزایش  از  می گذراند،  را  خود  پایانی 

صادرات گاز به ۱۴ میلیون مترمکعب خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بهزاد بابازاده 
بغداد  به  گاز  روزانه  مقدارصادرات  افزایش  درباره 
گفت: یکی از مهم ترین قراردادهای صادراتی ایران 
مربوط به عراق است که شامل دو بخش بغداد و 
بصره می شود. در دو قرارداد میان ایران و عراق مقرر 
شده تا صادرات گاز در سال نخست، روزانه حدود ۶ 
میلیون مترمکعب، در سال دوم حدود ۱۴ میلیون 
مترمکعب و در سال سوم تا پایان قرارداد به سقف 

۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.
وی میانگین صادرات گاز به بغداد را روزانه ۸.۵ تا ۹ 
میلیون مترمکعب گاز اعالم کرد و گفت: بر اساس 
این قرارداد تا خردادماه، نخستین سال صادرات گاز 
ایران به بغداد به پایان می رسد و پس از آن مقدار 
صادرات روزانه گاز به بغداد به ۱۴ میلیون مترمکعب 

خواهد رسید.
تاکید بر  با  امور بین الملل شرکت ملی گاز،  مدیر 
این که ایران همه مشکالت و سختی ها را پشت سر 
می گذارد، اظهار کرد: برای صادرات گاز به بغداد نیز 
با مشکالتی روبه رو بودیم و سختی هایی بر ما تحمیل 

می شد، اما این قرارداد نیز به سرانجام رسید و اکنون 
بدون هیچ خطری، گاز را به بغداد صادر و پول آن را 

دریافت می کنیم.
بابازاده، مدت زمان جاری شدن قرارداد بصره را ۱۱ 
ماه عنوان کرد و ادامه داد: آغاز صادرات گاز ایران 

به بصره، پس از طی مراحل ساخت خطوط انتقال 
در خاک عراق اکنون در انتظار حل و فصل مسائلی 
میان پیمانکار بخش داخل عراق و کارفرما )وزارت 
برق عراق( است، در بخش داخل ایران نیز آمادگی 
کامل، چه از لحاظ تأسیسات و ایستگاه ها و خطوط و 

چه از لحاظ گاز مورد نیاز اعالم شده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این، حمیدرضا عراقی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز، برقراری صادرات گاز به 
بصره را در گرو پرداخت هزینه از سوی عراق اعالم 
پایتخت  عنوان  به  بغداد  وی،  گفته  به  بود.  کرده 
عراق مرجع تصمیم گیری در این باره است و اکنون 
درصدد حل مسائل مالی و بودجه ای برای دریافت گاز 
هستند؛  همه شرایط برای دریافت گاز ایران در بصره 
فراهم شده است، اکنون خطوط انتقال گاز در خاک 
افزون بر این شرایط ساخت در  بصره آماده شده ، 
برخی نقاط از خطوط انتقال گاز بصره مانند ساخت 
زیرگذر با سختی هایی همراه بود، که این کار نیز با 

موفقیت به پایان رسیده است.

مدیراموربینالمللشرکتملیگاز:

صادرات روزانه گاز ایران به بغداد 2 برابر می شود

آگهی حصر وراثت
آقای هوشنگ مکرمیان دارای شناسنامه بشماره ۵۳ به شرح پرونده کالسه ۲۳۷-
۹۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رفیقه سرخوش به شماره شناسنامه ۲۰۳ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-هوشنگ مکرمیان به شماره شناسنامه ۵۳ پسر متوفی.
۲-حمید مکرمیان به شماره شناسنامه ۱۴۵۴ پسر متوفی.

۳-شاپور مکرمیان به شماره شناسنامه ۳۰ پسر متوفی.
۴-فرخ مکرمیان به شماره شناسنامه ۵۱ دختر متوفی.

۵-فریده مکرمیان به شماره شناسنامه ۴۶ دختر متوفی.
۶-شهین مکرمیان به شماره شناسنامه ۲۲۷ دختر متوفی.
۷-فرحناز مکرمیان به شماره شناسنامه ۶۲ دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری-رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل

آگهی حصر وراثت
آقای محمد نظری دارای شناسنامه بشماره ۲۱ به شرح پرونده کالسه ۲۳۴-۹۷ این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ظهیر 
نظیری به شماره شناسنامه ۲۴۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ در اردبیل اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-عزیز نظیری فرزند ظهیر به ش ش ۱۵۱۳ پسر متوفی.
۲-حسین نظیری فرزند ظهیر به ش ش ۲۶ پسر متوفی.

۳-محمد نظری فرزند ظهیر به ش ش ۲۱ پسر متوفی.
۴-حافظ نظری فرزند ظهیر به ش ش ۱۶۰۲ پسر متوفی.

۵-خدیجه نظیری فرزند ظهیر به ش ش ۱۷۱۷ دختر متوفی.
۶-سکینه نظری فرزند ظهیر به ش ش ۱۵۲ دختر متوفی.
۷-رقیه نظیری فرزند ظهیر به ش ش ۱۵۱۲ دختر متوفی.

۸-نگار نظری فرزند ظهیر به ش ش ۱۴۵۰۳۴۹۲۳۴ دختر فرزند متوفی.
۹-گلثوم اوجاق تقی دیزج فرزند التفات به شماره شناسنانه ۱۴ همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری-رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل

آگهی مفقودی 
۱۴۷۹۰۰۳۸۰۰۲و  موتور  شماره  به  و   ۷lx-EF سمند  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره شاسی NAACR ۱ HS ۲ CF ۷۱۹۸۲۸ و شماره پالک ایران ۸۹۸/۷۲ق 

۹۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

متن آگهی 
شاکی بنام آقای موسی پیامنی فرزند علی شکایتی علیه آقای مهدی بنساله فرزند محمد 
علی دایر بر سرقت مطرح و به این شعبه ارجاع و به شماره ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۳۱۰۰۲۸۰ 
شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی ۹۷/۳/۲۸ ساعت ۹ صبح 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم یک  نوبت در یکی از جراتید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی 

است عدم حضور نامبرده دادگاه اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیردفترشعبهششمدادگاهکیفریدوشهرستانخرمآباد)106جزاییسابق(–رمضانجمشیدی.

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۷۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضازندی آغوری فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۲۲۷ صادره از آوج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۲۰/۰۰ مترمربع پالک ۹۴۳ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک 
رسمی آقای رجب توزنده جانی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی 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.۶۳۷ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳
ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب 
تبریز در ششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه ۱۱۴ صادره  فرزند صمد  آذر  سرانی 
باب ساختمان به مساحت ۲۰۸/۵۰ مترمربع پالک ۱۳۱ فرعی از ۷ اصلی واقع در 
ماهدشتخریداری از مالک رسمی آقای عرب علی پیرمحمدی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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.۶۳۹م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۸۰۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمداحمدوندفرزند اسداله بشماره شناسنامه ۶ صادره از مالیر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۷۴/۶۰ مترمربع پالک ۹۸ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی خانم اعظم ایمانلی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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.۶۳۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازالیگودرزدرخواستی  بشناسنامه۱صادره  پدرعباس  نام  غالمی  بانوفاطمه 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۷۰۰۰۵مرحوم غالم محمودی هویدی 
اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹۷/۱/۴دردزفول  الیگودرز  بشناسنامه۵۲۳صادره 
رضامالبشناسنامه۶۵۶الیگودرز)مادر متوفی(۲-معصومه  باال)زوجه  عبارتنداز۱-متقاضی 
۱۹۹۰۳۹۵۶۳۵دزفول)دخترمتوفی(۴- ملی  بشماره  هویدی  متوفی(۳-میترامحمودی 
سعیدمحمودی هویدی بشماره ملی۱۹۹۰۵۲۳۶۹۲دزفول)پسر متوفی(والغیر. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.   

رئیسشعبهدادگاهعمومیدزفول-مرتضیسواری

آگهی احضار متهم 
احتراما در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به اقای مجتبی رحمانی 
پرونده کالسه  در  پارس  پژو  اتهام سرقت خودرو  به  در  المکاان  که  فعال مجهول 
۹۶۰۹۹۸۰۸۴۱۲۰۰۵۴۵ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ایالم 
تحت تعقیب میباشد لذا ابالغ میگردد ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

دفاع منتسبه در این شعبه حاضر واال تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
بازپرسشعبهدومدادسرایایالم

آگهی احضار متهم 
عمومی  دادگاهههای  کیفری   دادرسی  آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  اجرای  در  احتراما 
به  المکان  که در  اقای علی محمد همتی فعال مجهول  به  امورکیفری  انقالب در 
اتهام معاونت در سرقت  در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۸۴۱۲۰۱۰۴۴ در شعبه دوم 
میگردد  ابالغ  لذا  میباشد  تعقیب  تحت  ایالم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع منتسبه در این شعبه حاضر واال 

تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
بازپرسشعبهدومبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبایالم

آگهی احضار متهم 
)مربوطبهدادسراونیزدادگاهدرفرضعدموجودکیفرخواست(

در پرونده ۹۶۰۹۹۸۸۴۲۶۵۰۰۳۰۳ این شعبه متهم به نام برده بهروز هاشمی فرزند 
التفات متهم است کالهبرداری حسب شکایت محمد امین ولی پور که موعد مقرر) 
یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. و 
قانونا نیز می توانند یکنفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم 

حضور بدون عذر موجه موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرسشعبهپنجمبازپرسیدادسرایعمومیایالم

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۴هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروزحاصل 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه ۱۶۸۰ صادره از کرج در ششدانگ یک باب قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۶۹۸/۲۰ مترمربع پالک ۵۳۴۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا طایفی نصرآبادی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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.۶۴۲م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۷۰۸ 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 بالمعارض متقاضی آقای یعقوبعلی حاج آخوندی 
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۴  کد ملی ۰۴۲۱۶۹۱۴۳۳ صادره از ورامین  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۵۰ مترمربع پالک ۲۶۶ 
فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در کرج - فردیس- فلکه دوم - پشت چهارم شرقی - خ 
آزادی - بن بست شهید رضا علی پور - پ ۱۱۳ خریداری از مالک رسمی علی اکبر 
فارسیجانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ 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 ۲۹۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۲/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۲/۲۳ 

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

آگهی ابالغ 
برابر با پرونده کالسه ۹۷۰۰۷۴ شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دعوی 
محمد شاهرخ اسدی بطرفیت ۱- عادل ارفع فرزند شلش ۲- هدی جامعی فرزند 
عبدالحسین ۳- تینا فلک زاده فرزند عبدالحسین بخواسته الزام خواندگان به انتقال 
و تعویض پالک انتظامی طرح دعوی نموده و با توجه به اینکه حسب اعالم خواهان 
نامبردگان مجهول المکان میباشند  بنابراین وفق ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی 
مراتب یکبار در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار آگهی می گرد تا مشارالیهم که 
فعال مجهول المکان می باشند از تاریخ نشر آگهی تاقبل از جلسه رسیدگی به دفتر 
شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن در وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ساعت ۹/۳۰ جهت 
رسیدگی پرونده مربوطه در این شعبه دادگاه حضور بهم رسانند در غیر اینصورت 
در  یکبار  فقط  باشد  اگهی  به  نیازی  بعدا  شد.چنانچه  خواهد  اقدام  مقررات  وفق 
روزنامه چاپ ومدت آن ده روز خواهد بود و به خواندگان موصوف یاد آوری می شود 
به محض اطالع از وقت رسیدگی نشانی دقیق و کامل خود را جهت اقدامات بعدی 

به این دادگاه اعالم دارند . م الف ۵۱۴۹
مدیردفترشعبهدوازدهمدادگاهحقوقیشهرستانسنندج

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شریفه کرمی فرزند 

به  خواهان خانم فرشته کرمی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شریفه کرمی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته 
وقت  و  ثبت  سنندج  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۷۰۰۸۸
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۶:۴۵ تعیین 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 خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف:5148مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبهدومشورایحلاختالف
شهرستانسنندج

رای دادگاه 
در خصوص شکایت آقای عباس ابراهیم نژاد فرزند علی، علیه آقای روح اله محمدی 
فرزند محمد دایر بر مزاحمت تلفنی برای شاکی با توجه به اوراق و محتویات پرونده، 
شکایت شاکی ، تحقیقات دادگاه، استعالم از شرکت مخابرات عدم حضور متهم که 
به شماره تلفن همراه که با آن برای شاکی مزاحمت ایجاد شده است منتسب به او 
بوده در جلسه دادرسی با توجه به ابالغ قبلی از طریق نشر اگهی مطابق ماده ۱۷۴ 
قانون ایین دادرسی کیفری و رعایت فرصت کافی بزهکاری نامبرده محرز است. لذا 
تعزیرات مصوب  پنجم  )کتاب  اسالمی  قانون مجازات  ماده ۶۴۱  استناد  به  دادگاه 
۱۳۷۵( نامبرده را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعریزی محکوم می نماید . 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخوهی در این مرجع 
نظر  تجدید  دادگاه محترم  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  سپس ظرف همین مدت 

استان ایالم است .
دادرسعلیالبدلشعبه101دادگاهدوشهرستانملکشاهی

منابع آگاه اظهار کردند اگر توتال به دلیل بازگشت تحریم های 
پارس  گازی  میدان  پروژه  در  سهمش  بگیرد  تصمیم  آمریکا 
جنوبی را واگذار کند، شرکت CNPC آماده است تا سهم این 

شرکت فرانسوی را بگیرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، آمریکا هفته گذشته پس از 
تحریم های  کرد  اعالم   ۲۰۱۵ سال  هسته ای  توافق  از  خروج 

جدید را علیه ایران وضع خواهد کرد.
اگرچه تحریم های جدید آمریکا یک جانبه است اما بسیاری از 

شرکتها نظیر اینپکس ژاپن را نگران ساخته است.
پارس  میدان  از  توتال  اگر  کردند  اظهار  رویترز  به  آگاه  منابع 
جنوبی که بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد، خارج 
شود شرکت CNPC آماده است تا جای خالی این شرکت 

را پر کند.
هنوز معلوم نیست که CNPC موافقت دولت را برای انجام 
به  اقدامی  اما چنین  یا خیر  چنین کاری دریافت کرده است 

تنش در روابط تجاری میان پکن و واشنگتن می افزاید.
یک  قرارداد  که  بود  کرده  گزارش  دسامبر  در  پیش تر  رویترز 
میلیارد دالری که ژوییه گذشته امضا شده، به CNPC این 
گزینه را می دهد که در صورت خروج توتال از ایران، سهم این 

شرکت را بگیرد.
یک مقام نفتی دولتی بلندپایه به رویترز گفت: احتمال خروج 

توتال از ایران باال است و در چنین سناریویی، CNPC آماده 
است تا سهم این شرکت فرانسوی را به طور کامل بگیرد.

یک مدیر مطلع از این پروژه اظهار کرد برنامه ریزی از روزی که 
این سرمایه گذاری به تایید رسید، آغاز شد.

شرکت CNPC احتمال باالیی را برای وضع مجدد تحریم های 
آمریکا پیش بینی می کند.

دلیل  به  کردند،  صحبت  رویترز  با  که  آگاهی  منابع  همه 
حساسیت موضوع مایل نبودند نامشان فاش شود.

تحت شرایط توافق برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت 
CNPC می تواند ۵۰.۱ درصد سهم توتال را اختیار کرده و 
در حال حاضر ۳۰   CNPC پروژه شود. شرکت  این  اپراتور 
درصد سهم در میدان پارس جنوبی دارد و ۱۹.۹ درصد سهم 
نیز در اختیار شرکت پتروپارس ایران است. به گفته منابع آگاه، 
این غول نفتی چینی که دو میدان نفتی را در ایران اداره کرده، 
میدان  این  توسعه  برنامه ریزی  برای  دالر  میلیون   ۲۰ حدود 
هزینه کرده است. با وجود تدارکات CNPC، دو منبع آگاه 
اظهار کردند از هیچ گونه دیدار میان توتال و CNPC پس از 

اقدام ترامپ اطالع ندارند.
یک منبع نزدیک به توتال گفت: این شرکت فرانسوی در حال 
بررسی تاثیر تحریم های جدید و امکان دریافت معافیت است 
جنوبی  پارس  گازی  میدان  در  داد سهمش  خواهد  اجازه  که 

را حفظ کند.
در قیمت فعلی بازار، کل ذخایر این میدان که بین ایران و قطر 

مشترک است، حدود ۲.۹ تریلیون دالر ارزش خواهد داشت.
قرار است این میدان تامین بازار داخلی ایران را در سال ۲۰۲۱ 

آغاز کند.
به گفته یک منبع دیگر، شرکت CNPC در صورتی که اپراتور 
واحد   - کانالن«  »بانک  از  تا  است  آماده  پارس جنوبی شود، 

بانکی خود – برای تامین مالی و تسویه هزینه ها استفاده کند.

آمادیگ رشکت چیین برای پر کردن جای تواتل در ایران
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ضرورت فرهنگ سازی »سواد مالی« در بازار سرمایه 
*حمیدرضامهرآور

سازمان جهانی یونسکو در اوایل قرن ۲۱ یکی از ابعاد ۶ گانه سواد را »سواد 
مالی« معرفی کرد؛ این موضوع حاکی از اهمیت بازارهای مالی در بین سازمان 

های آموزشی، علمی و فرهنگی است.
این موضوع تقریبا مورد تایید همه اقتصاددانان است که مسیر توسعه اقتصادی 
هر کشوری از تقویت بازار مالی آن می گذرد. در حال حاضر آمار دقیقی از 
میزان سهامداران واقعی در کشور وجود ندارد اما نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت 
ایران حداقل یک بار سهامدار ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران، دارندگان واحدهای سبدهای سرمایه گذاری و صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک یا دارندگان اوراق قابل معامله کاالیی هستند. آمار 
سهامداران واقعی را می توان رقمی به مراتب پایین تر دانست که این موضوع 
حاکی از فقر اطالعات مالی در کشور است. جهت ورود سرمایه گذاران و جذب 
سرمایه به این بازار نیاز به استفاده از همه پتانسیل ها همچون آموزش مداوم، 
تهیه گزارش های عملکرد بازار، فرهنگ سازی، ورود ابزارهای نوین مالی، ورود 
به حوزه هنری و ... است که در نهایت موجب توسعه این بازار می شوند. در 
حالی گستردگی موارد یاد شده، از بدو تولد تا انتهای عمر است که متاسفانه در 
حال حاضر در حوزه سواد مالی کودکان و نوجوانان غفلت شده است. تحقیقات 
علمی نشان داده سن طالیی رشد کودک - یعنی از حدود سه سالگی تا بدو 
ورود به تحصیالت عالیه - بهترین زمان برای پایه ریزی فهم مطالب از جمله 
مطالب مالی است. مطالعات تطبیقی نشان می دهد در دنیا حتی دوره های 
مدیریت مالی )MBA( ویژه کودکان نیز طراحی شده و به آن ها مسائل 
مدیریتی و مالی آموزش داده می شود. برگزاری مسابقات سراسری، تالش 
برای تهیه بوم های کسب و کار، تدوین دوره های آموزشی مالی ویژه کودکان 
و نوجوانان می تواند از جمله اقداماتی باشد که موجب رشد سواد مالی در این 
قشر شود. در رده سنی دانشجویان و میانساالن نیز می توان از مسابقات شبیه 
ساز بازار سرمایه به ویژه در حوزه ابزارهای نوین مالی استفاده کرد. در حال 
حاضر برخی از بزرگترین پلتفرم های)سامانه های( معامالتی امکان معامالت 
مجازی را فراهم کردند تا افراد بتوانند بدون هیچ ریسکی ابزارهای نوین بازار 

سرمایه از جمله معامالت اختیار معامله و مشتقه را امتحان کنند. 
یکی دیگر از روش هایی که به صورت غیرمستقیم موجب افزایش ضریب 
نفوذ بازار سرمایه می شود استفاده از ظرفیت های »گیمیفیکیشن« است. 
گیمیفیکیشن به معنی استفاده از بازی ها و تفکرات بازی گونه در زمینه هایی 
است که ماهیت بازی برای آنها کمتر می توان متصور شد؛ این بازی ها برای 
ایجاد تعامل و انگیزه در افراد به منظور رسیدن اهداف باالتری است. یکی از این 
اهداف می تواند حضور در بازار سرمایه کشور باشد. در این حوزه نیز الگوهای 
خارجی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا اقشاری که نسبت به بازار سرمایه 
آشنایی کمتری دارند به صورت غیرمستقیم با این بازار آشنا شوند. جهت 
افزایش ضریب نفوذ در بازار سرمایه در گام نخست نهادهای تصمیم گیر در بازار 
سرمایه )نظیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار(، 
در گام دوم نهادهای خود انتظام )نظیر بورس ها و کانون های فعال در کشور( 
و در نهایت در گام سوم سایر ارکان بازار سرمایه )نظیر ناشرین، شرکت های 
کارگزاری، تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری، سرمایه گذاری، سبدگردانی، 
صندوق های سرمایه گذاری( متولیان این امر هستند و باید تالش خود را برای 

افزایش ضریب نفوذ در بازار سرمایه مضاعف کنند.   

ارائه خدمات وایمکس 31 اردیبهشت به پایان می رسد

پایان اردیبهشت ماه آخرین روز ارائه خدمات وایمکس ایرانسل است، مشترکان 
وایمکس مودم های خود را با مودم های TD-LTE عوض کنند.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، با پایان اردیبهشت ماه جاری 
ارائه خدمات وایمکس ایرانسل به پایان خواهد رسید و تا آن زمان، مشترکانی که 
هنوز اقدام به تعویض مودم های وایمکس خود با مودم های TD-LTE نکرده اند 
فرصت دارند تا برای تعویض مودم  اقدام کنند. همانطور که پیش از این نیز اعالم 
شده بود، مشترکان مودم های وایمکس ایرانسل که قبالً از تکنولوژی نسل دو 
اینترنت ثابت استفاده می کردند می توانند مودم خود را با مودم  TD-LTE که از 
نسل های ۴ و ۴.۵ اینترنت ثابت پشتیبانی می کند، تعویض کنند. در یک روش 
مشترکان می توانند با مراجعه به نشانی shop.irancell.ir  قسمت »مودم«، 
بخش »تعویض رایگان مودم وایمکس با TD-LTE« و با وارد کردن شناسه 
وایمکس و نشانی MAC مودمی که در اختیار دارند، مودم وایمکس خود را با 
مودم TD-LTE عوض کنند. عالوه بر این ایرانسل این امکان را نیز فراهم کرده 
است که مشترکان برای تعویض مودم خود از خطوط ایرانسلی با شماره ۶۰۰ 
و از خطوط غیر ایرانسلی با شماره ۰۹۳۶۶۰۰۰۰۰۰  تماس بگیرند. مشترکانی 
که شناسه وایمکس خود را در دسترس ندارند می توانند از یکی از سه روش 
مراجعه به قرارداد خرید، پیام های دریافتی مربوط به تمدید بسته اینترنت و یا 
مراجعه به قبوض دریافتی شناسه وایمکس خود را به دست بیاورند. همچنین 
نشانی MAC مودم هر دستگاه روی برچسب پشت مودمی که کاربر در اختیار 
TD- دارد درج شده است. تعویض و تحویل مودم های وایمکس با مودم های
LTE رایگان بوده و مشترکان متقاضی تعویض این مودم ها فقط هزینه بسته 
اینترنت درنظر گرفته شده را می پردازند. مبالغ موجود در حساب های وایمکسی 
 TD-LTE که فعال بوده اند نیز پس از طی مراحل تعویض به حساب مودم های
مشترکان بازگردانده خواهد شد. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای کشور، از سال 
گذشته اقدام به تعویض مودم های مشترکان وایمکس با TD-LTE کرده است 

و خدمات وایمکس را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه جاری به پایان می رساند.

یادداشت

افزایش ۹/3 درصدی اجاره مسکن

آمارهای بانک مرکزی از رشد ۹.۳ درصدی شاخص 
بهای اجاره مسکن در کل مناطق شهری در زمستان 
پارسال نسبت به سه ماهه مشابه سال ۹۵ حکایت 

دارد.
ازایرنا، شاخص بهای اجاره  به گزارش زمان به نقل 
مسکن در مناطق شهری ایران در سه  ماهه چهارم 
سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۲.۶ رسید که نسبت به سه 
ماهه پاییز معادل ۲.۷ درصد و نسبت به سه ماهه 
یافت. افزایش  درصد  آن ۹.۳  از  پیش  سال  مشابه 

متوسط شاخص بهای مسکن اجاره ای در سال ۱۳۹۶ 
بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سال ۹۵ 
برابر ۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد.شاخص بهای 
اجاره مسکن در شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، 
ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم 
زنجان، ساری، سنندج، شیراز،  زاهدان،  آباد، رشت، 
قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، 
همدان و یزد در سه  ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عدد 
۱۱۲.۸۵ رسید که نسبت به سه ماهه پاییز ۲.۷ درصد 
و نسبت به سه ماهه مشابه سال ۹۵ برابر ۹.۴ درصد 
در  یادشده  شاخص  می دهد.متوسط  نشان  افزایش 
شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش از 
آن معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است.شاخص بهای 
اجاره مسکن در شهرهای متوسط شامل آبادان، ایالم، 
بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، 
تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، 
ساوه، سبزوار، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، 
کاشان، گنبدکاووس، مراغه، مالیر، مهاباد و یاسوج در 
سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۲.۹ رسید 
که نسبت به سه ماهه پیش به میزان ۲.۵ درصد و 
نسبت به سه ماهه مشابه سال پیش از آن )۹۵( ۹.۳ 
درصد افزایش داشته است.متوسط شاخص یاشده در 
شهرهای متوسط در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش 

از آن معادل ۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 عرضه مرغ با قیمت ۸1۵0 
در بازار خرده فروشی

رئیس اتحادیه پرنده وماهی از عرضه مرغ آماده طبخ 
به قیمت ۸۱۵۰ در واحد های خرده فرشی در بازار 
خبرداد. به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مهدی 
یوسفخانی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در کشتارگاه 
۷۳۰۰ تومان است افزود: هفته گذشته این رقم معادل 
۷۱۰۰ تومان بوده است که در این هفته با افزایش 
۲۰۰ تومانی مواجه شده است.وی نرخ مرغ زنده را 
۵۰۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ 
در مراکز عمده فروشی برای واحدهای صنفی ۷۴۵۰ 
تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت های 
اعالم شده را استعالمی دانست و افزود: قیمت عمده 
بهمن ۶۸۵۰  میدان  در  کشتار شمال  مرغ  فروشی 
واحدهای  صاحبان  گفت:  است.یوسفخانی  تومان 
صنفی با افزودن ۱۰ درصد سود به ارقام اعالم شده می 

توانند مرغ را به مصرف کننده عرضه کنند.

تخصیص 1400 میلیارد اعتبار برای 
تکمیل زیرساخت های مسکن مهر

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
از تخصیص ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
کشور  مهر  مسکن  واحد  هزار   ۳۰۰ زیرساختهای 

درسال ۱۳۹۷ خبر داد.
 به گزارش زمان به نقل ازایسنا، احمد اصغری مهرآبادی 
گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن 
مهر که از سال ۱۳۸۶ در سطح کشور در حال ساخت 
هستند، تقریبا کار احداث آنها تمام شده و فقط بخش 
کوچکی از این واحدها مانده که تا پایان سال ۱۳۹۷ 
حتما احداث آنها نیز به اتمام خواهد رسید.وی با تاکید 
بر تحویل مساکن مهر و اسکان مردم در این واحدها 
بعنوان اولویت کاری وزارت مسکن و شهرسازی، اظهار 
کرد: متاسفانه در گذشته برخی واحدهای مسکونی در 
نقاط مختلف کشور از جمله شهرستان سلماس، بدون 
تکمیل خدمات زیربنایی و محوطه سازی تحویل مردم 
داده شده اند که اکنون نیز سبب بروز مشکالت برای 

مردم ساکن در این مساکن مهر شده است.

خبر

ادامه از صفحه ۱
بر اساس یک نظر سنجی ۶۵ درصد مردم آمریکا 
با  وی  بودند.  برجام  از  کشور  این  خروج  مخالف 
تاکید بر اینکه به هر حال از جنبه سیاست خارجی 
قطعا به شرایط قبل از برجام و منشور سازمان ملل 
برنمی گردیم، درباره پیامدهای داخلی تصمیم آمریکا 
برای خروج از برجام افزود: از جنبه داخلی هم ملت 
ایران روانشناسی خاصی دارند و امروز در مقابل تهدید 
همبسته تر شده اند. به ویژه وقتی مردم مشاهده می 
کنند رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در مقابل 
این تصمیم و در کنار تندروترین و خشن ترین جناج 
آمریکا بیشترین شادمانی را می کنند، تعصب ملی 

بیش از پیش نمایان می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در 
شرایط جدید، اتکاء به توان داخلی به ویژه در صنایع 
بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی بیشتر خواهد شد، 
ادامه داد: قدرت ملی و اندازه تولید ملی ما وابسته به 
نیروی کار است و ساختارها را باید به نوعی آماده 
کنیم که با کار و تالش، قدرت ملی را افزایش دهیم 
تا کاستی های ناشی از جذب سرمایه خارجی را با 
کرد:  اظهار  کنیم.وی  جبران  داخلی  توان  افزایش 
همگام با ایرانیان داخل کشور، تعصب ملی در بین 
ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز افزایش پیدا کرده 

است و می توانیم از ظرفیت های هم میهنانمان در 
خارج از کشور نیز استفاده کنیم. ربیعی با تاکید 
بر لزوم استفاده از ظرفیت  ایرانیان مقیم خارج از 
جذب  برای  که  میزان  همان  به  گفت:  کشورنیز 
سرمایه خارجی در کشور تمرکز شده، می توان از 
ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج نیز استفاده کرد. وی 
در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نگرانی فعاالن 
اقتصادی و مردم در خصوص آثار احتمالی این اقدام 
باشند؛  نگران  نباید  مردم  گفت:  ایران   اقتصاد  بر 
ایران در ارتباط با تصمیم اخیر ترامپ زیان نخواهد 

کرد. نه زیان سیاسی کردیم و نه در بلندمدت زیان 
اقتصادی خواهیم کرد. البته ممکن است در کوتاه 
مدت این تصمیم به لحاظ روانی، آثاری مقطعی در 
اقتصاد داشته باشد اما در بلندمدت هیچ تاثیر منفی 
بر اقتصاد ما ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به اینکه مردم ایران شرایط بسیار سخت تر از 
این را در ادوار گذشته تجربه کرده اند، گفت: به اعتقاد 
من آن چیزی که تحریم کنندگان ایران می خواهند 
این است که فضای رعب و وحشت در میان مردم 
ایجاد کنند. وی ادامه داد: این نکته نباید فراموش 

بی تعهدی  بود  برجام  در  آمریکا  که  زمانی  شود 
و  موثر  تصمیمات  کشور  این  جانب  از  و  می کرد 
تسهیل کننده ای در راستای اجرای مفاد مورد توافق 
برجام مشاهده نمی شد؛ بنابراین با خروج این کشور 
از برجام، نگران بابت سرنوشت اجرای برجام وجود 
ندارد. ربیعی افزود: ما باید صبور باشیم و در داخل 
انسجام خود را افزایش دهیم. در دنیای سیاست این 
تصمیمات عمری ندارند؛ ضمن اینکه ایران در منطقه 
مزیت و برتری دارد و تحوالت بزرگ منطقه به نفع 
ایران است. اتفاقا شکنندگی های داخلی تحوالت به 
ظاهر خوب منطقه بویژه کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بسیار زیاد است.از طرفی این کشورها از نظر 
نقطه ضعف های  دچار  مردم  حقوق  و  دموکراسی 
بنیادینی هستند که به زیان خودشان خواهد بود. 
وی اظهار کرد: تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا 
رابطه  دیگر  طرف  از  و  منطقه  تحوالت  طرفی  از 
بین جامعه روشنفکری آمریکا با دولت این کشور و 
همچنین رابطه اروپا با دولت آمریکا، وجوه سیاست 
خارجی و فضای بین المللی را به نفع ایران تغییر داده 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در داخل 
هم من به عنوان وزیر کار برای انسجام نیروی کار 
ایرانی و استفاده از همه ظرفیت ها برای افزایش رفاه 

اجتماعی تکالیف سنگین تری دارم.

ربیعی:بهشرایطقبلازبرجامبرنمیگردیم

افزایش اتکاء به تولید داخلی در صنایع بزرگ

آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای
شهرداری احمد آباد مستوفی در نظر دارد به استناد بند 10 جلسه 23 مجوز شورای اسالمی شهر به شماره نامه 
5/1059 ش ش الف مورخ 96/11/23  نسبت به در اختیار قرار دادن زمین به مساحت 850 متر جهت راه اندازی و 

نگهداری پارک بادی کودکان با مشخصات ذیل اقدام نماید.

از کلیه شرکتها/موسسات/اشخاص واجد شرایط که دارای مجوز معتبر می باشنددعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و 
مدارک مزایده و ارائه پیشنهادظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسائی 
به نشانی احمد آبادمستوفی، نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان ولیعصر)عج(، پ 80، ساختمان مرکزی شهرداری، 

واحد امور قراردادها) آقای میر خضری( مراجعه نمایند.تلفن تماس: 5-56718290 داخلی 213 
توضیحات: 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.2. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می 
باشد.3. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب سپرده آنها ضبط خواهد شد. 4.هزینه 
خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000ریال می باشد. 5. سپرده شرکت در مزایده صرفا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا فیش 

واریزی در وجه شهرداری مورد قبول می باشد. 6. سایر موارد در اسناد مزایده قید شده است.
داریوش احمدی - شهردار احمد آباد مستوفی 

ردیف

1

عنوان

مزایده در اختیار قرار دادن زمین به مساحت 850 متر جهت 
احداث، راه اندازی و نگهداری پارک بادی کودکان در جانمایی 

شهر احمد آباد مستوفی، بلوار شهید ابوالقاسم، خیابان بهار 

سپرده شرکت در مزایده  )ریال(

6/000/000

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی ملکی فرزند رستمعلی 
بشماره شناسنامه ۱۰۳۹ صادره از خدابنده در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۶۶/۰۸ مترمربع پالک ۱۶۸۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای خیراله ایلیات محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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.۶۳۸ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

نوبتدوم
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  تهران  از  صادره  شناسنامه ۴۸۸  بشماره  اصغر  فرزند  محمدآبادی  ناصردهقانی 
از  فرعی  پالک ۲۶۹  مترمربع   ۲۰۶/۸۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقایان علی اصغر بیجانی 
و شعبانعلی حسن پور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۳۴ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۲/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۲/۲۳

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

آگهی دعوتنامه
نام:سلمان نام خانوادگی:مرادی نام پدر:گودرز شغل: شهرت: اقامتگاه:استان:شهرس

تان:کوی:خیابان: کوچه:پالک:بخش:مجهول المکان روستا:محل حضور:شورای حل 
محمودی.وقت  آقای  دفترقاضی  گتونددادگستری  نشانی:  به  شماره  شعبه  اختالف 
علیه  فتاحی  کیوان  حضور:دعوی  حضور:۱۲ظهر.علت  حضور:مورخ۹۷/۵/۲۲ساعت 

شماجهت رسیدگی.    شماره م.الف)۱۶/۲۱(
دبیرشورایحلاختالفشعبهگتوند

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یارحسین علی نژاد فرزند کسعلی  

علی  حسین  یار  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ترک  فرح  خانم  خواهان 
نژاد  به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۴۰۰۱۱۳    شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷  ساعت ۱۱:۱۵تعیین 
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 اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشیشعبهچهارمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–مظفرپذیرش.

نوبتاول

طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد 
یافت و این درحالی است که در طرح ارائه شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش ۲۰۰۰ واحد 

تولیدی و صنعتی لحاظ شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در سال ۱۳۹۵ 
طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی 
معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد 
تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار 
گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان 
مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیالت 
گرفته  قرار  مدنظر  تولیدی  واحد  هزار   ۳۰ به 
است. در طرحی که قرار شد با عنوان رونق تولید 
اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به ۱۰ 
وضعیت  بهبود  راستای  در  واحد صنعتی  هزار 
فعلی تعریف شد. بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۶ 
و ۴۰۵  هزار  تولید ۴۲  رونق  قالب طرح  در  و 
بنگاه تولیدی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 
به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل 

۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت 
شده است. طرحی که در آن واحدهای تولیدی 
و صنعتی استان های تهران، اصفهان و البرز به 
ترتیب بیشترین و واحدهای تولیدی استان های 
ترتیب  به  ایالم  و  شمالی  خراسان  کرمان، 
کمترین میزان تسهیالت در طرح رونق تولید را 
تا پایان سال ۱۳۹۶ دریافت کردند. سال ۱۳۹۶ 
دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه 
برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیالت عمومی 
که به بخش های مختلف اقتصادی در طول سال 
پرداخت می شود، این بخش ها نیز مورد توجه 
قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند. 
در همین رابطه رضا رحمانی- قائم مقام وزیر 
با اعالم  تولید  امر  صنعت، معدن و تجارت در 
استمرار طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۷، بیان 
کرد: این طرح در سال جاری نیز اجرایی می شود 
و در حال حاضر جهت تصویب میزان تسهیالت 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که به 

زودی ابالغ خواهد شد.

درصدی  رشد ۱۵  از  ایران  گمرک  کل  رییس 
صادرات کشور پس از راه اندازی سامانه نیما خبر 
داد و گفت: حجم صادرات کشور در فروردین ماه 

امسال به ۳.۱ میلیارد دالر رسید.
و  پولی  پژوهشکده  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانکی، فرود عسگری درباره وضیت تجاری کشور 
یکپارچه  )نظام  نیما  سامانه  اندازی  راه  از  پس 
آمار  براساس  اظهارداشت:  ارزی(،  معامالت 
دریافتی از فعالیت حوزه تجارت خارجی در یک 
ماهه فروردین به میزان ۳.۱ میلیارد دالر صادرات 
افزود:  رسید.وی  ثبت  به  درصدی   ۱۵ رشد  با 
همچنین در زمینه ورود کاال به کشور نیز رقم 
۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر به ثبت رسید که 
رشد ۷ درصدی داشته است. رییس کل گمرک 
ایران ادامه داد: در حوزه صادرات به غیر از دو 
حوزه پتروشیمی و میعانات گازی در بخش سایر 
کاالها با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بودیم که 
همه این آمار و ارقام نشان دهنده ادامه فعالیت 
با سرعتی  و  نیما  اندازی سامانه  راه  از  ها پس 
بیش از گذشته است.عسگری، رییس کل گمرک 

ایران در ادامه با اشاره به اینکه امیدوارم این روند 
اعالم  براساس  باشد، گفت:  ادامه داشته  مثبت 
بانک مرکزی نیز سامانه در حال فعالیت است 
و تاکنون در این سامانه حدود ۵ میلیارد دالر 
روند  درباره  است.وی  شده  داده  تخصیص  ارز 
ترخیص کاالها نیز اظهارداشت: براساس گزارش 
بندر  امام خمینی )ره( و  بندر  از  دریافت شده 
شهید رجایی که دو مبادی مهم برای ترخیص 
کاالها  ترخیص  روند  است،  اساسی  کاالهای 
به آسانی در حال انجام است.سامانه »نیما« یا 
»نظام یکپارچه  معامالت ارزی« با هدف تسهیل 
و  خریداران  برای  امن  فضای  ایجاد  ارز،  تامین 
رقابت  فضای  ایجاد  امکان  و  ارز  فروشندگان 
اندازی  راه  متقاضیان  ارز  تامین  برای  صرافان 
شد.در این سامانه واردکنندگان کاال و خدمات 
و  کاال  صادرکنندگان  ارز،  متقاضیان  عنوان  به 
خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران 
شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت 
عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و 

نقش سیاستگذار ارزی حضور دارند.

ونق تولید  ح ر  طر
در سال ۹۷ ادامه می یابد

 صادرات کشور یک ماهه
 3/1 میلیارد دالر شد

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: بیش از ۵۰ درصد 
قطعات منفصله وارداتی خودرو از کشور چین و با ارزش 

دو برابر نسبت به سال گذشته است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فرهاد احتشام زاد 
افزود: با توجه به تمام اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه 
واردات خودرو افتاد هر ماه با یک بخشنامه و تالطم 
جدید در حوزه واردات خودرو مواجه شدیم طوری که 
تعرفه واردات خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت و با وجود 
تمام دستورهای قضایی، این افزایش تعرفه، اعمال می 
شود.وی اضافه کرد: از ابتدای امسال هم هزینه های 
جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب ده 
درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال 
آورده شده مجموع تعرفه ها چهل درصد افزایش را 
ترخیص  های  هزینه  اینکه  ضمن  دهد  می  نشان 
گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دالر 
۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است از این رو اگر ۴۰ درصد 
افزایش تعرفه ها را اگر بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه 
کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات 
خودرو داریم. وی گفت: سال گذشته مجموعه تعداد 
خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که 
نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد از نظر ارزش دالری و 
ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت 
بیش از حد دولت در این فرآیند است.احتشام زاد افزود: 

سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود 
چهار و هشت دهم درصد بوده که از این میزان هم 
حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است 
ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکتهای 
بزرگ تولیدی شبه دولتی است.وی با بیان اینکه در حق 
مصرف  کننده اجحاف شده است اضافه کرد: در حالی 
که مصرف کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت 
پرداخت می کند اما در عمل از آن محروم است حتی 
می بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته 
است و همه اینها ناشی از تصدی گری های دولتی 
است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.احتشام زاد 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ گونه ثبت سفارش 
جدید برای خودروها انجام نشده است زیرا سامانه ثبت 
سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است 
و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت 
سفارش وجود داشت که اطالعات آن بارها و بارها به 
مراجع ذیربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از 

آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت در ظاهر، آن 
ایرادها را نخواهد داشت افزود: مشکلی که وجود دارد 
این است که کماکان در حوزه خودرو وارداتی هیچ 
شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید انجام دهد 
در خصوص شرکت های غیر نماینده هم دوباره بر 
اساس تصمیم تجربه شده غلط دولت، ثبت سفارش 
آنها متوقف شده است ترکیب این عوامل باعث می شود 
کم کم در این بازار ریسک باالی تصمیم گیری وجود 
داشته باشد از این رو فعاالن اقتصادی کم کم دارند از 
این بازار خارج می شوند.احتشام زاد ادامه داد: در کنار 
کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش 
هزینه و کمبود ارز تشدید کننده هم طی ماه های آینده 
خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود 
شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم 
بود همانطور که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد 
قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این 

تجربه امسال تکرار نشود.وی گفت: بررسی سابقه ۴۰ 
سال گذشته که دیوار تعرفه ای عامل تشویق کننده 
خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای با کیفیت 
تر بوده نشان می دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.

احتشام زاد افزود: اگر به صورت آماری هم بخواهیم 
مقایسه کنیم در سالهای نه چندان دور، ارزش صادرات 
خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دالر بود در حالیکه 
سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دالر رسیده است 
متأسفانه خودروهای سواری که تولید می کنیم حتی 
مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به 
جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است 
که می توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها 
را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با 
کیفیت، خریداری کنند. وی اضافه کرد: اگر در شرایط 
آزاد باشیم، تعرفه ها کاهش یابد و مرزها باز شود نه تنها 
تولیدکننده های ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر 
قیمت و کیفیت، خیلی توانایی رقابت ندارند بلکه قابلیت 
صادرات ندارند و این باعث می شود این تولید که در 
فضای آزمایشگاهی در این چند سال انجام شده است 
از بین برود.احتشام زاد راه حل مشکل کیفیت خودروها 
را اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت 

از تصدی گری شرکتهای دولتی دانست.

واردات ۵۰ درصدی قطعات منفصله 
خودرو از چین



فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست 
خورده خویش را به ریشخند می گیرند.

 ارد بزرگ

سخنحکیمانه

سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
 که عشق روی گل با ما چها کرد

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد 
 و زان گلشن به خارم مبتال کرد

امروز با حافظ

کتاب »ردیف موسیقی آوازی 
ایران« رونمایی می شود

موسیقی  »ردیف  کتاب 
آوازی ایران« نوشته حجت 
مدرس  و  نویسنده  عبدی 
تجلیل  برنامه  در  موسیقی 
با  و  گلپایگانی  حسن  از 
این مدرس قدیمی  حضور 

و پیشکسوتان هنر آواز رونمایی خواهد شد.
به گزارش مهر، در مقدمه کتاب می خوانیم: »چند 
سال قبل مجموعه آلبومی که ماحصل سال ها تجربه 
و  آواز  زمینه  در  گلپایگانی  حسن  استاد  مهارت  و 
ردیف آوازی به روایت ایشان بود به بازار آمد که ردیف 
جامعی است و می تواند به عنوان منبعی موثق مورد 
استفاده اهالی موسیقی قرار گیرد. بنده به عنوان یکی 
از هنرآموزان استاد، کتابی را که هم اینک در اختیار 
عالقمندان به هنر و موسیقی قرار می گیرد، فراهم 
آورده ام که حاوی اشعار مجموعه فوق الذکر و توضیحات 
فنی الزم در خصوص گوشه های آوازی، وجه تسمیه 
و... آنهاست«. در واقع کتاب به عنوان منبعی تکمیلی 
جهت یادگیری ردیف روایت شده صوتی توسط حسن 
گلپایگانی دربردارنده اشعار گوشه های آوازی و برخی 
موسیقی  »ردیف  کتاب  است.  دیگر  مفید  داده های 
آوازی ایران« به صورت ناشر-مولف، منتشر شده و لیال 
موسوی ویراستار آن بوده است. از حجت عبدی )متولد 
۱۳۵۶ رشت( مترجم و نویسنده، تاکنون آثار همچون 
)ترجمه( روش متقاعدسازی، کتاب کارشناسی ارشد 
هنر- آموزش مقدماتی ساز سنتور به چاپ رسیده 
و ردیف موسیقی آوازی ایران به روایت استاد حسن 

گلپایگانی چهارمین کتاب اوست.
عبدی فراگیری موسیقی را با ساز سنتور نزد اساتید 
محمدرضا گلی – محمود بامداد )از شاگردان استاد 
میالد کیایی( شروع کرد. سپس ردیف آوازی را نزد 
کرامتی(  محسن  استاد  شاگردان  )از  بهادری  رضا 
آموخت. در ادامه به کالس استاد حسن گلپایگانی 
راه یافت که این مهم سبب شد مجموعه ردیف آوازی 
استاد حسن گلپایگانی را در قالب کتابی تکمیلی به 
همین نام که شامل مجموعه اشعار ردیف مذکور با 
ارائه توضیحات  فنی الزم در خصوص گوشه های 
آوازی و... به رشته تحریر درآورد. مراسم رونمایی از 
کتاب »ردیف موسیقی آوازی ایران« به عنوان بیست و 
یکمین نشست تخصصی آموزشی آیین آواز ساعت ۱۸ 
روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در فرهنگسرای ارسباران 
واقع در خیابان جلفا )ارسباران( واقع در ضلع شمال 

غربی پل سیدخندان، برگزار می شود.
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اوقات شرعی

دیدار رییس و معاونان سازمان فرهنگی هنری با رییس 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب فرهنگی

رییس و معاونان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رییس شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب فرهنگی دیدار کردند.

از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری  پیام زمان  به گزارش 
هنری  فرهنگی  سازمان  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و  رییس  تهران، 
شهرداری تهران با دکتر زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی 

زنان شورای عالی انقالب فرهنگی دیدار کردند.
از  گزارشی  دیدار  این  در  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس  اوحدی  سعید 
این  اقدامات  و  هنری  فرهنگی  سازمان  فرصت های  و  امکانات  ظرفیت، 

سازمان در نوروز، اعیاد شعبانیه و نمایشگاه کتاب، ارائه کرد.
برنامه های پیش رو سازمان فرهنگی هنری در حوزه های  ارائه  با  اوحدی 
انقالب  سالگرد  چهلمین  محوریت  با  خانواده  و  هنری  فرهنگی،  مختلف 
اسالمی و حمایت از کاالی ایرانی، برای همکاری با شورای عالی انقالب 
فرهنگی و مشخصا شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حوزه های بانوان و 

خانواده اعالم آمادگی کرد. 
زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب 
فرهنگی در این دیدار با اشاره به گزارش رییس سازمان فرهنگی هنری، 
اقدامات سازمان فرهنگی هنری را در ایام تصدی مهندس سعید اوحدی 
امیدوار کننده دانست و گفت: در مدت زمان حضور شما به عنوان ریاست 

سازمان فرهنگی هنری اتفاقات مثبتی افتاده است. 
آیت اللهی در ادامه از رییس سازمان فرهنگی هنری درخواست کرد: دو 
موضوع حمایت از کاالی ایرانی و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در اولویت برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی فرهنگی قرار گیرد.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اخیر  جلسه  در  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
سیاست های کالن فرهنگی در موضوع  حمایت از کاالی ایرانی تصویب 

شده است.
سعید اوحدی در ادامه توضیح داد: برای دو موضوع حمایت از کاالی ایرانی 
و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ستادهای مستقلی در سازمان 
فرهنگی هنری تشکیل شده است و انشاهلل برنامه ریزی دقیق و عمیقی 

اتفاق خواهد افتاد.
ازدواج،  کاهش  در خصوص  آماری  به  اشاره  با  آیت اللهی  زهرا  همچنین 
موالید و افزایش طالق که نسبت آن در سال ۹۵ به سال ۹۶ با ۱۰ درصد 
کاهش ازدواج، ۶ درصد کاهش طالق و ۲ درصد کاهش موالید بوده است، 
این  در  که  کرد  درخواست  هنری  فرهنگی  سازمان  مدیران  و  رییس  از 
موضوع برنامه ریزی ویژه ای داشته باشند و اقدامات جدی و عملی در این 

بخش اتفاق بیافتد.
اجتماعی  فرهنگی  شورای  دل  در  صاحب نظر  افراد  افزود:  همچنین  وی 
زنان آمادگی همکاری با سازمان فرهنگی هنری برای تحقیق این موضوع 

هستند.
سعید اوحدی تقویت امور خانواده را یکی از دستورکارهای جدی سازمان 

فرهنگی هنری در سال پیش رو دانست.

کارگردان »برو بیرون« در تدارک ساخت فیلمی جدید

ساخت  با  که  کارگردانی  پیلی  جردن 
موفقیت  بیرون«  »برو  ترسناک  فیلم 
زیادی کسب کرد، در قدم بعدی فیلم 

»ما« را می سازد.
فیلم  ریپورتر،  هالیوود  از  گزارش  به 
با  »ما«  عنوان  با  پیلی  جردن  بعدی 
و  ماس  الیزابت  نیونگو،  لوپیتا  بازی 
این  شود.  می  ساخته  دوک  وینستون 
فیلم  از  بعد  پیلی  فیلم  نخستین  فیلم 

»برو بیرون« است که برای آن یک اسکار هم دریافت کرد.
فیلم »ما« که برای کمپانی یونیورسال ساخته می شود بار دیگر بر مبنای 
فیلمنامه ای از خود پیلی شکل می گیرد. پیلی این فیلم را در کمپانی 
تولید فیلم خودش »مانکی پاو« با همکاری شان مک کیتریک و جیسون 

بلوم تهیه می کند.
یونیورسال اعالم کرده این فیلم ۱۵ مارس ۲۰۱۹ اکران می شود.

حضور »کوپال« در بخش مسابقه جشنواره فیلم های 
ایرانی زوریخ

مالیی  کاظم  کارگردانی  به  »کوپال« 
در بخش مسابقه جشنواره فیلم های 

ایرانی زوریخ نمایش داده می شود.
فیلم سینمایی »کوپال« به کارگردانی 
مسابقه   بخش  در  مالیی  کاظم 
ایرانی  فیلم های  جشنواره  چهارمین 
زوریخ حضور پیدا می کند. جشنواره 
ارائه  برای  زوریخ  ایرانی  فیلم های 
فرهنگ و سنت ایرانی و ایجاد یک پل 
بین فرهنگ های مختلف با استفاده از 
زبان جهانی هنر و به ویژه هنر هفتم 

ایرانیان و مردم سوییس و  سینما و برای پر کردن شکاف فرهنگی بین 
همچنین بسیاری از خارجیان ساکن در این کشور سازماندهی شده و هر 
به  را  ایران  معاصر  فیلم های  بهترین  از  ای  مجموعه  این جشنواره،  سال 

نمایش می گذارد.
این جشنواره چهارمین دوره  خود در سال ۲۰۱۸ را به فیلم های مربوط 
به داستان های خانوادگی و عشق در ایران و سراسر جهان اختصاص داده 
است. فیلم سینمایی »کوپال« که هم اکنون در گروه »هنر و تجربه« در 
حال اکران است روزهای ۲۴ و ۲۷ می )۳ و ۶ خرداد ۹۷( در ۲ نوبت در 

بخش مسابقه  این رویداد به نمایش گذاشته می شود.

خبر

آغاز  از  »خندوانه«،  تیزر  پخش  با  تلویزیون 
پخش فصل جدید این برنامه از چهارشنبه )۲۶ 

اردیبهشت ماه( خبر می دهد.
اولین قسمت از فصل پنجم برنامه »خندوانه« از 
هفته پایانی اردیبهشت ماه با طراحی و اجرای 
رامبد جوان از شبکه نسیم پخش خواهد شد. به 
گفته رامبد جوان کارگردان و مجری »خندوانه« 
در حال حاضر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و 
جمعه برای پخش این برنامه در نظر گرفته شده 

است.
قول  ما  بود:  داده  توضیح  این  از  پیش  جوان 
داده بودیم »خندوانه« را فروردین ماه به آنتن 
تلویزیون برسانیم اما واقعیت این است که آنقدر 
کار داشتیم که نشد؛ از تهیه جا تا دکور جدید و 
غیره. اما قول می دهیم از ۲۶ اردیبهشت ماه به 

آنتن برسیم.  
ایام محرم پخش  تا  اساس »خندوانه«  این  بر 
می شود و پس از محرم و صفر نیز مجددا روی 

آنتن خواهد رفت.
دکور جدید »خندوانه« در بلوار ارتش ساخته 
شده است. عالقه مندان به عروسک جناب خان 

نیز می توانند در سری پنجم این برنامه شاهد 
حضور این عروسک باشند. 

کارگردانی  به  تلویزیونی  برنامه ای  نام  خندوانه 
و اجرای رامبد جوان است که در هر قسمت با 
چهره های سرشناس سینما، تلویزیون، ورزش، 
شادی  و  خنده  مورد  در  آن  مانند  و  سیاست 
گفت وگو می کند. خندوانه یکی از پر مخاطب ترین 
برنامه های تلویزیونی ایران محسوب می شود. این 
برنامه از هنرمنداِن محبوب و معروِف دیگری نیز 
بی بهره نماندهو هفته ای چند شب یک خنداننده 
به برنامه می آید. همچنین، مهمانان دیگری از 
میان افراد موفق جامعهٔ ایرانی نیز دارد. این برنامه 
به برترین لبخند، تندیس به یادماندنی برنامه را 
تقدیم می کند و میهمانان برنامه معموالً ۱۵ثانیه 

به دوربین لبخند می زنند.

»خندوانه« از 26 اردیبهشت مهمان خانه های شماست

کاریکاتور

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی اعالم کرد: روز جمعه، 
۲۸ اردیبهشت مصادف با روز جهانی موزه ها بازدید از همه ی موزه ها 
و محوطه های ملی و جهانی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری رایگان است.
محمدرضا کارگر با بیان این که فقط در روز جهانی موزه این 
تسهیالت در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: هر نوع تخفیف یا 
تسهیالت دیگری برای بازدید از موزه ها و محوطه های تاریخی در 
دیگر روزهای هفته میراث فرهنگی ارائه نمی شود و فعالیت موزه ها 

روال عادی خود را دارند.
وی همچنین از رایگان بودن »لوور شعبه تهران« در موزه ملی ایران 
خبر داد و افزود:  قاعدتا عملکرد نمایشگاه های موزه ای نسبت به 
بازدید از موزه ها در چنین مناسبت هایی در همه دنیا متفاوت است. 

با این وجود »لوور کوچک« نیز در این روز رایگان است.
او بخشی از فعالیت های موزه ای را ایجاد اتفاق ها در این فضاهای 
افزود: موزه ها برای این که بتوانند  فرهنگی و تاریخی دانست و 
و  سیاست  باید  کنند،  جذب  بارها  و  بارها  را  خود  مخاطبان 
شگردهای خاص خود را داشته باشند، که یکی از آن ها اجرا کردن 

برنامه هایی متفاوت در طول سال است.

مجموعه  سوم  فصل  درباره  گفت وگویی،  در  متخصص  فریبا 
»شهرزاد« ساخته حسن فتحی و فراز و نشیب های این مجموعه و 

همچنین پایان بندی قصه »شهرزاد« نکاتی را یادآور شد.
این بازیگر توضیح داد: به نظر من فصل اول »شهرزاد« بازخورد 
خوبی داشت اما پس از وقفه ای که برای آن ایجاد شد به دالیلی 
مبنی بر اینکه متنی آماده نبوده است و یا اینکه اصال از نظر شیوه 
تولید، سازندگان دوست داشتند در زمان دیگری کار را در بازار 
پخش کنند، این بود که وقفه ای ایجاد شد و باعث شد که مردم فکر 
کنند فصل دوم باید خیلی متفاوت تر از فصل اول باشد. در صورتی 
که فصل دوم و فصل سوم ادامه همان فصل اول هستند و اگر فصل 
اول ادامه پیدا میکرد هیچ اتفاقی نمی افتاد. در واقع فصل دوم و 

سوم تفاوتی با فصل اول ندارد.
این بازیگر درباره پایان بندی سریال »شهرزاد« نیز در عین حال 
گفت: هیچ چیز تمام شده نیست و هر پایانی شروع چیز دیگر است. 
از کجا معلوم شاید در فصل چهارم معلوم شود که کار چه پایانی 
دارد. یک چیزهایی تعلیق است اما به هر حال حال سلیقه ای است.

در حالی نخستین قسمت فصل جدید برنامه تلویزیونی »ماه عسل« در 
اولین روز ماه مبارک رمضان) ۲۷ اردیبهشت ماه به روی آنتن خواهد 
رفت که تیتراژ و همچنین دکور آن توسط پیمان قانع در حال طراحی 
است.  دکور و تیتراژ »ماه عسل« از سالهای بدو تولید از بخش های مهم 
این برنامه  بوده  است، یکی از حساسیت های این برنامه تیتراژ آن است به 
همین جهت امسال همچنان مذاکره با خوانندگان برای انتخاب خواننده 
تیتراژ ادامه دارد. »ماه عسل« هر سال دکور متفاوتی را تجربه کرده و 
امسال نیز جای جدیدی را برای ساخت دکور برگزیده که قابل توجه 
است. پیمان قانع طراح دکور برنامه های مطرح تلویزیون امسال نیز 
طراحی دکور »ماه عسل« را برعهده دارد و به گفته ی خود هر ساله برای 

ساخت دکور »ماه عسل« ریسک هایی پشت سر می گذارد.
این برنامه به روال سال های گذشته ساعت ۱۹ روانه آنتن خواهد شد و 
تیم تولید همان تیم سال های گذشته هستند که اقدام به تولید سری 
جدید این برنامه خواهند کرد. احسان علیخانی تهیه کننده و مجری، 
محمد پیوندی و حامد میرفتاحی کارگردان سوژه ها و ساخت آیتم ها، 
مسعود رجبیان مدیر تولید، پیمان قانع طراح دکور و صحنه و آرش 

ظلی پور برنامه ریز در فصل جدید »ماه عسل« حضور دارند.
این برنامه هر چه از نظر فرم و ساختار با تغییراتی مواجهه شود، گفته 

می شود سوژه محوری همچنان در آن ارجحیت دارد.

٢٨ارديهبشت،موزه ها را 
رايگان ببينيد

»ماه عسل« ازاول ماه 
رمضان روي آننت مي رود

شايد »هشرزاد« فصل چهارم 
داشته ابشد

چهره واقعی آمریاک در برجام!!!

 چهار گریم متفاوت 
در سریال »پدر«

»طعم گیالس« در جایگاه دوم برترین فیلم های 
برنده نخل طال

بازیگر نقش لیال در سریال »پدر« با اشاره به اینکه 
چهار گریم متفاوت در این پروژه دارد بیان کرد با 

نزدیک شدن به پخش حس عجیبی دارم.
ریحانه پارسا بازیگر نقش لیال در سریال مناسبتی 
دو  شبکه  در  رمضان  مبارک  ماه  برای  »پدر« 
گفت: گاهی درباره دیالوگ ها با آقای توفیقی 
در  اما  گویم  می  را  نظرم  و  کنم  می  صحبت 
مجموع احساس می کنم شناختی که نویسنده 
و کارگردان سریال از من و توانایی هایم دارند 
بیشتر از آن چیزی است که خودم، درباره خودم 
می دانم و از همین رو ترجیح می دهم کار را به 

دست آنها بسپارم.
وی درباره تاثیراتی که شخصیت لیال روی وی 
گذاشته است، بیان کرد: برخی حالت هایی را که 
لیال دارد یا اصطالحاتی که به کار می برد، در 
وجود من هم نشسته و گاهی در زندگی روزمره 
می بینم که برخی رفتارهایم مشابه لیال شده 

است.
بازیگر نقش لیال به افزایش تسلط خود روی نقش 
در ماه آخر ساخت پروژه اشاره و درباره سکانس 
های تاثیرگذار سریال توضیح داد: در این سریال 
قبرستان  به  مربوط  های  سکانس  سری  یک 
داشتیم که بسیار برایم سخت بود و حال و هوایم 

از وقتی وارد آن فضا می شدیم بد بود.
پارسا از این نکته سخن گفت که کاراکتر وی در 
این سریال زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه می 
کند و گفت: من چهار گریم در این کار دارم و 
حتی ممکن است در روزهای آخر کار هم گریم 
دیگری داشته باشم. هر روز پس از بلند شدن از 
صندلی گریم، وقتی خودم را در آینه می بینم، 
با توجه به اینکه سریال رج زده می شود، آن 
وقت است که می فهمم امروز باید نقش لیالی 
شیطان را بازی کنم یا لیالیی که دیگر خانم 

شده است.

نشریه گاردین در فهرست برترین فیلم های برنده 
»طعم  فیلم  کن،  تاریخ جشنواره  در  طال  نخل 
گیالس« را در جایگاه دوم قرار داد.  »پیتر بردشاو« 
منتقد معروف سینمایی نشریه گاردین به بهانه 
آغاز هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم کن اقدام به 
معرفی ۱۰ فیلم برتر از میان برندگان نخل طال در 
طول تمام ادوار برگزاری این رویداد سینمایی کرده 
است و »طعم گیالس« ساخته عباس کیارستمی 
را در این فهرست باالتر از ساخته های سینماگرانی 
چون »فدریکو فلینی«، »مارتین اسکورسیزی«، 
»میشائیل هانکه« و »لوئیس بونوئل« در جایگاه 
دوم قرار داده است. کیارستمی در سال ۱۹۹۷ با 
فیلم »طعم گیالس« موفق شد اولین و تنها جایزه 

نخل طالی سینمای ایران را کسب کند.
فهرست برترین فیلم های برنده نخل طال در تاریخ 
جشنواره کن به انتخاب گاردین: ۱. »مرد سوم« به 

کارگردانی »کارویل رید« )۱۹۴۹(
۲.طعم گیالس« به کارگردانی عباس کیارستمی 

)۱۹۹۷(
»مارتین  کارگردانی  به  تاکسی«  »راننده   .۳

اسکورسیزی« )۱۹۷۶(
مورتی«  »نانی  کارگردانی  به  پسر«  »اتاق   .۴

)۲۰۰۱(
»فدریکو  کارگردانی  به  شیرین«  »زندگی   .۵

فلینی« )۱۹۶۰(
۶. »روبان سفید« به کارگردانی »میشائیل هانکه« 

)۲۰۰۹(
بونوئل«  »لوئیس  کارگردانی  به  »ویریدیانا«   .۷

)۱۹۶۱(
به  فیکشن(  )پالپ  عامه پسند«  »داستان   .۸

کارگردانی »کوئنتین تارانتینو« )۱۹۹۴(
۹. »پیانو« به کارگردانی »جین کمپیون« )۱۹۹۳(

زندگی های گذشته اش  بونمی که  ۱۰. »عمو 
»آپچاتپونگ«  کارگردانی  به  می آورد«  یاد  به  را 

ویراستاکول«

شورای عالی بین الملل سینمای ایران 
تشکیل شد

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در 
احکامی اعضا، نایب رییس و دبیر شورای عالی بین الملل 

سینمای ایران را منصوب کرد.
محمد مهدی حیدریان طی احکامی امیر اسفندیاری، 
ایرج تقی پور، نادر طالب زاده و سیدرضا میرکریمی را به 
عنوان اعضای حقیقی و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد 
موسسه  مدیرعامل  یزدانی  مهدی  فارابی،  سینمایی 
رسانه های تصویری، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد 
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 
سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوان 
و رائد فرید زاده معاون امور بین الملل بنیاد سینمایی 
فارابی را به عنوان اعضای حقوقی این شورا منصوب 
کرد. در احکام دیگری نیز علیرضا تابش به عنوان نایب 
رییس و رائد فریدزاده به عنوان دبیر شورای عالی بین 
الملل سینمای ایران منصوب شدند. در حکم اعضا آمده 
است: در راستای تحقق برنامه جامع سازمان سینمایی 
و رویکرد اصلی آن که تاکید نقش آفرینی در بازار پیام 
تصویری جهان است، انتظار می رود این شورا به عنوان 
باالترین مرجع تصمیم گیری در فعالیت های حوزه 
بین الملل در چهار چوب برنامه جامع سینمای ایران 
به تدوین برنامه های عملیاتی و همچنین آیین نامه و 
شیوه نامه های حمایتی جهت هموارتر شدن مسیر ورود 

به عرصه جهانی و بازارهای بین المللی، همت گمارد.
با توجه به واگذاری ساماندهی امور بین الملل سینمای 
ایران به بنیاد سینمایی فارابی، معاونت بین الملل این 
بنیاد به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی محملی برای 
تحقق مصوبات آن شورا خواهد بود که با تشکیل کارگروه 
های تخصصی و ارئه گزارش های مستمر، شورا را در اخذ 

تصمیمات کالن و راهبردی یاری میرساند.
در جهت کمتر شدن تصدی گری دولت در این حوزه و 
گسترش فعالیت بخش خصوصی نماینده صنف پخش 
کنندگان خارجی به عنوان عضو شورا پس از تشکیل و 
ثبت این صنف در خانه سینما به جمع حاضر می پیوندد. 
برای تمامی موسسات، واحدها و  این شورا  مصوبات 
حوزه های تابعه سازمان سینمایی الزم االجرا خواهد بود.

خبر

اصغر فرهادی ضمن اظهار نظر درباره خروج آمریکا 
از توافق هسته ای از پیشنهاد سینمایی خارجی اش 

سخن گفت.
نمایش فیلم »همه می دانند« در افتتاحیه هفتاد 
و یکمین جشنواره فیلم کن با خبر خروج آمریکا 
از توافق هسته ای مصادف شد، اتفاقی که فرهادی 
اثرات و فشار آن را بیشتر متوجه مردم ایران می داند 
تا دولت ایران. کارگردان ایرانی برگزیده اسکار در 
این باره به واشنگتن پست گفت: در چند روز اخیر 
بسیاری از ایرانیان برای من پیام های محبت آمیزی 
ارسال کردند اما من در این پیام ها ناراحتی را نیز 
حس کردم. خروج آمریکا از توافق را اصال نمی توانم 
باور کنم و خیلی متاسف شدم چون این موضوع 
تنها به دولت ایران مرتبط نیست بلکه به مردم ایران 
ربط دارد و این مردم هستند که تحت فشار قرار 
می گیرند. چند سال پیش زمانی که در حال سفر 
به خارج از کشور بودم مادری از من درخواست 
نیاز به دارو  کرد که به رسانه ها بگویم فرزندش 

دارد و این به دلیل تحریم ها بود که دارویی برای او 
موجود نبود. خروج از توافق هسته ای توسط آمریکا 
تنها بهانه ای است که آنها کاری کنند که برخالف 
کارهای »اوباما« باشد. فرهادی در بخش دیگری 
از صحبت هایش با تکرار این که اولویتش ساخت 
فیلم در ایران است عنوان کرد: چندین پیشنهاد 

ساخت فیلم انگلیسی زبان دارم. یکی از آنها بر 
اساس یک داستان واقعی از نیویورک تایمز است 
که موضوعی انسانی و جهانی دارد. شاید روزی این 
فیلم را ساختم اما در حال حاضر اولویت من نیست.

فیلم »همه می دانند« پس از نمایش به عنوان 
فیلم افتتاحیه جشنواره کن در ۴۳۰ سالن سینما 

اکران آغاز خود را آغاز کرده و گفته  در فرانسه 
می شود در دو روز اول اکران ۱۵۰ هزار نفر مخاطب 

در فرانسه داشته است.
»همه  زبان  اسپانیایی  فیلم  پیشین  اعالم  طبق 
می دانند« از تاریخ ۱۳ سپتامبر )۲۲ شهریور( در 
 ۲۳( تاریخ ۱۴ سپتامبر  از  آرژانتین،  سینماهای 
شهریور( نیز در سینماهای کشور اسپانیا به روی 
پرده خواهد رفت. این فیلم همچنین از تاریخ ۲۰ 
سپتامبر )۲۹ شهریور( نیز در سینماهای کشور 

روسیه اکران عمومی خود را آغاز کند.
از  یکی  که  فیچرز«  »فوکس  آمریکایی  کمپانی 
شرکت های تابع »یونیورسال پیکچجرز« است، حق 
پخش فیلم »همه می دانند« را در آمریکا، کانادا، 
بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، هند، 
برخی مناطق آسیا وخاورمیانه )به استثنای ایران 
( خریداری کرده است. کمپانی »Hishow« نیز 
حق توزیع این فیلم را در کشور چین در اختیار 

گرفته است.

اصغر فرهادي : اولویتم ساخت فیلم در ایران است


