
 یک مقام مسئول از بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ریشه البی های غیرقانونی 

در صنعت خودرو خشکانده خواهد شد.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا منصوری از ارایه طرح ساماندهی بازار 
خودرو به هیات رئیسه مجلس و تصویب یک فوریت آن خبر داد و گفت: این 
طرح اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در دست 
بررسی است.وی با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، افزود: 
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی که بر کاهش آلودگی هوا موثر است، هیچ 
توجیه منطقی ندارد و نمایندگان مجلس در صدد هستند تا تعرفه این خودرو 
ها را کاهش دهند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقدند بحث خودرو نیاز به چراغ راه دارد تا با 
تصمیمات آنی و مقطعی، این صنعت دچار مشکل نشود.بر همین اساس طرح 
ساماندهی بازار خودرو را به هیات رئیسه مجلس ارائه دادند که یک فوریت 
ان به تصویب رسید و در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در دست 
بررسی است.منصوری ادامه داد: به طور یقین با تصویب این طرح در مجلس، 
تکلیف خودرو سازان داخلی و وارداتی مشخص خواهد شد و دیگر برخی افراد 
که به یک سری اطالعات محرمانه دسترسی دارند، نمی توانند از طریق استفاده 
از رانت، به سود های کالن دست یابند .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با تاکید بر اینکه مافیا در صنعت خودرو وجود دارد، گفت:متاسفانه قوانین و 
مقررات درصنعت خودرو به گونه ای است که برخی با نفوذی که در دولت و 

برخی سازمان ها و نهادها دارند، توانسته اند با دسترسی به اطالعات به سود 
های کالن دست یابند؛ به طوری یقین در صورت تصویب طرح ساماندهی 
بازارخودرو، ریشه رابطه های اضافه و البی های غیرقانونی در صنعت خودرو 
خشکانده خواهد شد.وی با ابرازامیدواری از تصویب این طرح در صحن علنی 
مجلس ،تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس مصمم به ساماندهی 
بازار خودرو و کاهش تعرفه خودرو های هیبرید هستند این طرح با رای باالیی 

در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
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رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: کشورهای آسیایی باید هر چه بیشتر با یکدیگر کار و همکاری کنند، 
زیرا این همکاری ها موجب تقویت آنها خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، ›حضرت آیت اهلل خامنه ای دیروز در دیدار آقای مایتریپاال سیریسنا رییس جمهوری سریالنکا با اشاره به 
روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور و همچنین کشورهای منطقه شبه قاره، سطح کنونی روابط تجاری ایران 
و سریالنکا را بسیار کمتر از ظرفیت های موجود دانستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای پیشرفت های علمی، فنی و 
تحقیقاتی ایران را زمینه ای مناسب برای گسترش همکاری های دو کشور برشمردند و افزودند: جمهوری اسالمی 
ایران آماده تقویت دوستی و همکاری با دولت و کشور شماست و در این خصوص باید یادداشت های تفاهمی که 
دیروز امضا شد، به طور جدی پیگیری و عملیاتی شوند.در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهوری نیز حضور 
داشت، آقای سریسنا با ابالغ سالم گرم دولت و ملت خود به رهبر انقالب، گفت: در مذاکرات دیروز تصمیم گرفتیم 

فعالیت ها و همکاری های دو کشور را چند برابر و تفاهمات انجام شده را عملی کنیم. 
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سرمقاله
برجام جدیدی می سازیم؟!

نگاه روز

با خرید کاالی وطنی
 به پیش می رویم

آغاز عرضه دولتی ۶ محصول 
برای ماه رمضان 

وضعیت بازار کار و اشتغال و در رأس آن، اوضاع 
کارگران از جمله مسائلي است که این دولت و 
آن دولت نمي شناسد و نیاز مبرمي بر این حیطه 
باید، تا طبقه متوسط به پاییِن جامعه، بتوانند از 
حداقل امکانات معیشتي، بهره کافی را برده و در 
تکاپوي زندگي، دغدغه نان و خالي بودن سفره 
را نداشته باشند.تا همین چندروز گذشته بود که 
با تحوالتی که طی ماه ها دوندگی و مذاکراِت 
حوزه  در  کشور  خارجِی  سیاست  دولتمردان 
بین الملل رخ داد، یکایک اقشار و آحاد جامعه 
از جمله کارگران و افراد جویای کار، امیدوار به 
روزهای پسابرجام بودند و با رونق روابطی که 
برای کشور با سایر ابرقدرت های جهانی رخ داده 
بود و نبوِد بسیاری از تحریم ها و گشایش ال 
سی ها و بازشدن مبادالت تجاری و... امیدی 

بیش از پیش بر جامعه حاکم  شده بود.
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2  الهام آمرکاشی

7

اختصاص 7 میلیارد دالر ارز برای واردات

   ظریف: شروع مذاکرات با گروه 5 برای ما مهم استروحانی: 5 کشور تضمین دهند، برجام باقی خواهد ماند      

تصمیم ایران درمورد برجام چیست؟

ادامه برجام منوط به تامین منافع ایران

گسترش همکاری ایران و ترکمنستان 

در حوزه گاز

دود باال رفتن نرخ ارز

 در چشم بیماران خاص

پایتخت،  رکورد دار

 بیشترین طالق در کشور

به گزارش زمان ، وزیر نفت از ادامه مذاکره ایران و ترکمنستان 
برای حل مشکالت بین 2 کشور در حوزه گاز خبر داد و افزود: 
قرار  ترکمنستان  و  ایران  رؤسای جمهوری  تاکید  به  توجه  با 

است همکاری میان 2 کشور با نظر مثبت ادامه یابد.

به گزارش زمان ، خبرنگار پارلمانی؛ باال رفتن نرخ ارز اگر برای 
هر کسی بد بوده، برای افرادی که دارای بیماریهای خاص بوده 
و مجبورند با قیمت های سرسام آور اقدام به خرید دارود کنند 

سخت تر و مصیبت بار است.

به گزارش زمان ، سخنگوی سازمان ثبت احوال ضمن اشاره 
گذشته  سال  در  چهارگانه  حیاتی  وقایع  آمار  آخرین  به 
کشور  در  نام  تغییر  مورد   402 و  هزار   112 از  بیش  گفت: 

انجام شده است. 635

مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت کشاورزی از آغاز 
طرح ضیافت ماه رمضان خبر داد و گفت: ۱۱۴ 
از شش محصول استراتژیک و اساسی  هزار تن 
مرغ،  گوشت  نباتی،  روغن  شکر،  برنج،  شامل 
گوشت قرمز و تخم مرغ برای طرح ضیافت در نظر 
گرفته شده و از دیروز به همه استانداران برای اجرا 

ابالغ شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هر ساله وزارت 
جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در آستانه ماه 
رمضان طرح ضیافت را برای کنترل قیمت ها در 
نظر گرفته و برخی از محصوالت اساسی پرمصرف 
در سبد مردم را که در این ماه با افزایش تقاضای 
در  مستمر  صورت  به  می شود،  روبرو  مضاعفی 
راستا  این  می کند.در  عرضه  مختلف  استان های 
مسعود بصیری - مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 
توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد 

کشاورزی- به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار شش محصول استراتژیک و راهبردی 
گوشت  مرغ،  گوشت  نباتی،  روغن  شکر،  برنج، 
قرمز و تخم مرغ برای عرضه در طرح ضیافت ماه 
رمضان تعیین شده اند که به امضای شریعتمداری 
و  رسیده  بازار  تنظیم  کارگروه  رئیس  عنوان  به 
به همه استانداران ابالغ شد.وی افزود: بر اساس 
مصوبات موجود در این طرح ۳۰ هزار تن برنج، 
۴۰ هزار تن شکر، ۲۰ هزار تن روغن نباتی، ۲۰ 
هزار تن گوشت مرغ منجمد، ۲۰۰۰ تن گوشت 
قرمز منجمد و ۲۰۰۰ تن تخم مرغ در استان ها 
عرضه می شود که این طرح از روز گذشته ابالغ 
و آغاز شده و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. البته 
برای مصرف شکر به گونه ای برنامه ریزی شده که 
۲۰ هزار تن از آن به مصرف خانوار و ۲۰ هزار 
تن دیگر به مصرف صنف و صنعت خواهد رسید.

وی ادامه داد: برنج عرضه شده در طرح ضیافت از 
برنج هندی ۲۶۰۰ تومانی تا برنج تایلندی ۳۹۰۰ 
تومانی و برنج هندی ۵۶۰۰ تومانی متفاوت است 
و قیمت محصوالتی مانند روغن نباتی و شکر نیز 
گرفته  نظر  در  بازار  مصوب  نرخ  زیر  درصد   ۱۵
شده است.بصیری با بیان اینکه عرضه محصوالت 
استراتژیک و اساسی پرمصرف در ماه رمضان به 
از  جلوگیری  برای  بلکه  نیست،  کمبود  معنای 
حباب قیمتی و جدید و کاذب در بازار این ماه 
است، اعالم کرد: هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد 
نیز در قالب این طرح ۶۲۰۰ تومان و هر کیلوگرم 
گوشت قرمز منجمد وارداتی نیز ۲۳ هزار تومان 
در استان های مختلف عرضه می شود. همچنین 
قیمت مصوب ۱۲ هزار و  ۶۰۰ تومانی برای هر 
شانه تخم مرغ نیز در طرح ضیافت برای اولین بار 

پیش بینی شده است.

بر اساس بررســی جزئیات آمارهای نیروی کار، از 
بیــن جمعیت بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری 
کشــور، ۵۴ درصد در گروه ســنی ۱۵ تا ۲۹ سال 
قرار دارند.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، جزئیات 
شــاخص های عمده نیروی کار نشــان می دهد از 
مجموع ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ بیکار در سال 
گذشته، یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۳۵ نفر معادل 
۵۴ درصد از کل جمعیت بیکار در گروه سنی ۱۵ 
تا ۲۹ سال قرار دارند.این آمار نشان می دهد ۸۴۰ 
هزار و ۱۷۵ نفر از جمعیت بیکار کشــور در گروه 
سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۹۱۵ هزار و ۹۶۰ نفر نیز در 

گروه ســنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.البته بررسی 
شــاخص های نیروی کار به استناد مطالعات مرکز 
آمار ایران، حاکی از آن اســت که نرخ مشــارکت 
اقتصادی در سال ۹۶ نســبت به ۹۵ با۰/۹ درصد 
افزایش به۴۰/۳ درصد رسیده است به این معنا که 
۴۰/۳درصد از جمعیت در ســن کار کشور از نظر 
اقتصادی فعال بودند و در گروه شاغالن یا بیکاران 

قرار گرفتند.
شــاخص نرخ بیــکاری در کل کشــور در ســال 
گذشــته۱۲/۱ درصد بود که نســبت به سال ۹۵ از 
کاهش ۰/۳درصدی حکایــت دارد؛ این نرخ در گروه 

ســنی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله۲۸/۴ درصد نسبت به 
جمعیت فعال بوده است؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان 
۱۵ تا ۲۹ ساله نیز نشان می دهد که۲۵/۳  درصد از 
جمعیت فعال کشور در این گروه سنی، بیکار بودند.

برآیند تغییرات شاخص بیکاری در بین جمعیت جوان 
کشور حاکی از آن است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 
۲۴ ساله در سال گذشته ۰/۸درصد و در جمعیت ۱۵ 

تا ۲۹ ساله نیز ۰/۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین بررســی اشــتغال در بخــش های عمده 
اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات همچنان 
بیشترین سهم اشــتغال را نســبت به بخش های 
صنعت و کشــاورزی به خود اختصــاص می دهد. 
بر این اســاس ســهم بخش خدمات از کل اشتغال 
کشــور۵۰/۴درصد، سهم بخش صنعت ۳۲ درصد و 
سهم بخش کشــاورزی۱۷/۶ درصد از کل جمعیت 
شاغل کشوراست.شاخص بیکاری در۳۱ استان کشور 
نیز نشان می دهد، استان کرمانشاه به رغم کاهش ۰/۴ 
درصدی نرخ بیکاری نسبت به ۹۵ اما همچنان با نرخ 
بیکاری ۲۱/۶ درصدی دارای باالترین جمعیت بیکار 
در کل کشــور است و پس از آن استان چهارمحال و 
بختیاری با نرخ بیکاری ۲۰/۸ درصد در صدر استان 

های دارای بیشترین جمعیت بیکار کشور قرار دارد.
اســتان های مرکزی و ســمنان نیز با نرخ بیکاری  
۷/۹درصدی کمترین جمعیت بیکار را در بین استان 

های کشور دارند.

رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص ۷ میلیارد دالر ارز برای واردات از ابتدای ابالغ 
سیاست های جدید ارزی تا کنون خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، 
ولی اله سیف در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران افزود: 
در این مدت معادل ۴ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات انجام شده و عملکرد 
مناسبی است که با روند عادی جریان واردات و صادرات کشور تطبیق می کند.وی 
با بیان اینکه در یکی دو هفته اول برای صادرات کشور، واریز ارز به حساب از طریق 
بانک ها و سامانه نیما نقص هایی داشت گفت: اکنون این روند جریان عادی خود را 
پیدا کرده است و در این باره معادل یک میلیارد و دویست میلیون دالر ارز ناشی 
از صادرات کاالهای غیرنفتی به نظام بانکی برگشته است.وی گفت: عمده بحث 
تمرکز در آخرین وضعیت استقرار ترتیبات جدید ارزی است که فضای اقتصادی 

کشور به چه نحوی دارد عملکرد خود را نشان می دهد.             
      ادامه در صفحه ۲

آغاز عرضه دولتی 6 محصول برای ماه رمضان اختصاص 7 میلیارد دالر ارز برای واردات

۵۴ درصد بیکاران در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال

ttt
اغلب کشورهای اروپایی که برای مراسم افتتاحیه 
سفارت آمریکا در قدس دعوت شده اند، ضمن بی 
اعتنایی به دعوت، این مراسم را تحریم کردند.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، بر اساس تصمیم ›دونالد 
ترامپ‹ رئیس جمهوری آمریکا، قرار است سفارت 
این کشور امروز به صورت رسمی طی مراسمی از 
›تل آویو به ساختمان کنسولگری آمریکا در محله 
›ارنونا‹ در شهر قدس منتقل شود.بیشتر اروپایی ها 

و همچنین نمایندگان روسیه، مصر و مکزیک در 
این مراسم حضور پیدا نمی کنند.

لهستان  پرتغال،  مالت،  ایرلند،  آلمان،  استرالیا،   
که  هستند  کشورهایی  میان  در  نیز  سوئد  و 
این  در  حضور  برای  صهیونیستی  رژیم  دعوت 
رسانه  گزارش  اساس  اند.بر  کرده  رد  را  مراسم 
های صهیونیستی، انگلیس و فرانسه نیز از جمله 
کشورهای تحریم کننده مراسم افتتاحیه سفارت 

آمریکا در قدس هستند.

ارواپیی ها 

سفارت  افتتاحیه 

آمریکا در قدس 

را تحریم کردند

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس کلید خورد

5

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری سریالنکا:

کشورهای آسیایی هرچه بیشتر با یکدیگر همکاری کنند
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برجام جدیدی می سازیم؟!
* الهام آمرکاشی

اوضاع  آن،  رأس  در  و  اشتغال  و  کار  بازار  وضعیت 
کارگران از جمله مسائلي است که این دولت و آن 
دولت نمي شناسد و نیاز مبرمي بر این حیطه باید، تا 
طبقه متوسط به پاییِن جامعه، بتوانند از حداقل امکانات 

معیشتي، بهره کافی را برده و در تکاپوي زندگي، دغدغه نان و خالي بودن 
سفره را نداشته باشند.

تا همین چندروز گذشته بود که با تحوالتی که طی ماه ها دوندگی و 
مذاکراِت دولتمردان سیاست خارجِی کشور در حوزه بین الملل رخ داد، 
یکایک اقشار و آحاد جامعه از جمله کارگران و افراد جویای کار، امیدوار به 
روزهای پسابرجام بودند و با رونق روابطی که برای کشور با سایر ابرقدرت 
های جهانی رخ داده بود و نبوِد بسیاری از تحریم ها و گشایش ال سی ها و 
بازشدن مبادالت تجاری و... امیدی بیش از پیش بر جامعه حاکم  شده بود.

درست است طی این سال ها که در نقطه پسابرجام قرار داشتیم، تاحد 
چشمگیری رونق در تولید و صنعت و اشتغال، دیده نشد، اما همان اندک 
حرفها و اخبار که نوید از محقق شدِن یکایک هرآنچه چون سدی برای 
مبادله و مذاکره با سایر کشورهای صاحب قدرت در مقابلمان بود، می داد 
امیدوار کننده بود و درهای گسترده تری را برایمان تاحدی باز کرد؛ اما از 
هفته گذشته و با لغو برجام از سوی ترامپ، اخبار و هجمه هایی در میان 
مردم و مسئولین رخنه کرد و تا پاسخگویی برای هریک از پیشامدهای 
احتمالی و راهکارهای اتخاذ شده برای برون رفت از مراحل صعب در حاالت 

اضطرار، نمیتوان به جد، حرف و ادله ای متقن بیان کرد.
در این میان در بیانیه شورای عالی استان ها که روز پنجشنبه در اجالس 
عمومی این شورا در محل مجلس قدیم قرائت شد، تأکید گشت: "در چنین 
شرایطی باید نظام و ملت، بر حقی که یک  قلدر جهانی قصد دارد آن را پایمال 
کند پافشاری کنند و استیفای حقوق ملت حاصل نمی شود مگر از طریق 

تقویت انسجام داخلی و تعمیق وحدت ملی".
بی شک امروز ایران و ایرانی جماعت با همان پشتوانهء اقتصاد مقاومتی 
که سال هاست مورد تأکید رهبری قرار گرفته و اصول وحدت و همراهی، 
از پس اینگونه روزهای تاریخی برمی آید؛ چنانچه رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی نیز در این خصوص بیان کرد: مصونیت ما در مقابل 
تحریم های ظالمانه آمریکا، راه حل اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی 

توأم با تالش بی وقفه برای خروج از رکود و اصالح فوری مفاسد است.
میرسلیم ضمن بیان این مهم که ایرانیان همین امسال با حمایت از کاالی 
ایرانی در زمینه نیازسنجی، طراحی، نمونه سازی، تجاری سازی و صادرات و 
با استفاده از اطالع رسانی بهنگام و خدماتی که باید دولت به مردم ارائه دهد، 
جواب دندان  شکنی خواهد داد، ابراز کرد: یکی از ضعف های دولت دوازدهم 

عدم باور به ظرفیت های موجود در کشور است.
با توجه به این سخنان بی تردید یکی از ظرفیت های موجود در کشور، 
جوانان جویای کاری هستند که با مدارک و مدارج علمِی باال، اندرخم ادارات 
و موسسات، در پی کسب اشتغال هستند و با نداشتِن امتیازِ چندسال سابقهء 
کار، همچنان چند کرسِی صاحب جاه و مال و منال به افرادی در دولت 
داده می شود که می توانند به عنوان مشاور و راهنما در یکایک حوزه های 
مندرج، با خط مشی های اساسی و اصولی، سکان تصدی گری را به جوانان 
صاحب فکر و ایده های نو بدهند تا هرچه بیشتر شاهِد هم افزایِی قدرت و 

توسعه در کشور باشیم.
از سویی دیگر ضرورت بیان این نکته می رود که شاخص رفاه در کشور رو 
به تنزل است و رقم ۱۰۶ در رفاه براي کشورمان، نشانگِر تنزل رفاه و شاید 
سقوط رفاه باشد که هنگامی که در بین ۱۴۲کشور، شاخص ایران، با تمام 
امکانات و توسعه هاي زیرساختي در موقعیت هاي اقتصادي- شهرک هاي 
صنعتي، معدن، حوزه هاي نفت و گاز و...، ۱۰۶ مي شود، حکایت از رفاه ندارد 

و سقوط در این مرحله را نشان مي دهد.
زیرساخت های بسیاری در کشور در حالت پتانسیل باقی مانده که اگر 
دولت فعلی با چنین شرایطی که جامعه را در خود محصور کرده بتواند به 
بالفعل شدن این پتانسیل های موجود همت بگمارد، بی شک میتوانیم به 
خوداتکایی در تمام مراحل اقتصادی برسیم که نیاز مبرم به برجام اینچنین 

ذهن ها را درگیر و افکار را مشوش نکند.
و البته در این میان، صحبت های مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و 
دارو با تاکید بر اینکه »تصمیم ترامپ در بحث برجام موضوع جدیدی نیست، 
این موضوعات از ابتدای انقالب وجود داشته است. بنابراین این تصمیمات 
در حوزه تجهیزات پزشکی هیچ تاثیری ندارد؛ چراکه شرکت های آمریکایی 
در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی ایران فعالیت محدودی دارند و این تعداد 
محدود هم با مجوز رسمی و قانون "اوفک" صادراتشان را انجام می دهند و 
طبیعتا این تصمیم سیاسی بر روی تامین تجهیزات پزشکی محدودی که از 
طرف شرکت های آمریکایی انجام می شده، تاثیری ندارد«، نقطهء دلگرمی 
برای بسیاری از دلسردی ها و نگرانی ها در حوزهء تأمین دارو شد که بسیاری 
از ملت در این خصوص، نگرانی داشتند و با تاکید بر این مهم که با خروج 
آمریکا از برجام کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی رخ نمی دهد و حتی اگر 
اروپایی ها هم بخواهند تجهیزات پزشکی ایران را تامین نکنند، این ماموریت 
را شرکت های بخش خصوصی داخلی انجام خواهند داد و خروج آمریکا از 
برجام تاثیری در تجهیزات پزشکی ندارد، تا حدی دغدغه های دارویی در 
کشور هم رو به آرامش رفت. و اینک بعد از اتفاقات به وجود آمده درخصوص 
خروج آمریکا از برجام، تالِش بیشتری می طلبد تا با گزینه های احتمالی که 
وجود دارد بتوانیم آنچنان که شایسته است جواب بدعهدی های آمریکا را 
بدهیم و با حالت های متصوری که برای ایران گفته شده از تگناهای محصور 
به در آییم و با نجات برجام بدون آمریکا که یکی از گزینه های پیش رو برای 
کشور، عنوان شده است، بتوانیم برجام جدیدی را با اروپا، روسیه، چین و 
حتی برخی کشورهای دیگر مانند هند شکل دهیم و جایگاه بین المللی خود 
را ارتقاء دهیم و بر این مهم تأکید داشته باشیم که همچنان نگاه همت و 
وحدت و اقتصاد مقاومتی، زیبندهء ملت و دولت و یکایک ایرانیان خواهد بود.
elhamamerkashi@gmail.com

امریکا؛ ریشه اصلی سازماندهی 
تروریسم در منطقه

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی گفت: تجربه 
کشــور های عراق و ســوریه نشان می دهد که 
امریکا ریشه اصلی سازماندهی تروریست ها در 

این کشور ها بوده است.
به گــزارش زمان به نقل ازدبیرخانه شــورای 
عالی امنیت ملی،علی شمخانی دیروز در دیدار 
سپهبد طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان 
با اشــاره به مسیر رو به توســعه همکاری  دو 
کشور در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و دفاعی بر ادامه تالش مشترک دو کشور برای 
برقراری ثبات در مناطق مرزی میان دو کشور 
تاکید کرد.وی اظهار داشــت: روابط دوستانه 
با کشورهای همســایه اصلی ترین اولویت در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. 
وی خاطرنشــان کرد: تروریســم تکفیری که 
متاسفانه مورد حمایت مادی و اطالعاتی برخی 
کشورهای منطقه نیز قرار دارد، تهدیدی عمیق 
برای ملت ها و کشورهای اسالمی است و تنها 
با همکاری و اتخاذ رویکردهای مشــترک می 
توان با آن مقابله کرد.وی با اشــاره به افزایش 
ناامنی و بی ثباتی ناشــی از حضور امریکا در 
این کشور، بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی، 
انتظامی و امنیتی افغانستان برای ایفای نقش 
فعــال در ایجاد صلح و امنیت در این کشــور 

تاکید کرد.
وی افزود: تجربه کشــورهای عراق و سوریه 
نشــان می دهــد کــه امریکا ریشــه اصلی 
سازماندهی تروریســت ها و ایجاد بی ثباتی 
و ناامنی در این کشــورها بوده است و برخی 
کشــورهای مرتجــع عربی نیــز از این روند 
پشتیبانی مالی و تجهیزاتی کرده اند.شمخانی 
اظهار داشت: مستندات متعددی وجود دارد 
که نشــان می دهد امریکا و هم پیمانان این 
کشــور در مقاطع زمانی مختلف، بی شرمانه 
به نیروهای نظامی و امنیتی عراق و ســوریه 

با هدف نجات تروریست ها حمله کرده اند.

اخبار

نگاه

تندرستي محصول کم 
حسدي است

کالمامیر

رییس جمهور با اشــاره به اینکه ایــران کامال به 
تعهــدات خود پایبند بوده اســت، گفت: اگر پنج 
کشــور طرف برجام به تعهدات خود عمل کنند، 

این توافق باقی می ماند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
و المسلمین حســن روحانی دیروز در کنفرانس 
خبری مشــترک خود با رییس جمهور سریالنکا 
با اشــاره به اینکه اســاس سیاست خارجی ایران 
بر مبنــای اخــالق، اعتماد و توجه بــه مقررات 
بین المللی اســت، اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایــران در هر توافقی کــه آن را امضا کرده کامال 
بــه تعهدات خود پایبند بوده اســت با این وجود 
شــاهدیم که آمریکا از برجام خارج شده است و 
این به معنای زیر پا گذاشــتن اخالق، سیاســت، 
دیپلماسی و مقررات بین المللی است.وی در ادامه 
افزود: در صورتی که پنج کشور دیگر عضو برجام 
بــه تعهدات خود عمل کننــد و به ایران تضمین 
دهند که منافــع ایران با ادامــه برجام، تضمین 
می شود، این توافق باقی می ماند.روحانی در ادامه 
با اشــاره به اینکه روابط دولت ایران و ســریالنکا 
به قرن ها پیش بر می گردد و از ده ها ســال پیش 
دو کشور روابط سیاسی صمیمانه ای با هم دارند، 
تصریح کرد: از ظرفیت هایی که برای روابط تجاری 

و اقتصادی میان دو کشــور وجود دارد، متاسفانه 
به اندازه کافی اســتفاده نشده است. در مذاکرات 
امروز فروش نفت خام ایران به ســریالنکا، فروش 
مواد پتروشیمی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی 
و مهندســی مورد توجه قرار گرفت. ایران تجربه 
ساخت ســد، نیروگاه و برق رسانی به سریالنکا را 
داشــته است و آماده است تا این پروژه ها را ادامه 
داده و به اتمام برساند. در زمینه خدمات دیگر از 

جمله راه آهن و ساخت پاالیشگاه نیز توافقاتی در 
مذاکرات امروز به دست آمد. امیدواریم مذاکرات 
امروز در کمیسیون مشترک دوازدهم که به زودی 
در تهران تشکیل می شــود، پیگیری شود.وی با 
اشــاره به اینکه در زمینــه همکاری های علمی، 
دانشــگاهی، علوم پزشکی و صادرات دارو از ایران 
به سریالنکا نیز در مذاکره انجام دادیم، خاطرنشان 
کرد: با توجه به جاذبه های فراوان گردشگری ایران 

و ســریالنکا امیدواریم رفت و آمد مردم دو کشور 
افزایش یابد و تسهیالتی نیز از جمله برقرار پرواز 
مســتقیم تهران ـ کلومبو فراهم شــود.به گفته 
روحانی، در این مذاکرات بر همکاری دو کشور در 
زمینه مســائل سیاسی و بین المللی و حمایت دو 
کشور از یکدیگر تاکید شد.رییس جمهور همچنین 
با اشــاره به اینکه مبارزه با تروریسم مورد تاکید 
هر دو کشور است، خاطرنشان کرد: همانطور که 
جمهوری اسالمی ایران در عراق و سوریه به مردم 
و دولت این کشور در مقابله با تروریست ها کمک 
کرد، همچنان آمــاده کمک به دولت ها و ملت ها 

برای مقابله با تروریسم است. 
جنایات و تجاوز رژیم صهیونیستی را علیه مردم 
منطقه و به ویژه مردم فلسطین محکوم می کنیم 
و معتقدیم همه کشــورهای جهان باید از مظلوم 
در برابر متجــاوز دفاع کنند.روحانــی ادامه داد: 
خوشبختانه دو کشور درباره مسائل بین المللی و 
منطقه ای نظرات بسیار نزدیکی دارند و امیدواریم 
مشــارکت دو کشور در ســازمان های بین المللی 
و آســیایی مثــل گذشــته ادامه یابد. ما ســفر 
رییس جمهور ســریالنکا به ایران را دارای اهمیت 
می دانیم و امیدواریم ســرآغاز تحــول جدید در 

روابط دو کشور باشد.

 روحانی:

اروپایی ها  تضمین دهند، برجام باقی خواهد ماند

رونوشت حصر وراثت
شرح  به  آیت اله  فرزند  زاده  اسماعیل  عیسی  آقای  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت نام به کالسه ۹۷۰۰۷۳  از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه اسماعیل زاده به شماره شناسنامه 
۷ در مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصراست  به :
۱-حجت اله اسماعیل زاده به شماره شناسنامه ۱۰۹ فرزند متوفی

۲-موسی اسمعیل زاده شماره شناسنامه ۲۷ فرزند متوفی
۳-عیسی اسماعیل زاده به شماره شناسنامه ۳۶۲ فرزند متوفی

۴-رقیه اسمعیل زاده به شماره شناسنامه ۵۰ فرزند متوفی 
۵-راضیه اسماعیل زاده به شماره شناسنامه ۴۶۱۰۰۲۱۹۷۸  فرزند متوفی

۶-الهام اسماعیل زاده به شماره شناسنامه ۴۶۱۰۲۵۱۰۶۱ فرزند متوفی
۷- آیت اله اسمعیل زاده به شماره شناسنامه ۳۲ همسر متوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از طریق نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.

 براتعلی کریم زاده - رئیس شورای حل اختالف شماره  1 سورشجان

آگهی مفقودی
کارت سبز خودرو سمند مدل ۹۳ خاکستری متالیک به شماره انتظامی ۴۲۸ ل ۷۷ 
پویا  نام  به  k ۱۲۴ و شماره شاسی ۲۳۳۶۳۴  ایران ۱۴ و شماره موتور ۰۴۱۴۰۳۷ 

محمدی به کد ملی ۱۹۷۲۳۱۸۹۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصفهان

اجرائیه
مشخصات محکوم له: جاسم رفیعی فرزند عبدالرضا به نشانی طاقانک ،جنب بانک صادرات 
،کوچه سوم ،کوچه شهید حیدری  مشخصات محکوم علیه: علیرضا برزگر به نشانی مجهول 
المکان  محکوم به : موجب دادنامه شماره ۳۸۵/۹۶ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵  شورای حل اختالف 
کیان ، شعبه  ۱۸ که وفق دادنامه شماره .... شعبه .... دادگاه عمومی .... قطعیت حاصل کرده 
است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ۹۵/۲/۳  تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت ۱۶۳۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و تامین خواسته 

در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجراء.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا بگذارد ۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم بدهد. 
۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوّم به از آن میسر باشد . و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید .هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ، 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ 

روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد ، به مواردی 
از قانون اجرای حکم و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید .
سید مهدی صالحی – قاضی شورای حل اختالف کیان

دادنامه
 پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۳۸۱۰۴۰۰۲۷۸ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۳۸۱۰۴۰۰۲۰۶  خواهان ها :
۱-آقای عابدین همتی سنگ بیلی فرزند فرامرز 

۲-آقای حسن همتی سنگ بیلی فرزند فرامرز همگی به نشانی اردل خیابان شهرداری کوچه رضا 
خواندگان  ۱-آقای سید ولی اهلل حسینی با وکالت آقای یاسر حیدری گندمکاری فرزند صارم به 
نشانی چهارمحال بختیاری - شهرکرد - فلکه آبی - خیابان ملت - پاساژ حاج ناصر صادقی طبقه 
سوم ۲- آقای صادق احمدیان فرزند غریب به نشانی مجهول المکان  ۳-آقای حجت اهلل حقیقتیان
۴-آقای رضا کاوه همگی به نشانی فرخ شهر بلوار ۱۵ خرداد روبروی دبیرستان شهید صالحی 

نمایشگاه کاوه  ۵-آقای  غالمرضا شاکر به نشانی نی ریز پشت هنرستان طالقانی پالک ۲۳ 
خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو

رای دادگاه :  در خصوص دعوی خواهان عابدین همتی سنگ بیلی و حسن همتی سنگ بیلی 
فرزندان  فرامرز به طرفیت صادق احمدیان فرزند غریب و سید ولی ا... حسینی با وکالت یاسر 
حیدری و حجت ا... حقیقیان و رضا کاوه و غالمرضا شاکر به خواسته الزام خوانده ردیف پنجم به 
انتقال سند رسمی کامیون بنز آتکو به شماره شهربانی ۶۳-۲۶۲ ع ۱۹ مقوم ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
و جبران مطلق خسارات دادرسی بدین شرح که بر اساس قولنامه های ابرازی غالم رضا شاکر 
خودروی موصوف را به مهوش عمادی و ایشان به بیژن کافه و نامبرده ولی ا... حسینی واگذار می 
نماید سپس سید ولی ا... حسینی قرارداد اجاره به شرط تملیک با خوانده ردیف اول ) صادقی 
احمدیان ( با اقساط ۳۶ ماهه منعقد می نماید که در ماده ۵ قرارداد اجاره به شرط تملیک آمده  » 
پس از پرداخت آخرین قسط اجاره  بها عین مستأجر به مالکیت مستأجر در می آید« و در بند۵-۳  
قرارداد مذکور عنوان شده » مستأجر حق نقل و انتقال مورد معامله به هر عنوان به دیگری ندارد » 
از طرف خوانده ردیف اول جهت قولنامه مورخ ۹۱/۲/۲۳ کامیون را به خواهان ها واگذار می نماید 
از سوی دیگر خوانده ردیف دوم شکایتی علیه خوانده ردیف اول تحت عنوان فروش مال غیر مطرح 
که از سوی شعبه ۱۰۴ جزایی سابق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۳۸۱۳۱۰۰۹۶۲ دایر بر محکومیت 

خوانده ردیف اول به حبس و جزای نقدی صادر می گردد
با این وصف با توجه به شروط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک فیمابین خوانده ردیف اول 
و دوم مبنی بر منع نقل و انتقال خودروی موصوف در ایام مدت اجاره و مداقه در تاریخ قولنامه 
فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول}۹۱/۲/۲۳{ و مبایعه نامه فی مابین خوانده ردیف اول و 
دوم }۹۰/۱۰/۱۴{ و ومدت اجاره عین مستاجره }۳۶ ماه از مورخ ۹۰/۱۰/۱۴ به بعد { نیز صدور 
حکم کیفری حسب دادنامه موصوف از شعبه ۱۰۴ جزایی مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به 
مورد معامله ) کا میون دچار خدشه شده ( لذا می بایست ابتدا اثبات شرایط قراردادی اجاره به 
شرط تملیک انجام و مالکیت خوانده ردیف اول بر کامیون موصوف محرز که از سوی خواهان ارائه 
و دلیلی مبنی بر اثبات این امر نشده است. لذا دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابلیت استماع 
ندانسته و مستند ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم 
استماع دعوی را صادر و اعالم می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم محترم  تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است.  
ساسان معین - دادرس شعبه چهارم حقوقی شهرکرد

مفقودی
 سند مالکیت و کارت شناسایی و قولنامه فروش موتور سیکلت پیشتاز ۱۲۵ به شماره پالک 
۲۱۶۳۷/۵۸۶ با شماره موتور NEG۱۰۸۵۵۶۳ و شماره بدنه ۱۲۵A۸۹۱۶۷۴۲بنام 

حسینعلی آب خون فرزند باب اهلل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای اکبر یوسفی نیا فرزند صفدر به شرح  درخواستی که به شماره ۹۷۰۰۷۰این شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که صفدر 
یوسفی نیا فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۶۵ صادره از ساری در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۹در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 

۱-فاطمه یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۶۴۶ فرزند متوفی 
۲-فاطمه زهرا یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۶۱۲ فرزند متوفی 

۳-علی یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۱۰۴۳ فرزند متوفی 
۴-سید سکینه جعفر مقدم فرزند آقامیر به شماره شناسنامه ۳۵۷۹۸همسر متوفی 

۵-شهناز یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۵۶۷ فرزند متوفی
۶- فرحناز یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۱۹۰ فرزند متوفی 

۷-اکبر یوسفی نیا فرزند صفدر  به شماره شناسنامه ۱۰۴۴ فرزند متوفی
۸- رقیه یوسفی نیا فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۹۶۶ فرزند متوفی
۹- مهناز یوسفی نیا فرزند صفدر  شماره شناسنامه ۹۶۵ فرزند متوفی 

۱۰-بی بی هاشمی فرزند میر اسماعیل به شماره شناسنامه ۴۵۰۴ 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 م. الف ۹۷/۲۵
 مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاند رود 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای قربانعلی ناصحی حمزه کالئی فرزند نظرعلی به شرح درخواستی که به شماره ۱۳/۱۹۸/۹۷این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که نظر علی  ناصحی 
حمزه کالیی فرزند به شماره شناسنامه ۱۱ صادره از بابل در تاریخ ۹۵/۵/۲۴در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت ولی عبارتند از: ۱- خانم مرضیه بیگم میرزاپور حمزه 

کالئی فرزند سید آقا به شماره شناسنامه ۴ همسر  متوفی
۲- ساره فالح خورشیدی فرزند قنبر به شماره شناسنامه ۱۷۵۷۵مادر متوفی 

۳-علی ناصحی  حمزه کالئی فرزند نظر علی به شماره شناسنامه ۳۶۳ پسر متوفی 
۴-محمدرضا ناصحی حمزه کالئی فرزند نظر علی به شماره ملی۲۰۵۰۳۵۱۲۰۸ پسر متوفی 

۵-قربانعلی ناصحی  حمزه کالئی فرزند نظر علی  به شماره شناسنامه ۲۴۳ فرزند متوفی 
۶-فاطمه ناصحی  حمزه کالئی فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه ۱۹۱۰ دختر متوفی 

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

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

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۲۱۳۲۰۰۲۵۴ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 
دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۲۱۱۹۰۰۴۴۹

متهم آقای عطاءاهلل فخری فرزند حسین به نشانی گیالوند – فاز ۲ دمادشت نبش امیر ۲ 
منزل قمری اتهام: حمل و نگهداری مواد مخدر

رای دادگاه
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای عطاءاله 
فخری فرزند حسین، ۵۰ ساله، متاهل، فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم است به 
نگهداری و حمل دو گرم و پنجاه سانت تریاک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش 
تنظیمی از مرجع محترم انتظامی، کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم 
پرونده، دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه، بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از 
ماده ۵ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز دانسته، 
متهم موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل 
پنج ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره 
حضوری است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم نظر استان 

مازندران می باشد. م الف- ۱۶۶۶
 رئیس دادگاه انقالب آمل – مرتضی مهدوی

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل

اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۱۲۲۸۹۰۰۰۷۷ کالسه  پرونده 
شهرستان آمل دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۲۱۱۹۰۰۵۱۳

متهم: آقای مازیار پرویزی عمران فرزند نورمحمد به نشانی شهرستان بابل
اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر

انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  موجب  به  دادگاه:  رای 
شهرستان آمل آقای مازیار پرویزی فرزند نورمحمد، متولد ۱۳۶۹، مجرد، فاقد 
سابقه کیفری، در این پرونده متهم است به نگهداری نود و هفت سانت گراس، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی، 
کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده، دفاعیات متهم 
در دادسرا و دادگاه، بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده ۵ از قانون 
مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز دانسته، متهم 
موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و 
تحمل ده ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه بنفع دولت محکوم می 
نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد. م الف ۱۶۶۹
 رئیس دادگاه انقالب آمل مرتضی مهدوی

آگهی
شعبه اول دادگاه عمومی بخش دابودشت 

خوانده: آقای علیرضا شمالی فرزند مسعود به نشانی ورامین خیابان دانش سرا کوچه مهاجر 
خیابان نگین پالک ۴۸ خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم شهربانو اصغرپور فرزند حشمت به طرفیت آقای 
علیرضا شمالی فرزند مسعود به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به سبب 
ترک خانواده از زندگی مشترک و مجهول المکان بودن وی با این توضیح که خواهان در جلسه 
دادگاه ادعا نموده که در سال ۱۳۹۳ در دفترخانه ازدواج آن به عقد دائمی زوج درآمده است 
هردو سابقا یک ازدواج ناموفق داشتیم هر دو چند ماه پس از عقدمان در سال ۱۳۹۳ بین ما 
اختالف پیش آمده و به ناچار مهریه خویش را مطالبه و اجرا نموده ام و لکن نامبرده از ورامین 
خارج گردید و حتی محل کار خویش واقع در کشتارگاه واقع ورامین را به مکان نامعلومی 
ترک نموده و تاکنون که سه سال می گذرد از وی خبری نیست بدین لحاظ بالتکلیف می 
باشم، فلذا مبادرت به طرح بشرح فوق نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
نحوه اظهارات زوجه در جلسه دادگاه و پاسخ نیابت از دادگستری محترم شهرستان ورامین 
و تحقیقات معموله حاکی از آن می باشد که زوج علیرضا شمالی قبال کشتارگاه مرغ کار می 
کرده و در حال حاضر سر کار نمی آید و به علت اختالف خانوادگی جا و مکان مشخصی ندارد 
و متواری می باشد و نظر به این که زوجه جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد 
جسته و اظهارات گواهان در جلسه دادگاه مضافا به این که پس از احراز مجهوالمکان بودن 
خوانده نامبرده با وصف انتشار آگهی حضور از طریق روزنامه کثیراالنتشار در جلسات رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه و دفاعی نیز ارائه ننموده است و با توجه به نظریه داوران منتخب 
زوجین )توضیح این که داور زوج بلحاظ استنکاف زوج از معرفی داور برابر قانون زوجه مبادرت 
به تعیین داور برای وی اقدام نموده است( به شرح مضبوط در برگه شماره ۵۲ پرونده همگی 
موید صحت ادعای زوجه و احراز تخلف زوج از شرط شماره ۸ عقدنامه می باشد و با توجه 
به نامه شماره ۴۳۵/۳۵۲ مورخ ۹۷/۱/۲۳ پزشکی قانونی شهرستان آمل مبنی بر منفی بودن 
تست بارداری زوجه می باشد فلذا ضمن احراز ترک زندگی مشترک از سوی زوج دادگاه به 
استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام 
زوج به طالق زوجه صادر و اعالم می گردد و به این مبنا زوجه می تواند پس از قطعیت رای با 
مراجعه به یکی از دفاتر طالق با اختیارات حاصله از وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه برابر 
مقررات شرعی و قانونی خود را به نحو خلع مطلقه نماید مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از 
تاریخ ابالغ رای فرجام یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی 

در محاکم محترم دیوان عالی کشور می باشد. م الف-۱۶۶۵
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش دابودشت – حسین زاده

مفقودی
 کارت هوشمند با شماره سریال ۴۱۵۲۰۳۳خودرو کامیون باری چوبی سیستم 

ولوو بشماره پالک ۲۳۵ع۸۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی آقای عین اله اقلیما فرزند ذوالفعلی طرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۲۱۲۷۰۰۴۸۵ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان آمل ۱۰۵ جزایی سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ ساعت ۱۱:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن مشتکی عنه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ار تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف ۱۶۶۸

شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان آمل )105 جزایی سابق(- شایسته محمدنژاد

ظریف: شروع مذاکرات با گروه 5 برای ما مهم است

ادامه برجام منوط به تامین منافع ایران است
رئیس کل بانک مرکزی  خبر داد :

اختصاص ۷ میلیارد دالر ارز برای واردات
›محمدجواد ظریف‹ وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به منظور رایزنی و تبادل نظر با 
مقامات چین درباره برجام و بررسی امکان تداوم این توافق با وزیر امور خارجه چین دیدار و گفت 
و گو کرد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در بدو ورود به فرودگاه بین المللی پکن  گفت: 
همانطور که رییس جمهوری اعالم کردند برای همه گزینه ها آماده هستیم اما اگر قرار باشد 
برجام ادامه پیدا کند باید منافع ملت ایران تضمین شود.وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: 
اتحادیه اروپا بعد از خارج شدن آمریکا از برجام بیشترین درخواست ها را از ایران را داشته است 
و خواستار حفظ ایران در این قرارداد بین المللی است.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
افزود: باید کشورهای اروپایی به من تضمین بدهند که به رغم خروج امریکا از برجام منافع ملت 
ایران همچنان حفظ می شود.وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که مهمترین اقداماتی که 
کشورهایی اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام می توانند درباره ایران انجام دهند، چیست؟ گفت: 
مهمترین اقدام آنها این است که در مورد حفظ منافع ایران به ما تضمین بدهند.وی اظهار داشت: 
برای ما مذاکرات با پنج منهای یِک بعالوه یک، یا با گروه ۵ با دوستانمان شروع شود. چین از 
نزدیک ترین دوستان ایران است و امروز در مورد تصمیم گیری که ایران قرار است با توجه به نحوه 
تضمینی که سایر اعضای ۱+۵ بعد از خروج آمریکا در مورد اجرای برجام و دریافت منافع ایران در 
مورد برجام صحبت کنم.وزیر امور خارجه بر مبنای دستور العمل حسن روحانی، به منظور رایزنی 
و تبادل نظر با اروپا و دیگر طرف های برجام و بررسی امکان تداوم برجام در صورت تضمین منافع 

ملت ایران، از شنبه سفر فشرده ای را به چین، روسیه و بلژیک آغاز کرد.

ادامه از صفحه ۱ 
سیف افزود: به نظر می آید که همه ذینفعان با این ترتیبات و مدل جدید ارزی، ارتباطات 
مناسب خود را برقرار کردند و کارهایشان به روش عادی انجام و حل و فصل می شود ضمن 
اینکه مشکل اساسی و حادی در این رابطه وجود ندارد البته این به معنی کامل شدن و تکامل 
سامانه و ترتیبات جدید ارزی نیست بلکه یکسری نیازهای ریز و موارد جزئی وجود دارد که 
به تدریج در آینده و هفته به هفته بر شرایط ترتیبات ارزی افزوده می شود و وضع را بهتر می 
کند.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه همه صرافان، بازیگران و فعاالن مرتبط با ارز با سیستم 
آشنایی پیدا کردند یک دستاورد مثبت و بزرگی است البته همه دستگاه ها همکاری کردند 
بانک مرکزی محور کار بود و در سایه همکاری هایی که انجام شده بانک مرکزی توانسته 
است این وضعیت را ایجاد کند به ویژه در شرایط جدید و فضای بین المللی جدید این یک 
دستاورد بسیار بزرگ است.سیف گفت: حاکمیت به بانک مرکزی به عنوان متولی تراز ارزی 
کشور این ابزار را داده تا بتواند اشراف و کنترل کامل در جریان ورود و خروج ارز در کشور 
نیازهای  به  ارزی کشور را که سرمایه ملی است  با دقت کامل منابع  بتواند  باشد و  داشته 
اولویت بیشتر تخصیص دهد. وی درباره مقابله با بازار قاچاق ارز و تبعات روانی آن بر بازار 
سکه و طال گفت: همانطوری که قباًل گفتم و این روزها بیشتر این مطلب دارد باز می شود 
واقعیت این است که دشمنان ما از حربه جنگ روانی دارند در اقتصاد ما رخنه و تزلزل ایجاد 

می کنند ما باید آگاهی داشته باشیم و به نحو مناسبی با آن برخورد کنیم.
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ضمانت  تامین ارز واردات کاالهای اساسی از سوی 
معاون اول رئیس جمهور

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به صحبت های معاون اول رئیس 
جمهور در جلسه غیرعلنی روز گذشته گفت: بنابر ضمانت های داده 
شده ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی، نیازهای صنعتگران و 
تولیدکنندگان، نیازهای پزشکی، دارو، ارز مسافرتی، بیماران تامین می 

شود.
بهروز نعمتی، در تشریح نشست غیرعلنی مجلس شورای اسالمی که 
آقای  برگزار شد، گفت:  یازدهم  اعضای کابینه دولت  برخی  با حضور 
جهانگیری گزارش کاملی درخصوص ارز و نیازمندی هایی که در بازار 
ارز وجود دارد، ارائه داد.  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور 
در صحبت های خود ضمانت های الزم برای تامین ارز در حوزه واردات 
کاالهای اساسی، نیازهای صنعتگران و تولیدکنندگان، نیازهای پزشکی، 

دارو، ارز مسافرتی، بیماران نیازمند به صورت کامل را داد. 
وی با اشاره به دغدغه نمایندگان درخصوص ناهماهنگی تیم اقتصادی 
دولت اظهار کرد: آقای دکتر الریجانی در این زمینه تاکید کردند که 
باید ناهماهنگی ها رفع شود و به گونه ای عمل شود که نظر منتقدان و 
کارشناسان دولت در تصمیمات کابینه لحاظ شود و در بازار ارز وحدت و 
وفاق حاصل شود.   سخنگوی هیات رئیسه قوه مقننه کشور با اشاره به 
صحبت های سیف در این جلسه خاطرنشان کرد: بنابر صحبت های ایشان 
هیچگونه دغدغه ای در حوزه نیاز ارزیی کشور وجود ندارد و ارز مورد نیاز 

کشور به راحتی تامین می شود.

 توضیحات نماینده خمینی شهر در خصوص 
به آتش زدن پرچم آمریکا و برجام در مجلس

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: مجلس نماد استقالل، عزت 
و شرف ملی است و نباید برخی افراد اظهارنظرهای خارج از این موارد را 

داشته باشند.
سید محمدجواد ابطحی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۵۳ و 
بند )ج( اصل ۲ در نفی سلطه پذیری، ستم کشی، سلطه گری و قاعده نفی 
سبیل گفت: در هفته گذشته پس از اقدام بسیار وقیحانه ترامپ در خروج 
از برجام اقدام به آتش زدن پرچم و برجام در مجلس کردیم. نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی افزود: برخی در سایت ها نوشتند 
فرزندان ابطحی در آمریکا هستند اما تمامی ۴ فرزند من در خمینی شهر 
زندگی می کنند، متأسفانه فضای نامناسبی در فراکسیون امید شکل 

گرفته است که این برخوردها حاکی از آن فضاها است.
وی با اشاره به اصل ۱۵۳ قانون اساسی خطاب به نایب رئیس مجلس 
تصریح کرد: امروز یکی از همکاران برجامی را تحویل شما داد، این موضوع 
با کدام موازین شرعی مطابقت دارد. اینکه بیاییم چیزی را که رد کرده ایم 
را مجدد بر سر جنازه آن سینه بزنیم. ابطحی تأکید کرد: این برجام متعفن 
را باید دفن کرد؛ چرا در مجلس که نماد استقالل، عزت و شرف ملی 
است چنین مسائلی مطرح می شود. در ادامه نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: بهتر است این موضوع را پیگیری نکنیم چون هر نماینده 

ای به دنبال طرح اخطار اصل ۷۹ قانون اساسی است.

سهام آمریکا در شرکت های بزرگ 
مانعی بزرگ سر راه اجرای برجام

حشمت ا... فالحت پیشه، معتقد است آمریکا با خرید بیش 
از ۱۰ درصد سهام شرکت ها بزرگ دنیا امروز نقش تعیین 
کننده در این شرکت ها برای برقراری روابط تجاری با 
ایران دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، با اشاره به نحوه عملکرد اروپا در خصوص برجام 
بعد از خروج آمریکا از این توافقنامه گفت: وزارت خزانه 
داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران بوده و این وزارتخانه در 
حوزه های حساس اقتصادی و فناوری نقش، نفوذ و سهام 
دارد و با استفاده از همین موضوع شرکت های همکار  با 

ایران را تهدید می کند.
نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با اشاره به مواضع کشورهای اروپایی 
که علیه ترامپ است، عنوان کرد: اقدام بوئینگ و ایرباس 
اولین گام عملی جدی بود در حوزه اجرای برجام بود که 

باید از آن محافظت شود.
وی افزود: آمریکایی ها در حوزه های فناوری، تجاری و 
مالی با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ درصد در شرکت های 
مهم دنیا نقش مهمی دارند و به نوعی کنترل شاهراهی 

دنیا را به خود اختصاص داده اند.
فالحت پیشه در ادامه با بیان اینکه آخرین بازیگر حوزه 
بین الملل انگلیس بود که در سال ۱۹۷۰ میالدی مداخله 
فراگیر خارجی را به آمریکا واگذار کرد، یادآور شد: ما نباید 
اجازه دهیم به سیبل تعامالت افراطی در دنیا تبدیل 
شویم. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با تأکید 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران باید خود تعیین کننده 
مسیر تحوالت آینده باشد، اظهار داشت: باالخره آمریکا 
از برجام خارج شده و اروپا توان محدودی برای حفظ 
تعهدات برجامی دارد چنانچه ترامپ درخواست مذاکرات 
جدید با ایران را کرده که به معنای توقف ناپذیری اقدامات 

ایذایی آمریکایی ها است.
وی در ادامه به نحوه برخورد جمهوری اسالمی اشاره و 
بیان کرد: در وهله اول وحدت داخلی باید حفظ شود و 
جریانات سیاسی مختلف باید به گونه ای عمل کنند که 
اتحاد و انسجام خدشه دار نشود چرا که سیاسی بازی ها 
به ضرر کشور است. فالحت چیشه ادامه داد: در این بین 
مجلس شورای اسالمی وظیفه خطیری دارد و گرایش 
های سیاسی که در مجلس است نباید مورد سوءاستفاده 
بیرونی قرار گیرد لذا در فضایی که ترامپیسم طرفداران 
زیادی در دنیا ندارد نباید گرفتار افراطی گری شویم. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در پایان با بیان اینکه جمهوری اسالمی همواره 
بدعهدی آمریکایی ها را در حوزه برجام پیش بینی کرده 
بود، خاطرنشان کرد: اروپایی ها نیز به این نتیجه گیری 
رسیده بودند و بسیار تالش کردند تا پیش از اعالم خروج 
ترامپ جلوی این اتفاق را بگیرند اما مذاکرات آنها نیز 

عمال موفق نبود.

خبرخبر

اگر  ارز  نرخ  رفتن  باال  پارلمانی؛  خبرنگار 
برای هر کسی بد بوده، برای افرادی که دارای 
بیماریهای خاص بوده و مجبورند با قیمت های 
سرسام آور اقدام به خرید دارود کنند سخت تر 

و مصیبت بار است.
تأمین این داروها به گونه ای نیست که بتوان 
آسان از کنار آن گذشت، چرا که با واردات انجام 
شده و حال که بر قیمت دالر روز بروز افزوده 
افراد  این  برای  نیز  زندگی  شرایط  شود،  می 

سخت تر می شود.
نوسانات ارز باعث شده تا از کوچکترین اقالم 
مورد نیاز گرفته تا داروهای خاص در دسترس 
نبوده و دچار چالش های جدی شوند. تأمین 
داروهای مورد نیاز برای بیماران امری حیاتی 
است که موجب نارضایتی مصرف کنندگان آن 
شده و در اعتراض به این رویه حتی در کنار 
درب مجلس فریاد اعتراض خود را به افزایش 

دالر در کشور به گوش نمایندگان می رسانند.
بسیاری از این افراد هنگامی که برای تأمین 
هالل  داروخانه  به  نیاز  مورد  داروهای  برخی 
احمر مراجعه می کنند، بدلیل افزایش قیمت 
دالر وعده روزهای دیگر می گیرند و نهایتا در 

بازار آزاد تهیه می کنند.
همین رویه باعث شده تا با کمبود دارو مواجه 
شده و این داروها از آنجایی که به زندگی آنان 
بستگی دارد به ناچار از بازار آزاد تامین خواهد 
شد. اما این روش تا چند روز آتی جواب می 
دهد؟ براستی راه حل مناسبی برای این افراد 

وجود ندارد؟
برخی بیماران نیز با داشتن دفترچه های بیمه 
سالمت هیچ گونه بهره برداری از آن نبرده و 
از آنجایی که در مراکز دولتی و داروخانه های 

وابسته به هالل احمر قادر به تهیه آن نبوده 
آزاد  بازار  در  دارو  به خریداری  باز مجبور  اند 
خواهند بود. چرا که داروخانه ها قراردادی با 
بیمه سالمت ندارند. براستی نقش این دفترچه 

های بیمه چیست؟
در حالی که عمده ترین چالش، نوسانات نرخ ارز 
است که برخی شرکت های دارویی وارد کننده 
از این اتفاق سوءاستفاده کرده و بدون منطق 
نسبت به افزایش قیمت دارو اقدام و یا برای 

ایجاد بازار سیاه کمبود دارو را عنوان می کنند.
سیاست گذاری های ناصحیح و بدون برنامه نیز 
در توزیع دارو نقش بسیار مهمی دارد؛ چرا که 
اگر چنانچه با حساسیت بیشتری انجام شود، در 
این خصوص عضو کمیسیون بهداشت مجلس، 
نرخ  بر  ارز  بازار  در  شده  ایجاد  تالطم  گفت: 

داروی بیماران خاص تاثیرگذار بوده است.
حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرگزاری 

خانه ملت و در واکنش به انتشار اخبار گوناگون  
از سوی سخنگوی سازمان غذا و دارو مبنی بر 
نبود مراودات دارویی بین ایران و آمریکا گفت: 
اگر این خبر از سوی سخنگوی سازمان غذا و 
دارو اعالم شده باشد قطعا آن را می پذیریم، چرا 
که ما نیز اطالعات خود در زمینه دارو را از این 

سازمان به دست می آوریم.
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
بر وضعیت  تحریم ها  تاثیر  مورد  در  اسالمی، 
بازار داروی ایران ادامه داد: قطعا تحریم ها بر این 
حوزه بی تاثیر نخواهد بود، کما اینکه تعدادی از 
داروها در داخل کشور تولید می شوند که باید 
مواد اولیه آن از خارج تامین شود، همچنین 
تعدادی از شرکت های دارویی مجبور هستند از 
طریق واردات برخی اقالم داروی بیماران خاص 

نیاز آنها را تامین کنند.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار دارو 

تصریح کرد: هم اکنون ما به التفاوت نرخ دالر 
دولتی که ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است با نرخ 
دالر دربازار آزاد بر وضعیت بازار دارو تاثیرگذار 
خواهد بود و قطعا قیمت دارو متاثر از آن خواهد 

بود.
تقویت شرکت های دارویی ایران

عابدی خاطرنشان کرد: البته ما با سیاست های 
اما  نیستیم،  مرتبط  مستقیم  طور  به  آمریکا 
متاسفانه در دنیا سایر کشورها به دلیل مراوداتی 
که با آمریکا دارند وقتی با شرکت های بزرگ 
دارویی به این صورت وارد مذاکره شود که در 
معامالت خود تحریم ها را در نظر بگیرند به 
دلیل اینکه با این کشور معامالت گسترده تری 

دارند قطعا منافع خود را نادیده نمی گیرند.
این نماینده مردم درمجلس دهم، تاکید کرد: 
تاثیر  از  باید در این شرایط برای ممانعت  ما 
تحریم ها و نوسانات نرخ ارز بر وضعیت داروی 
کشور، شرکت های دارویی خود را به سرعت 
تقویت کنیم، همچنین مطالبات آنها پرداخت 
شود تا بتوانند روی پای خود بایستند و ذخایر 
دارویی به ویژه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین 

کنند.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
دسته  دو  داروها  یادآورشد:  اسالمی،  شورای 
در  فقط  بخشی  که  صورت  این  به  هستند 
دنیای پزشکی به عنوان دارو مطرح می شوند 
که تحریم ها شامل آنها نمی شود، اما بخشی 
دارند  مختلفی  مصرف های  که  نیز  داروها  از 
سرطان  و  اس  ام  درمان  داروهای  همچون 
هسته ای  تجهیزات  که  ویژهرادیوتراپی ها  به 
محسوب می شوند، تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز 

و تحریم ها قرار می گیرند.

دود باال رفتن نرخ ارز در چشم بیماران خاص 

فراخوان عمومی
راستای  در  دارد  نظر  در  کرج  شهرداری  پسماند  مدیریت   سازمان 
بهره گیری از توان علمی، تخصصی و اجرایی کارشناسان و شرکت های 
مشاور فعال در حوزه مدیریت پسماند، اقدام به انتخاب مشاور ذیصالح 
در جهت تدوین و تشریح پروژه ها و اقدامات سازمان در راستای اهداف تعیین شده 
در طرح جامع و راهبردی سازمان نماید. لذا از کلیه شرکت های مشاور ذیصالح در 
این حوزه و یا اشخاص حقیقی دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته های 
محیط زیست و بهداشت محیط و دارای تجربه در زمینه مدیریت پسماند دعوت بعمل 
این خصوص را  تا رزومه کاری )سوابق علمی و اجرایی( و اسناد مثبته در  آید  می 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شبنه مورخ 97/3/3 تحویل دبیرخانه سازمان به 
آدرس: کرج – میدان امام حسین – انتهای خیابان شهید صدوقی )ساسانی( – بلوار 

دودانگه جنب پمپ گاز 32801082 نمایند. 
بدیهی است سازمان مدیریت پسماند در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

خواهد بود.

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۴۰۰۴۷۹ آقای مسعود شعبانی فرزند محمد داود 
به اتهام کالهبرداری رایانه ای به میزان هشت میلیون و چهارصد و سی هزار تومان 
باشد  تعقیب می  فرزند رحم خدا تحت  زاده  اسالمی  فرهاد  آقای  موضوع شکایت 
حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
۳۰  روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد 

مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست مراد بارانی بیرانوند و غیره به طرفیت صید نور 
بارانی بیرانوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم صید کاظم بارانی بیرانوند طی شماره ۱۵۳/۷/۸۲ 
در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه ۱ صادر و وقت اجرایی قرار ساعت ۱۱ صبح مورخه 
۹۷/۳/۲۲ )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر 
آگهی نباشد (تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به 
متوفی و کسان دیگری که  حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل 
این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر با آدرس بیرانشهر –جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند 

حاضر شوند عدم حضور مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر –سیف اله دهقان پور 

آگهی مفقودی
مدل۱۳۸۵نوع  سفید-روغنی  رنگ  ۱۶۰۰iبه  تیپ  وانت  خودروپیکان  سندکمپانی 
سوخت بنزینی شماره پالک ایران۲۴-۹۶۱ج۴۱،شماره موتور۱۱۲۸۵۰۴۵۴۲۳،شماره 
شاسی۲۲۱۱۱۱۳۹بنام عزیز ناصری نام پدرحضیری، بشناسنامه۱۳۲۹،محل صدو

وازدرجه  ۶۴۱۵۸۵۳۶۴۵مفقودگردیده  راهواز،کدملی۱۷۵۲۸۰۰۳۴۶،کدپستی 
اعتبارساقط می باشد.

اهواز

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۸۸۲۰۲۱۸۲۷صادره  پدرحسن  نام  مجیدحسنی  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
ازشوشت ۱۸۸۱۹۵۹۶۰۰صادره  بشناسنامه  حسنی  شهرت  حسن  مرحوم  پدرش 

فوق  مشخصات  با  عبارتنداز:۱-متقاضی  اش  ورثه  ردرتاریخ۹۶/۱۰/۱۸دراهوازفوت 
مرحوم(۳-ثریابشناسنامه  ازشوشتر)پسران  بشناسنامه۳۰۲۴۳صادره  الذکر۲-رحیم 
ازشوشتر۵-مریم  ازشوشتر۴-سهیالبشناسنامه۳۰۲۴۵صادره  ۳۰۲۴۴صادره 
حسنی۶-جانی  همگی  مرحوم(شهرت  ازشوشتر)دختران  بشناسنامه۹۱۹۰صادره 
اکبری بشناسنامه۳۷۲صادره ازمسجدسلیمان )همسرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یکمرتبه آگهی مینمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)۱۶/۲۲(
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۲۴۲۹۰۴۲ متعلق به اینجانب میثم فرج ساز فرزند 

امراله به شماره ملی ۲۱۸۱۲۶۲۳۴۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دارسی کیفری به خانم فرشته کوهزادی فرزند صیدرضا 
مجهول المکان به اتهام توهین و تهدید حسب شکایت آقای یداله قنبری در پرونده کالسه 
۹۵۰۶۵۸ شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار این آگهی 
در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم حاضر شوید در صورت عدم حضور 

این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱۵ شماره   شناسنامه  دارای  اکبری  آقایحسن   
توضیح  وچنین  نموده   وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از    ۹۷۰۰۴۷
داده که شادروان ملوک اکبر  به شناسنامه ۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۹ اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-حسن اکبری  کدملی  ۵۹۶۹۹۰۳۱۷۵  پدر متوفی

۲-زینب اسمعیلی    کدملی  ۵۹۶۹۵۳۴۱۵۳  مادر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۰۸۴۱۳۰۰۱۲۲ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۸۴۲۹۰۰۱۰۵ 
شکات: ۱- آقای ایوب کهزادی فرزند برخوردار ۲- آقای برخوردار کهزادی فرزند اله 
حسین همگی به نشانی ایالم – ایالم بلوار شهید مدرس خ شهید آوینی کوچه تابان 

منزل شخصی تلفن ۰۹۱۸۶۱۶۴۸۴۶ 
۳- آقای نورخدا بابائی فرزند سبزخدا به نشانی ایالم – چهار راه مقاومت 

۴- آقای محمدظاهر نصری فرزند خداد به نشانی ایالم – بانبرز – م مرزداران- ک 
تالش ۱- ت ۰۹۱۸۸۴۱۰۴۱۳

متهم: آقای محمدرضا مامی فرزند رستم به نشانی ایالم مجهول المکان
اتهامها: ۱- مشارکت در سرقت ۲- سرقت دوربین مدار بسته ۳- خرید مال مسروقه 
به تاریخ بیست و هشتم ماه سال یکهزار و سیصد و نود هفت در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه یکصدو سوم دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم به تصدی اینجانب امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداومند قادر متعال و تکیه 

بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
به  نسبت  رستم  فرزند  مامی،  محمدرضا  آقای  واخواهی  در خصوص  دادگاه-  رای 
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۳ شعبه  از  صادره   ۹۶۰۹۹۷۰۸۴۲۹۰۱۱۲۶ شماره  دادنامه 
به  مال(  رد  بر  )عالوه  تعزیری  مباشرت در سرقتهای  اتهام  به  ایالم که  شهرستان 
چهار سال حبس تعزری و ۷۴ ضربه شالق تعزیری محکومیت یافته است. دادگاه 
نظر به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق با اوضاع و احوال و محتویات پرونده اصدار 
یافته است و عاری از هرگونه منقصت و اشکال است و در این مرحله از دادرسی 
دلیلی که داللت بر نقص آن نماید یافت نگردید لکن نظر به ندامت حسن سابقه و 
اقرار موثر وی در تمام مراحل تحقیق و بازجویی و در جلسه دادسرا و دادگاه این 
دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص داده و با استناد به مواد ۳۷و۳۸ قانون 
تعزیری  حبس  سال  دو  به  مقرره  حبس  مجازات   ۱۳۹۲ مصوب  اسالمی  مجازات 
مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ۴۰۶و۴۰۷  مواد  استناد  به  و  مینماید  تقلیل 
۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را عینا تایید و ابرام مینماید این رای حضوری و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان ایالم می باشد.
محمدصادق کرمی دادرس شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو ایالم

حســن لطفی، بی توجهی نسبت به ساماندهی 
کودکان کار و اتباع بیگانه را در ترانزیت کودکان 
کار خارجی از کشورهای افغانستان، پاکستان و 

بنگالدش به پایتخت موثر دانست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر اینکه بیش از ۶۰ درصد 
کودکان کار استان تهران اتباع خارجی هستند 
از حضــور آنان در پایتخت انتقــاد کرد و گفت: 
متاسفانه نبود یک متولی واحد و بی توجهی به 
ســاماندهی کودکان کار و اتباع بیگانه طی سال 
ها باعث شــده شــاهد حضور کودکان کار اتباع 

خارجی در کشور باشیم و در واقع این کودکان از 
کشورهای افغانستان، پاکستان و حتی بنگالدش 
توســط مافیای فعال برای تکدی گری به کشور 

ترانزیت می شوند.
نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اسالمی، 
با یــادآوری اینکه بهزیســتی بــه تنهایی توان 

ســاماندهی کودکان کار را نــدارد، تصریح کرد: 
متاسفانه مافیا با اســتفاده از خالء های قانونی 
به راحتی کودکان را از کشورهای همسایه وارد 
تهران و بخش زیــادی از درآمد آنان را تصاحب 

می کنند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی مافیای کودکان کار 

اتباع بیگانه، تصریح کرد: دستگاه قضا باید مافیا 
را شناسایی و برخورد جدی و قاطع با آنها را در 

دستور کار قرار دهد.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، با تاکید بر 
اینکه بخشــی از کودکان کار کودکان بی هویت 
حاصل از ازدواج زنان ایرانــی با مردان خارجی 
هســتند، گفت: متاسفانه هنوز مشکالت هویتی 
آنها هنوز رفع نشده زیرا قانونگذار تکلیف و تدبیر 
حمایتــی در این رابطه اتخاذ نکرده و هنوز هیچ 
قانونی برای رفع مشــکالت آنها تصویب نشــده 

است.

بی توجهی به ساماندهی کودکان 
یت اتباع خارجی به تهران  و   ترانز

آگهی صورت 
طبقه بندی بستانکاران شرکت ورشکسته پاکمهر کاران توانا در حال تصفیه 

 بدین وسیله به اطالع کلیه بستانداران و سایر اشخاص ذینفع می رساند که صورت طبقه 
بندی بستانکاران شرکت ورشکسته پاکمهر کاران توانا به شماره ثبت ۳۱۹۵ تهیه و 
تنظیم گردیده و در دفتر مدیر تصفیه منتخب دادگاه به نشانی بابلسر خیابان پاسداران 
خیابان شهیدان محبوبی محبوبی ۳ پالک ۵۳ کد پستی شماره ۴۷۴۱۹۷۳۴۵۸موجود 
میباشد بستانکاران و سایر اشخاص ذینفع می توانند به نشانی فوق مراجعه و چنانچه 
اعتراضی به صورت مذکور داشته باشند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی به 
استناد ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه  اعتراض خود را به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی و 
حقوقی دادگستری بخش بندپی شرقی که دادگاه محترم صادر کننده حکم توقف می 
باشد تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور تصمیم مدیرتصفیه قطعی 

خواهد شد
 ضیاءالدین درویش مدیر تصفیه شرکت ورشکسته پاکمهر کاران در حال تصفیه 

مفقودی
  برگ سبز رنو هاچ بک مدل ۹۶ با شماره پالک ۷۷۶ص۱۸ایران ۸۲ با شماره موتور 
K۴MC۶۹۷ - W۰۰۴۸۶۷ و شماره شاسی NAPBSRBYAH۱۰۵۶۳۹۰بنام 

محمد اصغری سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل 

آگهی  ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای بهرام داوطلب فرزندخوانده آقای حسینجان 
تقوی  گنجی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهرام داوطلب خواسته فک پالک خودرو 
مطرح که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۱۱۰۸۰۰۸۹۶شعبه ۸ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۴/۱۰ساعت هشت 
و نیم تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندن ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دفتر حاضر گردد
 منشی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل مریم رمضانی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای رضا عمرانی فرزند

به طرفیت اداره جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۱۱۶۰۰۰۰۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان 
آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. م الف – ۱۶۶۷
مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان آمل – فاطمه رنجبرتبار عمرانی 

آگهی
شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان مازندران مستقر در شهرستان آمل

موضوع: نامه به مدیر کل فرهنگ و ارشاد جهت نشر آگهی
به: ارشاد آمل

بسمه تعالی
بدینوسیله به آقای حسین امیری وفق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می 
گردد در خصوص شکایت آقای محمدحسین افضلی علیه شما دائر بر آدم ربایی در 
مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۰ در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه به صورت 

غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. م الف – ۱۶۷۰
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان مازندران مستقر در شهرستان آمل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آمنه فالحتی زیدی فرزند رمضانعلی  به شرح  درخواست که به شماره ۹۷۰۰۷۸این 
که  داشت  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا 
شادروان مرحومه معصومه جی افزام فرزند علی به ش ش  صادره از ساری در تاریخ 

۸۷/۱۲/۱۴دراقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و وراث وی عبارتند از
۱-میثم شعبانی جامخانه فرزند رمضان به ش ش ۲۸۰ صادره از ساری همسر متوفی 
۲-آمنه فالحتی زیدی فرزند رمضانعلی به ش ش ۴۴۸۱ صادره از ساری مادر متوفی 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۷/۲۷
 مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاند رود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای ایمان معافی چراتی فرزند علی اکبر به شرح  درخواست که به شماره ۹۷۰۰۷۵این 
اعالم داشت که  و  نموده  وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  شورا 
شادروان آقای علی اکبر معافی چراتی فرزند ذکریا به شماره ملی ۲۰۹۲۵۰۰۱۷۱صادره 
از ساری در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و وراث 

وی عبارتند از
۱-کیوان معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۲۰۹۲۶۰۸۱۳۴فرزند متوفی 
۲-کامران معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۲۰۹۲۰۷۴۴۰فرزند متوفی

۳-شهرام معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۲۰۹۲۰۱۹۷۷۵فرزند متوفی
۴-حامد معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۲۰۹۲۱۲۲۸۵۱فرزند متوفی
۵-الهام معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی۲۰۹۲۲۰۹۵۷۴ فرزند متوفی
۶-ایمان معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی۲۱۸۱۲۵۲۵۳۱ فرزند متوفی
۷-پیمان معافی چراتی فرزند علی اکبر به شماره ملی۲۱۸۱۲۳۶۹۵۱ فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۷/۲۶
 مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاند رود 

سازمان مدیریت پسماند
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 برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم
 در شهرستان کنگاور

برگزاری بیستمین جشنواره »خیرین مدرسه ساز« 
در گیالن

به  و  معلم  مقام  بزرگداشت  مناسبت  به 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  همت 
کنگاور مراسمی با حضور معلمان،مسئوالن 
شهری و استانی جهت تجلیل از معلمان این 

شهرستان برگزار شد.
از  روابط عمومی  نقل  به  به گزارش زمان 
ناهید  کنگاور،  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
کل  اداره  ابتدائی  آموزش  معاون  فضلی 
این  در  کرمانشاه  استان  پرورش  و  آموزش 
مراسم گفت:یقینا توسعه و پیشرفت جامعه 
مرهون تالش بی دریغ مسئولین خدوم و 
و  تعالی  جهت  که  باشد  می  شریف  مردم 
دارند.  برمی  گام  کیفیت  با  آموزش  ارتقاء 
وبسط  تامین  سازی  نهادینه  راستا  دراین 
عدالت آموزشی در مناطق روستائی ومحروم 
را  وتعامل همه جانبه  شهرستان مشارکت 

میطلبد.
کرد:برای  تاکید  ابتدائی  آموزش  معاون 
بررسی و بهبود وضعیت آموزشی و فضاهای 
فیزیکی نامناسب دانش آموزان ابتدائی چند 
با  که  داریم  امید  شهرستان،  این  مدرسه 
مشارکت همه جانبه ی نهادها و ارگان ها 
ومسئولین محترم بتوانیم موجبات کیفیت 
که  ابتدائی  دوره  های  فعالیت  به  بخشی 
اساس و کانون توسعه ی آموزش و پرورش 

و درنهایت توسعه ی کشور را فراهم آوریم.
اداره  خزایی؛مدیریت  فریبرز  همچنین 
آموزش و پرورش شهرستان کنگاور فریبرز 
خزایی گفت: حضور مدیران اسبق آموزش 
و پرورش در مراسم بزرگداشت مقام معلم 
بیانگر این موضوع بود که ما سرمایه های 

خود را نباید به فراموشی بسپاریم.

جشنواره  بیستمین  رشت:  منکویی- 
»خیرین مدرسه ساز« استان گیالن با رویکرد 
تاسیس  سالگرد  بیستمین  »گرامیداشت 
نیک  رویش  با  مجامع خیرین مدرسه ساز 

اندیشان جوان« برگزارشد.
 جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گیالن 
با حضور دکتر شهری معاون توسعه مدیریت، 
پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان 
 ، کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
مهندس علی اوسط اکبری مقدم مدیر کل 
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
گیالن، حاجتی مدیر کل آموزش و پرورش 
استان گیالن،مهندس جبار کوچکی نژاد و 
مهندس جعفرزاده نمایندگان مردم رشت و  
دکتر دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در 
مجلس شورای اسالمی برگزارشد. دکترعلی 
شهری معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و 
مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور در این مراسم ضمن 
تشکر از زحمات ارزشمند خیرین مدرسه ساز 
گفت: امروز با کمک ارزشمند خیرین مدرسه 
ساز سعی بر آن است تا مشکالت مربوط به 

فضاهای آموزشی تا حد ممکن تقلیل یابد.
وی هدف از برگزاری جشنواره های خیرین 
مدرسه ساز  را تکریم خیرین به عنوان الگویی 
از انسانهای خیر و موفق عنوان نمود و یادآور 
شد: برگزاری این چنین  جشنواره های می 

تواند کمک کند تا سایر مردم  عزیز ما از این 
کار خیرخواهانه الگوبرداری کنند.

نظرات  نقطه  بیان  ادامه  در  شهری  دکتر 
دیگر  از  را  آموزشی  فضاهای  در  تنگاها  و 
اهداف برگزاری این جشنواره ها عنوان نمود 
الگویی  طرح  اینکه  به  توجه  یادآورشد:با  و 
مقاوم سازی فضاهای  و  بازسازی   ، تخریب 
آموزشی به عنوان یک کار بی نظیری معرفی 
شده، تالش داریم تا در اجرای این طرح ، گام 

های ویژه ای برداریم.
معاون نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
با اشاره به وجود فضای ناایمن در بخشی از 
فضاهای آموزشی کشور یادآور شد: ما در این 
بخش نیازمند جدی و توجه بیش از پیش 
مسئولین، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و خیرین محترم هستیم.
وی اهمیت طرح های مردمی و مشارکتی 
را خاطر نشان کرد و تصریح نمود:با توجه به 
اهمیت طرح های مردمی و مشارکتی طرح 
های نیمه تمام خیرین تنها طرحی بودند که 
ملی  اعتبارات  در  درصدی   ۱۰۰ تخصیص 
از دیگر بخش  اند.  گفتنی است  را داشته 
های این جشنواره می توان به اجرای سرود 
دانش آموزشی،موسیقی محلی و بومی،اهدای 
محترم  خیرین  به  سپاس  لوح  و  تندیس 
و  محترم  خیرین  دستاوردهای  نمایشگاه 

سخنرانی مسئولین حاضر اشاره کرد.

فصل دهم شعر»آخرین برگ« ورق خورد

نوری- اسالمشهر: دهمین عصر شعر » آخرین برگ« 
که به مناسبت میالد یگانه منجی عالم بشریت حضرت 
صاحب الزمان )عج(  ۲۰ اردیبهشت ماه در سالن آمفی 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار 

شد با استقبال شاعران همراه گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
روز  الی ۲۱   از ساعت ۱۷   مراسم  این  اسالمشهر، 
پنجشنبه با حضور اساتیدی چون علی داودی ، داوود 
نوروزی و تعداد کثیری از شاعران برگزار و ۳۰ نفر از 
شاعران حاضر در برنامه  با موضوعات انتظار، آزادی 

خرمشهر و موضوعات آزاد به شعرخوانی پرداختند.
در ابتدای این مراسم سید حسن حسینی رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعیاد شعبانیه و بخصوص تولد 
یگانه منجی عالم بشریت را تبریک گفت و پیشاپیش 
حماسه  سالروز  و  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا 
جاویدان آزاد سازی خرمشهر را گرامی داشت و در ادامه 
ضمن خیر مقدم به مسئوالن، اساتید و شاعران حاضر 
در مراسم، گفت: در دنیای پر تالطم و استرس زای 
زندگی ماشینی کنونی که همراه با نگرانی ها و دغدغه 
های مختلفی است یکی از بهترین و قابل دسترس 
ترین راه ها و شیوه ها پناه بردن به فرهنگ و هنر است 
تا بتوانیم با بهره گیری از بحر بیکران فرهنگ و هنر 
ایرانی و اسالمی ره توشه برگیریم و فارغ از این نگرانی 
ها چراغ راه آینده مان سازیم . وی در ادامه سخنانش با 
اشاره به لزوم پرورش و تربیت شاعران نو قلم و مبتدی 
از پیشکسوتان شعر و ادب شهرستان درخواست نمود با 
تالش و همت باال و واالتر همراه به سعه صدر و تحمل 

بیشتر به این مهم همت گمارند.

 پیوند ۵0 هکتار از باغات گردو 
در چهارمحال و بختیاری

مهندس  وبختیاری:  چهارمحال   - مصطفوی 
شیرانی  مدیر باغباني جهاد کشاورزي استان  گفت: 
در سال جاري در سطح ۵۰ هکتار از باغات گردوي 
نامرغوب که از نظر میوه دهي و کیفیت و کمیت میوه 
مطلوب نبودند پیوند و شاخه کاري این گردوها صورت 

گرفت.
به گزارش روابط عمومي جهادکشاورزی چهارمحال 
وبختیاری شیرانی گفت: هدف از انجام این کار تشویق و 
ترغیب باغدار جهت سرشاخه کاري گردوهاي نامرغوب 
و ایجاد این ذهنیت مثبت براي باغداران که امکان 
پیوند گردو میباشد با توجه به این که سطح باغات 
گردوي استان بیش از ۷۰۰۰ هکتار میباشد و غالب  
این باغات به صورت بذري مي باشد« در صورت تامین 
اعتبار این برنامه به صورت چند ساله در دستور کار 

سازمان جهاد کشاورزي استان  میباشد.
مدیر باغباني جهاد کشاورزي استان تصریح کرد:در این 
طرح جهت سرشاخه کاري استفاده از ژنوتیپ هاي برتر 
و مطلوب جهت پیوند سرشاخه ها استفاده شده است.

خبر

کسب لوح برتر جشنواره توانمندیها در طرح 
ابداعی آبفای البرز

آبفای شهری البرز که با ۹ طرح صنعتی ودستاوردهای پژوهشی 
برداری  بهره  توانمندیهای  ونمایشگاه  جشنواره  درسومین 
بود،موفق  یافته  ونگهداری درصنعت آب وفاضالب کشور حضور 

به کسب لوح برتر شد.
ها  شرکت،طرح  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
:طرح  از  ارایه شدند،عبارتند  نمایشگاه  ودستاوردهایی که دراین 
جامع جلوگیری از سرقت واستهالک کابل چاه آب،هشدار دهنده 
تلفیقی  روش  به  فاضالب  ،تصفیه  بام  وپشت  کولر  آب  نشتی 
درسامانه   MPLS بستر  ،اجرای  وفیلتراسیون  شیمیایی  الکترو 
تلفن  افزار  ذخیره،نرم  مخزن  دریچه  محافظ  متری،سنسور  تله 
همراه پایگاه خبری آبفای البرز،نرم افزار تلفن همراه آبفای استان 
البرز،سامانه قرائت وصول وصدور واتوماسیون داخلی آزمایشگاه 
محافظ  »سنسور  طرح  شده،  ارایه  های  طرح  این  میان  از  که 
دریچه مخزن ذخیره بدون سیم«که توسط خانم هما قصری ارایه 

شده بود،موفق به کسب لوح تقدیر وطرح برتر جشنواره شد.
خاطرنشان می شود درآخرین روز نمایشگاه مذکور که باحضور 
کلیه شرکتهای آبفای شهری و روستایی از ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت 
بود،مهندس رضایی  برگزار شده  تهران  آفتاب  ۹۷ درمحل شهر 
فر لوح تقدیر مربوطه را از مهندس ستار محمودی دریافت کرد.

 ۱۲۲ میلیون مترمکعب ذخیره آب سدهای
 استان مرکزی

داودی- اراک: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی استان 
مرکزی گفت: در پی بارش های بهاری، ذخیره آب پشت ۲ سد 
الغدیر ساوه و کمال صالح اراک به ۱۲۲ میلیون مترمکعب رسید.

عزت اهلل آمره ای افزود: حجم ذخیره آبی سدکمال صالح اراک 
۶۹ میلیون متر مکعب و سد الغدیر ساوه ۴۷ میلیون مترمکعب 
است. وی اظهار کرد:حجم آب ذخیره شده پشت سد کمال صالح 
الغدیر  اراک نسبت به پارسال ۹۵ میلیون متر مکعب و در سد 

ساوه۵۳ میلیون مترمکعب افزایش دارد. 
گفت:  مرکزی  استان  مرکزی  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
بهاری  متناوب  های  بارش  باوجود  استان  های  رودخانه  جریان 
امسال سیالبی نشده است و بارش های اخیر به تغذیه سفره های 

زیرزمینی توسط بهره برداران انجامیده است.
برداران،  بهره  تا  شده  باعث  بهاری  های  بارش  افزود:  ای  آمره 
استفاده از چاه های آب کشاورزی را با تاخیر آغاز کنند که این 

مهم موجب ذخیره سازی آب های زیرزمینی می شود.
وی اظهار کرد: بارندگی متوسط استان تاکنون ۱۸۰ میلی متر 
بوده است که کاهش ۴۰ درصدی نسبت به پارسال و کاهش ۳۵ 

درصدی نسب ته به دراز مدت دارد.
۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، 
آشامیدنی  بخش  در  بقیه  و  صنعت  بخش  در  درصد  نیم  و  سه 
مصرف می شود. شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی یکی از 
مدیریت،  وظیفه  که  نیروست  وزارت  مجموعه  زیر  های  شرکت 
و  آب  منابع  از  بهینه  برداری  بهره  و  حفاظت  توسعه،  مطالعه، 
همچنین ایجاد و توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و 

سازه های آبی را بر عهده دارد.

خبر

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  سلیمانی- گلستان: 
هفت  حاضر  حال  در  گفت:  گلستان  اسالمی 
سینما در استان گلستان فعالیت می کنند و سال 
گذشته ۱۸۰ فیلم در سالن های استان اکران شده 
که ۱۹۴ هزار و ۲۰۶ نفر به تماشای این فیلم ها 

نشستند.
کرد:  اظهار  فضیلت  اصغر  علی  االسالم  حجت 
در سال جاری ۶۸ عنوان برنامه فرهنگی هنری 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
برگزار می شود که از این تعداد برنامه می توان به 
۲۲ برنامه هنری و ۴۶ برنامه فرهنگی اشاره کرد.

فرهنگی  های  برنامه  حوزه  در  کرد:  اذعان  وی 
در  داستانی  ادبیات  و  شعر  حوزه  در  برنامه   ۱۲
شعر  سوگواره  مقدس،  دفاع  جمله  از  محور   ۱۳

عاشورایی، شعر سراب و ... برگزار می شود.
حوزه  در  اینکه  بیان  با  فضیلت  االسالم  حجت 
کتاب و کتابخوانی ۶ برنامه برای سال جاری پیش 

بینی شده،گفت : سه برنامه نکوداشت ویژه مفاخر 
استان گلستان درسال جاری برگزار می شود.

فراغی  مختومقلی  بزرگداشت  برنامه  افزود:  وی 
با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی گلستان و 

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در روستای آق توقای مراوه تپه برگزار 
می شود. حجت االسالم فضیلت از برگزاری ۱۴ 
برنامه ویژه بخش رسانه و مطبوعات گلستان خبر 

داد و گفت: نمایشگاه مطبوعات استانی، نمایشگاه 
آموزش  مطبوعات،  جشنواره  ملی،  مطبوعات 

روزنامه نگاری و ... از جمله این برنامه هاست.
94 عنوان برنامه فرهنگی هنری در سال 96 

برگزار شد
با  برنامه   ۳۰ جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
محوریت کانون فرهنگی مساجد در هفت بخش 
اجرا می شود، افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی، 
های  دوره  برگزاری  قرانی،  های  طرح  برگزاری 
آموزشی کتابداران، برگزاری جشنواره فیلم های 
۱۰۰ ثانیه در قالب کاری نو از جمله برنامه های 

فرهنگ و ارشاد در این زمینه است.
های  برنامه  به  اشاره  با  فضیلت  االسالم  حجت 
سال  در  کرد:  اظهار   ۹۶ سال  هنری  فرهنگی 
گذشته ۹۴ برنامه فرهنگی هنری در استان برگزار 
کوتاه،  های  حوزه  در  فیلم   ۶۳ همچنین  شد، 

مستند و اجتماعی در استان تولید شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان خبرداد:

فـعالیت هـفت سـینما در اسـتان

خالصه آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول

کرج  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره 
امامزاده  امالک  مغازه  باب  پنج  دارد  درنظر 
مسکونی  آپارتمان  واحد  ویک  حصارک  محمد 
اجاره  به  کتبی  مزایده  ازطریق  را  فاتح  محمدصادق  موقوفه 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  میتوانند  متقاضیان  نماید.  واگذار 
واقع  کرج  وامورخیریه  اوقاف  اداره  به  مزایده  آگهی  ومطالعه 
سایت وب  ویابه   454 پالک  شمالی  طالقانی  اله  آیت   دربلوار 

تمایل  صورت  در  و  مراجعه   www.oghafalborz.ir
پیشنهادات خود راتا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/03/12 به 

دبیر خانه تحویل ورسید دریافت نمایند.
حسین مهدیان  

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج  

سازمان اوقاف وامورخیریه
اداره کل اوقاف وامورخیریه ستان البرز
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان کرج

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۵۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سرآبادانی 
دانگ مشاع  پنجم  ویک  عباس دریک  فرزند  ازتهران  بشناسنامه شماره ۵۰ صادره 
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت ۵۰۰۲ مترمربع مفروز از 
پالک شماره ۳۵۲ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس سرآبادانی وبامالکیت 
مالک اولیه آقای لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهد شد.۹۷/۸۶۴۶/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۰۲/۲۴ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۰۳/۰۹
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ هیات موضوع قانون 
مستقردرواحد  سندرسمی  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
پنجم  ویک  دریک  عباس  فرزند  ازتهران  صادره  شماره ۳۰۴  بشناسنامه  سرآبادانی 
به مساحت ۵۰۰۲  احداثی درآن  بنای  با  زمین  قطعه  ازششدانگ یک  دانگ مشاع 
مترمربع مفروز از پالک شماره ۳۵۲ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس 
سرآبادانی وبامالکیت مالک اولیه آقای لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد.۹۷/۸۶۳۸/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۰۲/۲۴ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۰۳/۰۹
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۵۴۵ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند  ازتهران  صادره   ۲۷ شماره  بشناسنامه  سرآبادانی  فرحناز  خانم  متقاضی 
عباس دریک ویک پنجم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
درآن به مساحت ۵۰۰۲ مترمربع مفروز از پالک شماره ۳۵۲ اصلی واقع درالبرز 
اله  لطف  آقای  اولیه  مالک  وبامالکیت  سرآبادانی  عباس  ازآقای  باخریداری  و 
به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  مینماید.لذا  تایید  وغیره  فیرزوبخت 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  این  رابه  خود  اعتراض  دوماه 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
مقررات  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  است درصورت  .بدیهی 

سندمالکیت صادرخواهد شد.۹۷/۸۶۴۰/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۰۳/۰۹
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آگهی احضار  متهم
نظر به  اینکه  آقای  محمدرضا  رحیمی فرزند  عزت  و خانم  شیما  امیدی  به اتهام  
تهدید ، فحاشی   ،مزاحمت و سلب  آسایش  با توجه  به شکایت آقای  عزت  رحیمی  
و اظهارات گواهان  از ناحیه  این  دادسرا  تحت تعقیب  می باشد  و ابالغ  احضاریه به  
نامبرده  به  واسطه  معلوم نبودن  محل اقامت  میسر  نگردیده  است  لذادر اجرای  
ماده ۱۷۴  قانون  آیین دادرسی  دادگاههای  عمومی و انقالب  در امور  کیفری  و از 
طریق  انتشار  آگهی  به نامبرده  ابالغ  می گردد  تا ظرف  مهلت  یک ماهه  از تاریخ  
انتشار  آگهی  در شعبه  اول  دادیاری  دادسرای  عمومی و انقالب ماسال  حضور  یافته  
و پاسخگوی  اتهامات  انتسابی  باشند  بدیهی  است  در صورت  عدم  حضور  ظرف  

مهلت  قانونی  ) یک ماهه (  اقدام  مقتضی  معمول خواهد گردید.
رم الف: 367- دادیار  شعبه اول دادسرای  عمومی  و انقالب  شهرستان  ماسال- رضا صداقتی

آگهی فقدان
خانم حکیمه غفارنژاد تکمه داشی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به 
از ۱۶۲  فرعی  پالک ۴۳۱۰۸  تحت  تفکیکی   ۹ قطعه  مترمربع  مساحت ۱۱۸/۴۳ 
اصلی مفروز از پالک ۱۸۰۹۴ فرعی از پالک ۱۶۲ اصلی مذکور واقع کرج صفحه 
۲۴۸ و دفتر ۱۴۷ به  شماره ثبت ۱۵۲۳۴ به نام خانم حکیمه غفارنژاد تکمه داشی 
ثبت شد و سند به شماره چاپی ۹۰۹۵۶۴ صادر شد وبه علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و سپس مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف۳۱۷۸
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 



اجتماعیدوشنبه 24 اردیبهشت 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3756  5

 طرح سالمت کاهش پرداختی از جیب مردم 
را به همراه داشت

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص مهم ترین عوامل پرداختی از جیب مردم 
در کشور گفت: هزینه های سرپایی، دندانپزشکی، اعمال زیبایی و همچنین 
سایر جراحی هایی که در این زمینه انجام می شود از جمله این موارد به شمار 

می رود.
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت  ،  درخصوص شاخص های پرداختی 
از جیب مردم در حوزه سالمت به فارس گفت : این شاخص ها به دو روش ارائه 
می شود که یکی درصد پرداختی از هزینه های سالمت که در قوانین برنامه 
توسعه معموال به این شاخص اشاره شده است و برای آن طبق قانون حدودی 
مشخص شده که در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود این رقم به زیر ۳۰ 
درصد کاهش پیدا کند و در برنامه ششم طبق جدول ماده ۷۴ این رقم به 

حدود ۲۵ درصد برسد.
وی افزود: پرداختی از جیب مردم در نظام سالمت ما در طی ۴۰ سال قبل از 
اجرایی شدن طرح تحول سالمت نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و در سال 

۸۹ این رقم به ۵۸ درصد رسیده است.
حریرچی خاطرنشان کرد: نقطه مقابل این شاخص مجموعه هزینه هایی است 
که دولت و بیمه ها به حوزه سالمت اختصاص می دهد، که این هزینه ها در زمان 
قبل از اجرای طرح تحول سالمت تنها ۳۵ درصد بوده و پس از اجرایی شدن 
این طرح این رقم به ۵۰.۶ درصد رسیده هرچند که در برخی پیش نویس های 

قانون برنامه ششم رقم ۶۲ درصد برای این موضوع تعیین شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد: شاخص بعدی پرداختی از جیب مردم به 
ازای هر نفر است که این شاخص زمانی صورت می گیرد که فرد دریافت خدمت 

داشته باشد و این موضوع به صورت سرانه مقایسه می شود.

وجود۴00 بیماری ژنتیکی در کشور

دکتر محمود توالیی در حاشیه برگزاری سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین 
کنگره ملی ژنتیک ایران در سالن اجالس سران گفت: دانش ژنتیک با آگاهی 
از ژنوم انسانی زمینه از روش های تشخیصی در حوزه سالمت شده است به 
طوری که در حال حاضر ۴۰۰ بیمار ژنتیکی را در کشور با این روش تشخیص 

می دهیم.
به گزارش پیام زمان،وی با عنوان این مطلب که سایر بیماری هایی که امروزه 
به واسطه توسعه روش های مولکولی تشخیص پذیر شده است، افزود: بخشی 
از نمونه های این نوع بیماری ها نیز از طریق ارسال به خارج از کشور پاسخ 

داده می شود.
ریس سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران  با تاکید 
بر توجه ویژه به تجهیز مراکز تشخیص بیماری های ژنتیکی در کشور ادامه داد: 
به واسطه تحریم ها، در حال حاضر شاهد هستیم دانشمندان جوان ما، دستگاه 
ها و کیت هایی را در همین زمینه در دست تولید دارند که می بایست از این 
افراد و این مراکز حمایت شود تا بتوان با رفع موانع پژوهشی به ارتقای سالمت 
جامعه کمک کرد. به گفته رئیس انجمن ژنتیک ایران در حال حاضر در تهران 

و برخی استان های کشور دارای مراکز پیشرفته تشخیصی هستیم.
وی با عنوان این مطلب که حدود ۴۰ درصد بیماری های ژنتیکی در کشور 
ما توارثی است، افزود: اصوال انتقال این بیماری ها از پدر و مادر صورت می 
گیرد که می توان با افزایش آگاهی و همچنین مشاوره ژنتیک حداقل ۵۰ 
درصد بیماری های ژنتیک را مدیریت کرد تا از تولد نوزادان دچار نقص عضو 
جلوگیری شود. توالیی با تاکید بر این مطلب که به واسطه دانش ژنتیک تولد 
فرزندان با عارضه تاالسمی در کشور متوقف شده است، تصریح کرد: یکی از 
فعالیت های ما شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام از طریق بقایای بازمانده در 

صحنه عملیات ها است.

خبر

نحوه جذب و فعالیت مدارس 
استعدادهای درخشان مشخص می شود

گزارش  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر   
تحقیق و تفحص صندوق به قوه قضائیه ارسال شده 
است گفت: منتظریم قوه قضائیه با پیگیری هایی که 
انجام خواهد داد موارد تخلف را مشخص و متخلفین 
را وادار کند که حقوق بیت المال را به اعضا برگردانند.

مرحله  افتتاحیه  حاشیه  در  بطحایی  محمد  سید   
دوم انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیات امنای 
صندوق ذخیره فرهنگیان که در اردوگاه باهنر برگزار 
شد درباره نتیجه جلسه اخیر هیات امنای صندوق 
اقتصادی  سودآوری  میانگین  و  فرهنگیان  ذخیره 
فرهنگیان  میان  در  توزیعی  سود  میزان  و  صندوق 
اظهار کرد: گزارش حسابرسی سال مالی قبل هنوز به 
تصویب نرسیده که بتوانم بر اساس آن سود امسال را 
اعالم کنم. وی افزود: تالش می کنیم گزارش هرچه 
زودتر آماده شود و برآورد صورت های مالی به تصویب 
هیات امنا برسد و میزان سود توزیعی میان فرهنگیان 
مشخص شود. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بر 
اساس اولین برآورد صورت گرفته این سود حدود ۵۰۰ 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود که البته ابهاماتی 
وجود داشت و امیدواریم ظرف یک ماه آینده میزان 
سود توزیعی مشخص شود گفت: در سالهای مختلف 
 ۸۰۰ تا   ۶۰۰ بین  ذخیره  صندوق  سود  میانگین 
میلیارد تومان بوده ولی امسال حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شده است. بطحایی در پاسخ به اینکه آیا 
بخشنامه کسر ۵ درصد حق عضویت صندوق کماکان 
برقرار است یا خیر؟ اظهار کرد: بخشنامه کسر ۵ درصد 
به جهت افزایش توان سرمایه گذاری صندوق وضع 
و اجرا می شود. البته کاهش این سهم کامال اختیاری 
افزایش سرمایه گذاری در  است و معلمان مایل به 
صندوق میتوانند این کار را انجام دهند و کسانی که 
موافق نباشند ۵ درصد کسر نخواهد شد و همان سه 

درصد از حقوقشان کم می شود.
اساس  بر  نیز  بازنشستگان  عضویت  داد:  ادامه  وی 
بخشنامه صندوق قابل استمرار است منتها بر اساس 
پرداخت  بازنشستگان  به  دیگر سهمی  دولت  قانون 

نخواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا صندوق 
از عقد شرکتهای خصوصی منع شده است یا خیر ؟ 
عنوان کرد: منعی وجود ندارد و صندوق ذخیره یک 
شرکت غیردولتی است و می تواند با رویه پیش بینی 
شده در قانون تجارت با هرشرکت دارای صالحیت 
مشارکت کند و قرارداد ببندد و پیش از این هم اینگونه 

بوده است.
بطحایی ادامه داد: صندوق ذخیره به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی موظف است در جایی سرمایه گذاری کند که 
سودآوری بیشتری داشته باشد. ولی اگر صندوق بنا 
به مالحظاتی با شرکتی با سودآوری پایین تر قراردادی 
بست خالف قانون عمل کرده است و مدیران وقت 

متخلف خواهند بود.

خبر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا نقش ایران در 
مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از این مواد به دیگرنقاط 

دنیا را بسیار مهم ارزیابی کرد.
جوزف گوچیارا در حاشیه سفر به ایران و بازدید از مقر 
امروز  کرد:  اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  موزه  و 
جلسه ای داشتیم و در این جلسه توافق کردیم که از نظر 
عملیاتی و اقدامات تحقیقاتی پلیسی و نیز در حوزه فنی 
با پلیس ایران همکاری داشته باشیم که البته در برخی 
از این موارد باید اقدام به تبادل تجهیزاتی شود که بعدا 

درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  در  ایران  نقش  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: جهان به نقش ایران در مبارزه با مواد مخدر 
از  ایران  که  چرا  داریم  نیاز  نقش  این  به  و  دارد  اذعان 
نظر جغرافیایی در مسیری قرار دارد که مواد مخدر به 
ویژه تریاک از آن عبور کرده و به دیگر نقاط دنیا قاچاق 
با قاچاق مواد  می شود. از این رو نقش ایران در مبارزه 

مخدر مهم و ارزشمند است.
به گفته گوچیارا، ایران مانند سدی در برابر قاچاق مواد 
مخدر در دنیاست و البته نیازمند حمایت های بین المللی 

است.

علی افشانی با رای اعضای شورا به عنوان شهردار جدید تهران 
انتخاب شد. سید محمدعلی افشانی سیاستمدار اصالح طلب، 
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و استاندار فارس در دولت 
یازدهم است. وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است. 
و  کهگیلویه  استان های  استانداری  معاونت  افشانی  سابقه  در 

بویراحمد، خوزستان و سمنان نیز به چشم می خورد.
مهندس افشانی متولد ۱۳۳۸ و دارای کارشناسی مهندسی راه و 
ساختمان از دانشگاه شیراز و کارشناسی  ارشد مدیریت اجرایی 
)MBA( از دانشگاه صنعتی شریف است و با ۳۰ سال سابقه 
کارشناسی و مدیریتی، جزئی سوابق زیر را در پرونده خود دارد:

معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز 
مدارس کشور

معاون عمرانی استانداری خوزستان
معاون عمرانی استانداری سمنان

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری سمنان 
معاون برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری کهگیلویه و بویر 

احمد
قائم مقام سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویراحمد 

و...

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی، نیروی انسانی و فناوری 
درباره کمبود  پرورش در گفت وگویی  و  آموزش  وزارت  اطالعات 
نیروی انسانی در این وزارتخانه، اظهار کرد: در آموزش و پرورش برای 
مهر سال ۹۷ با کمبود ۳۰۰ هزار معلم مواجهیم که ۱۹۴ هزار نفر از 
این کمبود را از طریق ندادن نیرو یا به عبارت دیگر تغییر شاخص ها 

جبران می کنیم.
وی بیان اینکه بر این اساس در مهر ۹۷ با کمبود ۱۱۶ هزار معلم 
مواجه هستیم، گفت: باید منتظر نتیجه نهایی آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش باشیم که آیا تعداد ردیف استخدامی با برگزاری 
این آزمون کامل می شود یا خیر. چهاربند در واکنش به این جمله 
که برخی از معلمان عنوان می کنند اضافه تدریس در سال ۹۷ 
نمی گیرند زیرا حق التدریس معلمان رسمی با تأخیرهای فراوان 
بودجه قول داده است  و  برنامه  افزود: سازمان  پرداخت می شود، 
که این تأخیرها را برای سال آینده کاهش یابد یا اساساً رفع کند؛ 
امیدواریم این اتفاق بیفتد و همکارانمان مثل همیشه همکاری و 
پشتیبانی داشته باشند. وی اضافه کرد: پیش بینی می کنیم از حدود 
۶۵ هزار فرهنگی که امسال مشمول بازنشستگی هستند تقریباً 

حدود ۱۱ هزار نفر استمرار خدمت داشته باشند.
چهاربند درباره بازنشستگی پیش از موعد نیز اظهار کرد: با توجه به 

نیازی که داریم نباید بازنشستگی پیش از موعد داشته باشیم.

به  اشاره  ضمن  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
آخرین آمار وقایع حیاتی چهارگانه در سال گذشته 
گفت: بیش از ۱۱۲ هزار و ۴۰۲ مورد تغییر نام در 

کشور انجام شده است.
سیف اهلل ابوترابی در نشست خبری به حذف کپی 
شناسنامه و کارت ملی اشاره کرد و گفت: این طرح 
برای آزمایش در استان های سمنان، خوزستان و 
قم اجرا شد و در حال حاضر سازمان ثبت احوال 
از لحاظ سخت افزاری این آمادگی را دارد که با 
همکاری دستگاه ها در استان های مختلف این 

طرح را گسترش دهد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار نقطه آنالین در 
کشور وجود دارد که با سازمان ثبت احوال همکاری 
می کند، گفت: همچنین ۱۲۰ نهاد و وزارتخانه و 
دستگاه های دولتی و خصوصی تفاهم نامه امضا 
این  در  هویت  احراز  موقع  که  طوری  به  کردند 
وزارتخانه ها از طریق سامانه ثبت احوال انجام می 

شود.
ابوترابی با اشاره به اینکه ۱۱۵ میلیون سند هویتی 
برای افراد زنده و فوت شده تهیه شده است، گفت: 
به هنگام آخرین  به اطالع رسانی های  با توجه 

آمارها را می توانیم بررسی و تحلیل کنیم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال  گفت: ۷۷ درصد 

والدت ها در شهرها و ۲۳ درصد در روستاها به ثبت 
رسیده و میزان عمومی والدت در کشور ۱۸.۸ به 

ازای هر هزار جمعیت است.
بلوچستان،  و  استانهای سیستان   ، به گفته وی 
خراسان  هرمزگان،  رضوی،  خراسان  خوزستان، 
جنوبی دارای بیشترین والدت و ۵ استان گیالن، 
مازندران، مرکزی، البرز و سمنان کمترین والدت 

را ثبت کرده اند.
وی به آمار وفات نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 

۳۷۶ هزار و ۸۰۸ مورد وفات به ثبت رسیده که 
۲۰۹ هزار و ۴۸۹ مورد مرد و ۱۶۴ هزار و ۹۶۶ 
مورد زن بوده است. نسبت فوت مردان به زنان ۱۲۷ 
به ۱۰۰ است که ۷۳.۸ درصد فوت ها در شهرها و 

۲۶.۲ درصد در روستاها رخ داده است.
ابوترابی به سه علت اصلی فوت اشاره کرد و گفت: 
بیماری های قلبی و عروقی با ۳۹.۱ درصد، سرطان 
ها و تومورها نیز با ۱.۳۰ درصد و بیماری های 
ترتیب سه علت مرگ  به  با ۹.۳ درصد  تنفسی 

ایرانی ها بوده است.
وی به آمار ازدواج و طالق در سال گذشته تا ۱۵ 
اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت: طی این مدت 
۶۰۵ هزار و ۴۰۴ مورد ازدواج و ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ 

مورد طالق به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: میانگین سن 
مردان در اولین ازدواج ۲۷.۳ سال و میانگین سن 

زنان در اولین ازدواج نیز ۲۲.۸ سال بوده است.
وی اظهار داشت: همچنین میانگین سن مردان در 
طالق های ثبت شده ۳۶.۵ سال و میانگین سن 
زنان در طالق های ثبت شده ۳۱.۶ سال بوده است.

ابوترابی گفت: میزان عمومی ازدواج در کشور به 
ازای هر هزار نفر جمعیت ۷۱۶ نفر ثبت شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۵ 
ازدواج است، گفت:  میزان  باالترین  دارای  استان 
و  لرستان  کردستان،  اردبیل،  شمالی،  خراسان 
های  استان  و  میزان  بیشترین  دارای  خوزستان 
البرز، تهران، بوشهر و اصفهان کمترین  سمنان، 

ازدواج را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه میزان عمومی طالق ۲.۲ به 
ازای هر هزار نفر ثبت شده است که استان های 
دارای بیشترین طالق تهران، کرمانشاه، کردستان، 

قم و گیالن بوده است.

پایتخت،  رکورد دار بیشترین طالق در کشور

علی افشانی شهردار 
 

پایتخت شد

 ١١هزار معلم بازنشسته
ورش می مانند  در آموزش و پر

ایران سدی در برابر قاچاق مواد 
مخدر به جهان است

دستور فروش 
و  فرزند مراد علی و سحر و سمیه  توران جهانیان  در خصوص درخواست خانمها 
رقیه و فرشته و لیال رادبوی فرزندان روح اله همگی با وکالت آقای علی رضا والی 
پور به طرفیت آقایان و خانم ها فضل اله و مریم و صدیقه و زینب و فاطمه رادبوی 
با پالک  اله بخواسته دستور فروش ملک مشاع  اله فرزند روح  فرزندان علی فضل 
ثبتی ۱۹۴۴ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد دادگاه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست احراز مالکیت مشاعی 
ملک بین طرفین بداللت استعالم ثبتی واصله و گواهی حصر وراثت نظر به اینکه 
حسب تصمیم واحد ثبتی ملک مشاعی غیر قابل افراز تشخیص داده شده و اعتراضی 
به تصمیم واحد ثبتی نشده فلذا با استناد به مواد ۴ و ۵ قانون افراز و فروش امالک 
مشاعی و مواد ۹ و ۱۰ آئین نامه اجرایی آن دستور فروش ملک مشاعی صدرالذکر 
وفق مقررات اجرای احکام مدنی در باب فروش اموال غیر منقول و تقسیم وجوه 
حاصل از فروش بین مالکین مشاعی به نسبت سهم آنها پس از کسر هزینه هایی 

اجرایی صادر و اعالم می گردد. 
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – قوام آذر همایون 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-محمد افتخاری فرزند .... به نشانی :مجهول المکان 
تاریخ حضور ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ دوشنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور :خرم آباد –خیابان 

امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  زاده  عیسی  علی  دعوی  خصوص  در 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای محمد کوشکی فرزند صید هادی به اتهام ایراد 
جرح عمدی با سالح گرم و حمل غیر مجاز سالح گرم موضوع شکایت آقای علی آقا 
هاشمی فرزند شیر علی تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و 
مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات  

اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –صادق حیدری 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بابک جنتی فرزندعبدالرضابشماره شناسنامه۸۵۶۵صادره 
ازواحددانشگاهی  صادره  شهرسازی  مهندسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  ازدزفول 
شوشترباشماره۹۶/۸۴۸۹ مفقودگردیده است وفاقدهرگونه اعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی 
شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحدشوشتربه نشانی شوشتر-منطقه شوشترنو-

بلواردانشگاه-دانشگاه آزاداسالمی واحدشوشتر کدوصندوق پستی۶۴۵۱۷۴۱۱۱۷ارسال 
نماید. نوبت اول:۹۷/۲/۲۴-نوبت دوم: ۹۷/۳/۳-نوبت سوم:۹۷/۳/۱۳

شهرستان دزفول

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  رضابشناسنامه۱۷۰۶صادره  پدرعلی  نام  زاده  علی  حسین  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم علی رضاعلی زاده 
بشناسنامه۲۶صادره دزفول درتاریخ۹۶/۱۲/۱۸دردزفول اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه 
اش عبارتنداز۱-متقاضی باال۲-حمزه علی زاده بشناسنامه۸۱۰دزفول۳-رضاعلی زاده 
بشناسنامه۱۸۱دزفول)پسران متوفی(۴-آمنه علی زاده بشناسنامه۹۴۹دزفول۵-طیبه 
علی زاده بشناسنامه۱۰۱۱دزفول۶-ناهیدعلی زاده بشناسنامه۷۴۲دزفول ۷-طاهره علی 
متوفی(۹- بشناسنامه۲۴۲دزفول)دختران  زاده  بشناسنامه۷۴۳دزفول۸-میناعلی  زاده 

نخواسته غالمی بشناسنامه۴شوشتر)زوجه 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 داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه۸دزفول-تقدسی فر

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۸۴۲۶۵۰۰۱۷۹ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 
شاکی: آقای افراسیاب راسخی فرزند خیراله به نشانی ایالم – خ عدالت – خ شهید 

راسخی
متهم: آقای میرجابر سید احمدی فرزند میرهدایت به نشانی مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری
دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای میرجابر سید احمدی، فرزند میرهدایت، دایر 
به کالهبرداری اینترنتی به مبلغ دویست هزار تومان، دادگاه نظر به کیفرخواست 
صادر از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم که به موجب آن دادستان محترم 
درخواست  که  شاکی  به شرح شکایت  نظر  است  نموده  را  متهم  مجازات  تقاضای 
محکومیت متهم را نموده است و نظر به گزارش و تحقیقات مامورین پلیس فتای 
شهرستان ایالم که پس از رصد کارشناسان پلیس فتا این موضوع فتا این موضوع 
را کشف نموده اند که متهم موصوف از طریق آگهی در سایت دیوارخود را به عنوان 
فروشنده الستیک معرفی نموده و عکس الستیکها را نیز منتشر نموده که شاکی با 
مالحظه الستیکهای موجود در برنامهدیوار با متهم تماس تلفنی حاصل نمده که 
پس از تطمیع شاکی توسط متهم مبلغ دو میلیون ریال به حساب متهم واریز می 
شود و پس از واریز وجه به حساب وی از هرگونه پاسخ گویی به شاکی امتناع می 
نماید و الستیک ها را نیز مسترد نمی نماید و نظر به اینکه موضوع از نظر این دادگاه 
منطبق بر کالهبرداری اینترنتی نمی باشد چرا که متهم اعمالی از قبیل وارد کردن، 
تغییر دادن، محو کردن، ایجاد یا متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه های 
مخابراتی و رایانه ای را انجام نداده که وجه مورد نظر از شاکی را تحصیل نماید بلکه 
صرفا با اغفال شاکی و اینکه خود را فروشنده الستیک معرفی نمده و مانور متقلبانه 
ای نظیر نشان دادن عکسهای الستیکها را به کار برده که در نهایت منتج به فریب 
شاکی شده که با میل و رضایت خود پول را انتقال داده است و صرف نظر از عدم 
حضور و تدارک هرگونه دفاعی از جانب وی فریب شاکی شده که با میل و رضایت 
خود پول را انتقال داده است و صرف نظر حضور و تدارک هرگونه دفاعی از جانب 
در جلسات دادسرا و دادگاه لذا از نظر این دادگاه بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم 
است و دادگاه با استناد  به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
ضمن تغییر عنوان اتهامی از کالهبرداری رایانه ای به کالهبرداری سنتی با استناد 
به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری عالوه بر رد 
مبلغ دو میلیون ریال در حق شاکی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت 
محترم جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم می دارد... این رای غیابی و ظرف مدت 
بیست روز ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
علی زارع طالب رییس شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

 آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک ۱۷۱۰/۲۳ اصلی

خانم زینب فتاحی طی درخواست وارده شماره۳۲۵۰مورخه ۹۷/۰۲/۱۸ منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷ ایالم رسیده مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک ۱۲۰۵/۹۰/۴۴۳ 
مالکیت  سند  ثبتی  پرونده  برابر  که  است  گردیده  گم  مکان  و  نقل  بعلت  اصلی 
ذیل  اصلی  پالک ۱۲۰۵/۹۰/۴۴۳  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  المثنی ششدانگ 
ثبت ۱۲۱۹۰ صفحه ۶۴ دفتر جلد ۹۷ بنام زینب فتاحی صادروتسلیم گردیده، ، 
سپس بموجب سند شماره ۲۳۴۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ دفتر ۱۱ ایالم در قبال مبلغ 
۸۰۶/۷۳۱/۳۰۲ ریال در رهن بانک مسکن قرار دارد لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
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 برگزاری مزایده برای فروش گازهای
 همراه ۲۳ میدان نفتی

از  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  تولید  مدیریت  سرپرست 
برگزاری مزایده برای فروش گازهای ارسالی به مشعل ۲۳ محل با 

ظرفیت حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب خبر داد.
به گزارش  زمان به نقل از ایسنا، سعید کوکی در مراسم افتتاح و آغاز 
به کار عملیات اجرایی پروژه های جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل 
واحدهای بهره برداری مارون ۳، مارون ۶ و منصوری شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با بیان اینکه بحث جمع آوری گازهای همراه همیشه 
دغدغه مسئوالن نفتی بوده است، گفت: در این راستا فروش گازهای 

همراه در برنامه کاری قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۹۳، مجوز الزم داده شد و اولین مزایده فروش گازها 
در جراید منتشر شد. در سال ۹۴ دو شرکت تام کارگاز و هیربد نیرو 
برای چهار میدان برنده شدند و در سال ۹۵ اولین قرارداد فروش گاز 

در کشور بین مناطق نفت خیز جنوب و دو شرکت مذکور امضا شد.
با اشاره به  سرپرست مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل واحدهای بهره برداری مارون ۳، 
مارون ۶ و منصوری گفت: جزو چهار قراردادی که امضا شد، مارون ۶ 
با حدود ۱۵ میلیون فوت مکعب، مارون ۳ با حدود ۱۴ میلیون فوت 
مکعب و منصوری به حدود ۱۰ میلیون فوت مکعب در روز بود و قرار 
است مارون ۳ در پایان شهریور، مارون ۶ در پایان دی و منصوری در 

پایان سال تشکیل و راه اندازی شود.
کوکی اظهار کرد: مزایده بعدی برای ۲۳ محل دیگر و برای حدود ۱۳۰ 
میلیون فوت مکعب برگزار خواهد شد. این مزایده در مرحله تبادل 
اطالعات قرار دارد و اگر تکمیل شود، این ۲۳ پروژه به همراه چهار 
پروژه ای که امضا شده، باعث جمع آوری ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 

در روز خواهد شد.

قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در مرز ۷0 دالر

میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به چهارم 
ماه مه )اردیبهشت- خرداد( با ۵۱ سنت کاهش در مرز ۷۰ دالر 

باقی ماند.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در 
هفته منتهی به چهارم ماه مه )جمعه،   ۱۴اردیبهشت ماه( با ۵۱ 

سنت کاهش به ۷۰ دالر و ۷۷ سنت برای هر بشکه رسید.
میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ دالر 
و ۴ سنت بوده است. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران هم 
در دوره مورد بررسی ۵۲ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به 

۶۸ دالر و ۵۳ سنت برای هر بشکه رسید.
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  نفتی  سبد  قیمت  میانگین 
 ۷۴ و  دالر   ۷۰ به  مه،  چهارم  به  منتهی  هفته  در  نیز  )اوپک( 
سنت رسید که نسبت به هفته پیش از آن، با ۱۸ سنت کاهش 

همراه بود.
بازه  این  در  تی آی هم  دبلیو  نفت خام شاخص  قیمت  میانگین 
زمانی، ۲۶ سنت افزایش یافت و به ۶۸ دالر و ۳۸  سنت برای هر 
بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت 

با ۴۲ سنت کاهش، بشکه ای ۷۴ دالر و ۲۳ سنت معامله شد.
میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز در دوره 
مورد بررسی به ۲۴ و ۳۰ سنت کاهش یافت و هر بشکه ۷۰ دالر 

و ۴۴ سنت و ۷۰ دالر و ۴۹ سنت برای هر بشکه معامله شد.

خبر

تبعیضی در کیفیت گازرسانی 
داخلی و خارجی نداریم

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: 
می کنیم،  صادر  که  کیفیتی  همان  با  را  گاز 
نیز  داخلی  مصرف کنندگان  همه  اختیار  در 
این دو گروه مصرف کننده  می گذاریم و میان 

تبعیض قائل نمی شویم.
به گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، مهدی 
مدیریت  برنامه ریزی  درباره  جمشیدی دانا، 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز برای افزایش تولید 
برنامه ریزی های  براساس  ۹۷،گفت:  سال  در 
انجام شده، امسال زمان انجام تعمیرات اساسی 
در پاالیشگاه های گازی کشور کاهش می یابد که 
این اقدام سبب افزایش پنج درصدی ظرفیت 

فرآورش گاز می شود. 
درصد  هفت  تنها  امسال  این که  بیان  با  وی 
انجام  سبب  به  پاالیشگاه ها  تولید  ظرفیت  از 
افزایش  از  می شود،  محدود  اساسی  تعمیرات 
میزان تولید گاز در پاالیشگاه های پارس جنوبی 
خبر داد و اظهار کرد: با توجه به این که امسال 
مقدار تولید گاز طبیعی کشور افزایش می یابد، 
چند کار مهم را انجام می دهیم که نخستین کار 
مربوط به آمادگی و تزریق گاز بخش کوهدشت 
و بیستون خط ششم سراسری تا ۲۰ روز دیگر 

است. 
اشاره  با  گاز،  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
به این که ایستگاه های تقویت فشار خط ششم 
سراسری شامل دیلم، بیدبلند، اهواز و حسینی 
در مدار  قرار می گیرند، ادامه داد: ۲۴۰ کیلومتر 
 - دهگالن  مسیر  در  گاز  انتقال  لوله  خط 
میاندوآب نیز در مدار  قرار می گیرد که برای 
بسیار  امسال  تولید  افزایش  و  مدیریت شبکه 
مهم است و کمک شایانی به انتقال حدود ۷۰ 
تا ۸۰ میلیون مترمکعب گاز پارس جنوبی از 
طریق کریدور خط ششم می کند. به گفته این 
مقام مسئول، راه اندازی این خط، سبب انتقال 
به  پارس جنوبی  تولیدی  گاز  میزان  حداکثر 
سوی شمال کشور می شود و ضامن تامین پایدار 
سوخت مصرف کنندگان گاز طبیعی در غرب 
کشور و صادرات به عراق است. جمشیدی دانا، 
منطقه  سطح  در  را  ایران  گاز  انتقال  شبکه 
بی نظیر اعالم و تصریح کرد: کیفیت گاز تولیدی 
و  است  جهانی  استانداردهای  براساس   ایران 
تفاوتی  داخلی  و  خارجی  مصرف کننده  میان 
قائل نیستیم. قرارداد صادرات گاز میان ایران و 
ترکیه یک قرارداد محکم و سخت است و هیچ 
گونه مشکلی در کیفیت گاز ایران نباید وجود 
داشته باشد. ترکیه گاز را با بهترین کیفیت از ما 
دریافت می کند و تمام مصرف کنندگان داخلی 
نیز گاز خود را با همان کیفیت گاز صادراتی 

دریافت می کنند.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت از ادامه مذاکره ایران و ترکمنستان 
برای حل مشکالت بین ۲ کشور در حوزه گاز 
رؤسای  تاکید  به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر 
است  قرار  ترکمنستان  و  ایران  جمهوری 
همکاری میان ۲ کشور با نظر مثبت ادامه یابد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن 
رشید  با  دیدار  از  پس  دیروز  صبح  زنگنه 
به  ترکمنستان  خارجه  وزیرامور  مرداف، 
درباره  مفصلی  مذاکرات  گفت:  خبرنگاران 
همکاری های ایران و ترکمنستان در حوزه گاز 

و نفت انجام شده است.
وی با بیان این که قرار است همکاری ۲ کشور 
و  ایران  جمهوری  رؤسای  تاکید  به  توجه  با 

افزود:  یابد،  ادامه  مثبت  نظر  با  ترکمنستان 
مذاکرات میان هیئت ایرانی و ترکمنستانی در 
سطح کارشناسی ادامه خواهد داشت تا بتوانیم 

روابط را در همه زمینه  ها توسعه دهیم.
گاز  سوآپ  که  این  یادآوری  با  زنگنه 
ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران اوایل 
ایران  کرد:  تصریح  شد،  سرگرفته  از  امسال 
آمادگی همکاری با ترکمنستان در بخش های 

مختلف انرژی را دارد. 
ترکمنستان  و  ایران  نفت،  وزیر  گفته  به 
گسترش  برای  بزرگی  گام های  می توانند 
نفع  به  که  بردارند  کشور   ۲ میان  همکاری 

هردو باشد.

وزیر نفت در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان:

گسترش همکاری ایران و ترکمنستان در حوزه گاز

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله اختیار زاده فرزند عباس و 

آمنه رحیمی و رضا تیموری 
الزام  خواهان آقای یاسر علوی مهر دادخواستی به طرفیت خواندگان  به خواسته 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم   شعبه     ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۸۰۰۷۷۸
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲  ساعت۱۱:۰۰تعیین 
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.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور . 

متن آگهی 
شاکی مژگان جمشیدی فرزند خدارحم شکایتی علیه متهم پیمان حسین پور فرزند 
حسین دایر بر ضرب و جرح عمدی که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ 
جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و و به کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۹۸۰۱۲۹۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۷/۴/۲ و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است به به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم مراد شرفی فرزند شرف به اتهام توهین از طریق ارسال 
ابالغ می شود ظرف یک ماه  باشد  المکان و متواری می  پیامک که فعال مجهول 
از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خرم آباد حاضردر غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد . 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –نوشین حاجیوند. 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۵۴۸ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
ازتهران  صادره   ۱۶۲ شماره  بشناسنامه  سرآبادانی  امیر  غالم  آقای  متقاضی 
با بنای  فرزند عباس دریک ویک پنجم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی درآن به مساحت ۵۰۰۲ مترمربع مفروز از پالک شماره ۳۵۲ اصلی واقع 
لطف  آقای  اولیه  مالک  وبامالکیت  سرآبادانی  عباس  ازآقای  باخریداری  و  درالبرز 
اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  این  رابه  خود  اعتراض  دوماه 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
مقررات  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  است درصورت  .بدیهی 

سندمالکیت صادرخواهد شد.۹۷/۸۶۴۲/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۰۲/۲۴ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۰۳/۰۹
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۵۴۷ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
ازتهران فرزند عباس  متقاضی آقای رحیم سرآبادانی بشناسنامه شماره ۶ صادره 
دریک ویک پنجم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
و  درالبرز  واقع  اصلی   ۳۵۲ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع   ۵۰۰۲ مساحت  به 
اله  لطف  آقای  اولیه  مالک  وبامالکیت  سرآبادانی  عباس  ازآقای  باخریداری 
به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  مینماید.لذا  تایید  وغیره  فیرزوبخت 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  این  رابه  خود  اعتراض  دوماه 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
مقررات  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  است درصورت  .بدیهی 

سندمالکیت صادرخواهد شد.۹۷/۸۶۴۴/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۰۲/۲۴ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۰۳/۰۹
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه گل چین  دارای شناسنامه شماره ۲۷۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹۷ش ۲۱۳ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر آبرودی بشناسنامه شماره ۴ متولد ۱۳۴۲ در تاریخ ۹۶/۹/۱۰ 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به :

شماره  اله  قدرت  پدر  نام  چین  گل  فاطمه  الذکر  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -۱
شناسنامه ۲۷۷ متولد ۵۰

۲-زینب آبرودی نام پدر اصغر  ش ش ۲۰۲۰۲۵۰۱۷۹ متولد ۱۳۶۸ 
۳-ناصر آبرودی  نام پدر اصغر ش ش ۴۴۴۹ متولد ۶۶

۴-محدثه آبرودی نام پدر اصغر ش ش ۰۴۱۱۰۹۵۹۲۷ متولد ۸۶
۵-معصومه آبرودی نام پدر اصغر ش ش ۶۲۴۰۱۷۲۳۷۵ متولد ۷۸

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 277خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عالم توکلی   دارای شناسنامه شماره ۲۸۷۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹۷ش ۲۱۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر پور دیزاوندی بشناسنامه شماره ۱۸  در تاریخ ۸۳/۸/۱۷ 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به :

۱- متقاضی با مشخصات فوق الذکر عالم توکلی  نام پدر اسد اله شماره شناسنامه 
۲۸۷۱

۲-مجید پور دیزاوندی  نام پدر حیدر   ش ش ۲۱۴۰ 
۳-داود پوردیزاوندی   نام پدر حیدر  ش ش ۵۰۴۸

۴-حسن پور دیزاوندی  نام پدر حیدر  ش ش ۷۳۰۸
۵-حسین پور دیزاوندی نام پدرحیدر  ش ش ۷ 

۶-علیرضا پور دیزاوندی نام پدر حیدر ش ش ۱۳۳۵
۷-فاطمه پور دیزاوندی نام پدر حیدر ش ش ۵
۸-خورشید پور دیزاوندی نام پدر حیدر ۵۴۵۶

۹-مهری پور دیزاوندی نام پدر حیدر ش ش ۰۴۱۰۰۷۲۷۹۶
۱۰-فرزانه پور دیزاوندی نام پدرحیدر ش ش ۰۴۱۰۲۳۶۶۸۳

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 2۸0خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

همزمان با برنامه ریزی برای بهره برداری از سه 
طرح جدید بنزین سازی ایران با ظرفیت تولید 
۲۵ میلیون لیتر بنزین یورو چهار طرح تحریم 
بنزینی ایران برای همیشه از گزینه  های روی 

میز روسای جمهور آمریکا خارج شد.
تحریم  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سناریوهای  از  یکی  همواره  بنزین  صادرات 
ایران  بر  فشار  اعمال  برای  آمریکا  میز  روی 
بوده و حتی در طول سال های ۸۹ تا ۹۲ و 
همزمان با تحریم فروش بنزین به ایران، تولید 
این فرآورده استراتژیک نفتی در مجتمع های 

پتروشیمی آغاز شد.
با این وجود بهره برداری از طرح های جدید 
صنعت پاالیش نفت به ویژه راه اندازی فازهای 
اول و دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس منجر 
به افزایش قابل توجه ظرفیت تولید بنزین در 
کشور شده به طوری که هم اکنون ظرفیت 
تولید بنزین ایران به بیش از ۹۰ میلیون لیتر 
افزایش یافته که پیش بینی می شود با تثبیت 
تولید در فاز دوم و سپس راه اندازی فاز سوم 
پاالیشگاه خلیج فارس، طرح ایزومریزاسیون 
بهبود  طرح  و  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه 
مجموع  در  الوان  نفت  پاالیشگاه  کیفیت 
ظرفیت تولید بنزین امسال به بیش از ۱۰۵ 

میلیون لیتر افزایش یابد.
متوسط  می شود  پیش بینی   ۹۷ سال  برای 
 ۸۵ تا   ۸۰ به  کشور  بنزین  روزانه  مصرف 
میلیون لیتر افزایش یابد که با تثبیت تولید 
در فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دست 
کم روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر ظرفیت مازاد 

تولید بر مصرف داخلی ایجاد می شود که این 
ظرفیت مازاد با بهره برداری فاز سوم پاالیشگاه 
خلیج فارس به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز 

افزایش خواهد یافت.
و  پاالیش  ملی  آمارهای رسمی شرکت  اگر 
پخش فرآورده های نفتی دقیق باشد، امسال 
در کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین معمولی، 
تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه 
اروپا هم به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در 

روز افزایش می یابد.
از این میزان حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین 
پاالیشگاه  دوم  و  اول  فازهای  در  یورو چهار 
ستاره خلیج فارس، ۱۷ تا ۲۰ میلیون لیتر در 
پاالیشگاه شازند، یک میلیون لیتر در پاالیشگاه 
تبریز، یک میلیون لیتر در پاالیشگاه آبادان و 
۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو چهار در پاالیشگاه 

نفت اصفهان تولید می شود.
اساسی  تعمیرات  اکنون  هم  این،  بر  عالوه 
واحدهای تقطیر و بنزین سازی قدیم پاالیشگاه 
شازند، واحد تقطیر پاالیشگاه شیراز، واحدهای 
و  اصفهان  پاالیشگاه  آیزوماکس  و   C.R.U
واحد C.R.U پاالیشگاه تهران در حال انجام 
بوده که با اتمام این پروژه ها تا چند روز آینده 
وضعیت تولید بنزین در کشور پایدارتر خواهد 

شد.
3 طرح عظیم بنزین سازی ایران آماده 

افتتاح شد
بر اساس این گزارش، در کنار افتتاح و آغاز 
بهره برداری رسمی فاز دوم پاالیشگاه میعانات 
تولید  ظرفیت  با  فارس  خلیج  ستاره  گازی 

روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو چهار تا چند 
روز آینده، دو طرح جدید افزایش تولید بنزین 
یورو چهار کشور هم تا چند هفته آینده در 
مدار بهره برداری قرار می گیرند. طرح نخست 
مربوط به پروژه بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت 
تولید پاالیشگاه نفت الوان بوده که پیش بینی 
می شود با تامین کاتالیست ایرانی این طرح تا 
پیش از تابستان در کنار افزایش یکی میلیون 
لیتری تولید بنزین یورو چهار کل تولید بنزین 
این پاالیشگاه نفت معادل سه میلیون لیتر در 

روز با استاندارد یورو چهار تولید شود.
از سوی دیگر، آخرین مراحل بهره برداری و 
تامین کاتالیست واحد جدید ایزومریزاسیون 
پاالیشگاه نفت بندرعباس در حال انجام بوده 
که تا تابستان امسال با راه اندازی کامل این 
پروژه پاالیشگاهی در مجموع کل تولید ۱۲ 
میلیون لیتری این پاالیشگاه معادل یورو چهار 

خواهد شد.

در کنار این سه پروژه، از آذر ماه پارسال هم 
واحد بازیافت اسید و آلکیالسیون پاالیشگاه 
نفت آبادان دوباره در مدار بهره برداری قرار 
یک  روزانه  تولید  امکان  تاکنون  که  گرفته 
میلیون لیتر بنزین سبز یا بنزین آلکلیک در 
قدیمی ترین پاالیشگاه نفت خاورمیانه فراهم 
شرکت  این  مسئوالن  اعالم  بر  بنا  و  شده 
پاالیشی در آینده ای نزدیک امکان تولید روزانه 
۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو چهار در آبادان 

فراهم می شود.
اگرچه این پروژه ها همگی با تاخیرهای طوالنی 
مدت آماده بهره برداری شده اند اما به صورت 
کلی با بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین یورو چهار مجموع ظرفیت تولید بنزین 
یوروی کشور از مرز ۸۵ میلیون لیتر در روز 
عبور می کند که با این ظرفیت خودکفایی از 

واردات این فرآورده نفتی حاصل خواهد شد.

تحریم »بنزین« از گزینه های روی میز »ترامپ« خارج شد؛

  آمادگی ایران  برای افتتاح 3 طرح بنزین سازی 
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با خرید کاالی وطنی به پیش می رویم

تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی« 
و »حمایت از کاالی ایرانی« تنها به فاصله چند سال از یکدیگر، ضمن ضرورت 
تقویت تولید داخلی به مثابه نقشه راهی برای دولتمردان اقتصادی، تولیدکنندگان 
داخلی و الگوی مصرفی مردم به شــمار می رود.- در چرخه اقتصادی تولید و 
عرضه، دولت و سازمان های حمایتی، تولیدکنندگان و مردم، سه ضلع مثلثی 
هستند که هریک وظیفه ای بر عهده دارند. دولت ها با حمایت و ایجاد زیرساخت 
ها، تولیدکنندگان با ارتقای کیفیت و مردم با خرید کاالهای داخلی چرخ های 
اقتصاد و خودکفایی در تولید را به حرکت درخواهند آورد. این نکته قابل توجه 
است که وجود شرکت های تولیدکننده کاالهای کیفی در حوزه های مختلف 
اقتصادی بارقه های امید استقالل، خودکفایی و گسترش صادرات را بیش از بیش 
تقویت می کند در عین حال که شرکت های تولیدی داخل و موفق در عرصه 
صادرات، الگوی مناسبی برای سایر تولیدکنندگان در جذب بازارهای داخلی و 
خارجی خواهند بود. نکته مقابل آن خروج سرمایه ملی است؛ حمایت از تولیدات 
خارجی که به نوعی حمایت از نیروی کار آن سوی مرزها است نه تنها بیکاری 
را تشدید می کند بلکه منجر به فلج شدن اقتصاد و از بین رفتن فرصت های 
شغلی برای نیروهای جوان آماده کار است.نخستین عاملی که مصرف کنندگان را 
به سوی مصرف کاالهای خارجی سوق می دهد، کیفیت پایین کاالهای داخلی 
در مقایسه با نمونه های خارجی آن است. بسیاری از مصرف کنندگان در پاسخ به 
این پرسش که چرا کاالهای خارجی استفاده می کنند؟ پاسخ می دهند کاالهای 
خارجی کیفیت خوبی داشــته و مدت زمان استفاده از آن ها طوالنی تر است. 
باید اذعان کرد که موارد بســیاری از تولیدات خارجی وجود دارند که به جهت 
کیفیت باال توانسته اند به نوعی بازار مصرف کشور را در تصاحب خود بگیرند از 
این رو نخستین راهکار تغییر ذائقه مردم، افزایش کیفیت تولیدات داخلی است. 
تولیدات داخلی باید کیفیتی مشــابه ، نزدیک و حتی برتر از کاالهای خارجی 
داشته باشند. ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش نیز مردم را به مصرف کاالهای 
ایرانی ترغیب خواهد کرد چرا که مصرف کننده با اطمینان از پشتیبانی کیفیت، 
کاال را خریداری خواهد کرد. مســئله ای دیگر که نباید از نظر دور داشت این 
اســت که به جهت کم توجهی به تولیدات داخلی، مصرف کاالهای خارجی به 
شکلی بیمار گونه در میان برخی اقشار به ویژه جوانان ، طبقه متوسط و مرفه 
جامعه رواج یافته است به نحوی که گروهی از تولیدکنندگان داخلی را وادار به 
استفاده از برچسب خارجی بر روی تولید داخلی می کنند .برخی تولیدکنندگان 
ناخواسته به پایداری فرهنگ نادرست گرایش به مصرف کاالهای خارجی کمک 
کرده و به تبلیغ نشان تجاری خارجی می پردازند در صورتی که اگر تولیدکننده، 
محصول کیفی خود را با نام ایرانی به فروش رساند و مشتریان از جنس و کیفیت 
آن راضی باشند، رفته رفته نشان تجاری او در کنار سایر برندهای خارجی مطرح 
خواهد شد.در واکاوی ریشه های گرایش مردم به مصرف کاالهای خارجی با عامل 
تناسب قیمت با کیفیت در کاالهای ایرانی روبه رو می شویم؛ موضوعی که برای 
بسیاری از کاالهای ایرانی صدق نمی کند. فقدان تناسب میان قیمت کاالهای 
ایرانی و کیفیت عامل اقتصادی موثر بر گرایش به مصرف کاالهای خارجی است. 
نکته دیگر اینکه بســیاری از کاالهای کیفی ایرانی به جهت هزینه تولید باال از 
نظــر مصرف کننده گران بوده و او ترجیــح می دهد از نمونه های خارجی آن 
استفاده کند. ممانعت از ورود کاالهای غیرضرور و دارای مشابه ایرانی به شرطی 
که تولیدکنندگان کیفیت را به تولیدات خود اضافه کنند، در سوق دادن مردم 
به مصرف کاالهای ایرانی نقش برجســته ای دارد. تا زمانی که برخی کاالهای 
خارجی با پایین ترین کیفیت و ارزان ترین قیمت بازارهای داخلی را به قبضه 
خود درآورده باشند، کاالی ایرانی هرچند با کیفیت مجال عرضه نخواهد یافت. از 
این رو کنترل واردات و محدود سازی آن به کاالهای ضرور و اصلی، از پایه های 
افزایش مصرف کاالهای داخلی خواهد بود. در پایان باید گفت تا زمانی که هر 
یک از سه ضلع دولت، تولیدکننده و مصرف کننده در راه حمایت و خرید کاالی 
ایرانی گام برنداشته و وظایف خود را به درستی انجام ندهند، شعار »حمایت از 
کاالی ایرانی« محقق نخواهد شد. افزایش کیفیت محصوالت تولید داخل نیز جز 
با تقویت زیرساخت های تولیدی، افزایش حمایت های دولتی از تولیدکنندگان، 
رفع قوانین دست وپاگیر برای تولیدکنندگان، جذب سرمایه های داخلی و خارجی 
در بازار تولید داخل و تدوین بسته های تشویقی مالیات به دست نخواهد آمد.    

نگاه

تاکید  بر عزم دولت
 برای تامین ارز ۴۲00 تومان

 یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: در 
جلســه غیرعلنی امروز معاون اول رئیس جمهور 
از عزم دولت برای تامیــن ارز مورد نیاز کاالهای 
اساســی با نرخ ۴۲۰۰ تومان سخن گفت و اعالم 
کرد که قرار اســت تا مقدار ارز داده شده به افراد 
به صورت رســمی اعالم شود. به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، شهباز حسن پور در توضیح جلسه 
غیرعلنی مجلس برای بررســی وضعیت بازار ارز 
گفت: مجلس دیروز با حضــور آقای جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، کرباسیان وزیر اقتصاد، 
سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی 
رئیس جمهــور و جمعی از مقامــات دولتی برای 
بررسی آخرین وضعیت نرخ و بازار ارز تشکیل شد. 
وی افزود: طبق توضیحات آقای جهانگیری دولت 
مصمم اســت ارز مورد نیاز مردم را براساس نرخ 
۴۲۰۰ تومان تامین کنــد. این ارز برای کاالهای 
اساسی اختصاص داده می شود.حسن پور افزود: 
همچنین گزارش جامعی درباره مقدار ارزی که تا 
به امروز به بازار تزریق شــده است، اعالم شد. بعد 
آن رئیس مرکز پژوهشــها و جمعی از نمایندگان 
به صورت شــفاف به بیان مســائل و مشــکالات 
پرداختند. وی در پایان با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومان داده می شــود، گفت: قرار شد گزارشی از 
میزان ارزی که تاکنون به افراد داده شــده است، 

به صورت رسمی اعالم شود.

هشدار گمرک درباره قاچاق ارز

 گمــرک ایران درخصوص خروج ارز مســافری 
بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشــدار داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس تصمیمات 
ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی مقدار مجاز 
ارز همراه مســافر هنگام خروج از کشــور از ۱۰ 
هزار یــورو به ۵۰۰۰ یورو کاهش یافته اســت.

در سال گذشــته بود که با اصالح دستورالعمل 
اجرایی »ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق 
بهــادار بی نام همراه مســافر«، مبلغ قابل حمل 
برای خروج از کشــور تعریف شــد به طوری که 
در راســتای اجرای قوانین و مقــررات مبارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم اعالم شد که 
ســقف خروجی و ورودی ارز ۱۰ هزار یورو و یا 
معادل آن به سایر ارزها است و بیش از این مبلغ 
ممنوع بوده و پولشویی محسوب می شود.اما در 
تازه تریــن بازنگری که در روابــط ورود و خروج 
ارز مســافری انجام شده، مبلغ قابل حمل تا ۵۰ 
درصد کاهش یافته اســت و بر این اساس خروج 
ارز، اســناد بانکی و اوراق بهــادار بی نام همراه 
مسافر مجموعا تا سقف ۵۰۰۰  یورو یا معادل آن 
به ســایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ 
۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای 

زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری اخبار
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشــکیل 
کارگروه های تســهیل و رفع موانع تولید در 
استان ها خبر داد و گفت: حمایت از کارآفرینان 
و صیانــت از نیروهــای کار را از اولویت های 

وزارت کار عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، کریم یاوری 
اظهار کرد: با توجه به تاکید وزیر کار در صیانت 
از کارگران و حمایــت از کارفرمایان و حفظ 
بقای بنگاه های اقتصادی، رصد و شناســایی 
واحدهای تولیدی مشــکل دار در دستور کار 
قرار گرفته اســت.وی با اشــاره به شناسایی 
۱۴۰۰ بنگاه مشــکل دار اقتصادی، گفت: در 
حال حاضــر کارگروه های رفــع موانع تولید 
در سطوح اســتانی و ملی راه اندازی شده اند 
و بعضی از بنگاه هایی که مشــکالت حادتری 
داشــتند، به این کارگروه ملی معرفی شدند. 
با تشکیل این کارگروه ها مشکالت بنگاه های 
اقتصادی در هر اســتان بررسی و تمهیداتی 
برای حمایت از آن ها اندیشیده می شود.یاوری 
افزود: ریاست این کارگروه ها برعهده استانداران 
است و با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و حل 
موانع تولید در کشــور، انتظار داریم که مدت 
رسیدگی به وضع بنگاه های مشکل دار کاهش 
پیدا کند.مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار  گفت: ســرمایه در گردش، 
تجهیزات فرســوده و قدیمــی و عدم فروش 
محصوالت را از جمله مشــکالت پیش روی 
بنگاه های اقتصادی ذکر کرد و از تحریم های 
خارجی و قوانین دســت و پاگیــر به عنوان 

دیگر مشکالت بنگاه های اقتصادی نام برد.به 
گفته وی، تقویت و توانمندســازی بنگاه ها به 
منظور حفظ و صیانت از نیروهای کار، حمایت 
از کارآفرینان و تولیــد داخلی از اولویت های 
مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

یاوری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تشکیل 
کارگروه های ملی تســهیل و رفع موانع تولید 

در استان ها، مشکالت بنگاه های تولیدی هرچه 
سریعتر برطرف شود.وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در راستای شناسایی و حل و فصل 
مشــکالت بنگاه های تولیــدی، کارگروه های 
تســهیل و رفع موانــع تولید را در اســتانها 
راه اندازی کرده اســت. این کارگروه ها وظیفه 
رصد و شناسایی بنگاه های اقتصادی مشکل دار 

را برعهده دارد و پیگیری و  بررســی وضعیت 
بنگاه ها و حل و فصل مشــکالت آن ها را در 

دستور کار قرار داده است. 
در حــال حاضر ۱۴۰۰ بنگاه مشــکل دار در 
کشور وجود دارد که به دلیل نبود نقدینگی و 
سرمایه در گردش با تعویق در پرداخت حقوق 

کارگران و خطر تعطیلی مواجه هستند.

آگهی مزایده
مبلغ  پرداخت  به  است  فارس محکوم  اجرای شرکت خلیج  پرونده ۹۶۴۰۳۵    در 
۱۰۲/۱۰۱/۶۸ ریال در حق آقایان مسعود برزگر زاده  و مصطفی برزگر زاده  و مبلغ 
۴/۷۶۰/۶۸۳ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له 
اموال به شرح زیر:  در اجرای امریه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ به کالسه شماره ۹۶۴۰۳۵ 
پیرامون کارشناس و ارزیابی یک دستگاه کامیون کشنده به شماره ۴۱۴ ع ۲۶ ایران 
به  زاده  برزگر  و مصطفی  زاده  برزگر  مسعود  آقای  خواهان  توسط  مراحل  که    ۶۸

اینجانب اطالع و پس از قبول ان اقدامات الزم محول گردید: 
الف- اقدامات کارشناسی :  به دلیل اینکه کامیون در محوطه پارکینگ حمل و نقل 
خلیج فارس در میدان نماز اسالمشهر متوقف بوده لذا جهت ورود و بازدید آن نیاز به 
اخذ مجوز از واحد حقوقی شرکت حمل و نقل بوده که در دو مرحله مراجعه تا موفق 

به دیدار و اجازه بازدید را گرفتم و پس از بازدید دقیق آن نتیجه را اعالم می دارد.
ب- مشخصات کامیون کشنده اسکانیا مدل ۱۹۹۱ رنگ سفید معمولی، تعداد محور 
۳، تعداد چرخ ۱۰، تعدا سیلندر ۶- سوخت گازوئیل- ساخت کشور سوئد- شماره 

    .۱۲ R موتور: ۵۳۲۱۶۷۱ شماره شاسی ۱۱۷۹۴۳۴ تیپ
ج- وضعیت و شرایط : در زمان بازدید خودرو روشن نشد چون قدرت ورید است که 
متوقف باطری فرسوده شدن است، سپر جلوی آن آثار  تصادف دارد و راهنمای جلو 
سمت چپ شکسته است، کابین نیاز به رنگ آمیزی در بعضی از قسمت ها دارد- 
  REGROOUABLE الستیک ها در اندازه ۲۰*۱۲۰۰ که شش حلقه آن با مارک
چینی با ۶۰ در صد کارایی، تور دوزی مستعمل- صندلی ها نیز مستعمل، تئزینی 
داخل نیاز به مرمت و بازسازی دارد، شیشه ها و آیینه های داخل سالم و باطری 

فرسوده و تعویض می گردد.
د- اسناد ومدارک و ارزیابی: مدارک مالکیت بنام شرکت خلیج فارس بین المللی، 

خلیج فارس ثبت و مسبوق سابقه می باشد.
فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد و فاقد معاینه فنی است. هر دو پالک انتظامی 
راهور ۶۱۴ ع ۲۶ ایران ۶۸ در محل مربوط منصوب میباشد و پالک و اعدد حک شده 

شاسی و موتور و پالک مشخصات فابریک می باشد.
در حال حاضر و با توجه به شرایط بازار خرید و فروش این قبیل کامیون های کشنده 
) اسکانیا ۱۹۹۱( پایه ارزش معادالتی کامیون مذکور مبلغ ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

معادل یکصد و شصت و دو میلیون تومان تعیین گردید./
منظور  به  مزبور  اموال  که  گردیده  انجام  کارشناس  بوسیله  آن  ارزیابی  و  ۱-توقیف 
استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل 
فروش اموال: اجرای احکام مدنی دادگستری اسالمشهر است. ۳- هر کس می توان ۵ 
روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام 
مزایده سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۰ الی  ۱۱ می باشد برنده مزایده ده در صد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال 
متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه 
قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده 
به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده 

انجام خواهد شد. م/الف ۳۴۷
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6  حقوقی اسالمشهر

آگهی مفقودی
شماره  به  کیومرث  فرزند  لوئی  هتکه  بابائی  میالد  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
دانشجوی رشته مهندسی  دانشجوئی ۹۰۱۲۳۰۶۴ و شماره ملی ۵۷۷۰۰۰۴۳۸۱ 
برق الکترونیک دانشگاه علم و فناوری مازندارن واحد )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.
بهشهر

آگهی دادنامه
بندرامام خمینی  پرونده کالسه۹۴۰۹۹۸۶۱۳۲۷۰۱۴۴۷شعبه۱۰۱دادگاه کیفری دوبخش 
به  فرزندمیری  محمدبزدوده  شماره۹۶۰۹۹۷۶۱۳۲۷۰۰۳۹۰.شاکی:آقای  نهایی  تصمیم 
پایانه.متهمین:۱-آقای  به  طهور-نرسیده  خمینی-ضدعفونی  خوزستان-بندرامام  نشانی 
به نشانی کرمانشاه جاده هرسین کیلومترروستای چهر.۲-آقای مجتبی  مرتضی جعفری 
جعفری به نشانی کرمانشاه-جاده هرسین روستای چهر. اتهام:ضرب وجرح عمدی.گردش 
کار:درتاریخ۹۴/۱۱/۱۳آقای محمدبزدوده شکایتی راتحت عنوان ضرب وجرح عمدی علیه 
آقایان مرتضی جعفری ومجتبی جعفری درمرجع تحت تصدی مطرح نمودندشاکی جهت 
متهمین  توسط  که  است  بوده  کارمشغول  درمحل  است  خوداظهارداشته  ادعای  اثبات 
ابتداموردتهمت قرارگرفته وسپس بوسیله اسلحه سردوچوب وآچارازناحیه گوش سمت راست 
وبینی موردجراحت قرارگرفته است سپس گزارش مرجع انتظامی مبنی برصحت وسقم موضوع 
وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شهودرابه این مرجع ارائه نموده است این مرجع باتوجه به ادله 
فوق اقدام به تنظیم نیابت برای متهم نمودکه درادامه درمقام تفهیم اتهام ودروقت رسیدگی 
منکرادعای شاکی شده انداین دادگاه باتوجه به مراتب فوق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم وبااستعانت ازخداوندمنان بشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.رای دادگاه:دراین پرونده 
حسب شکایت آقای محمدبزدوده ۱-مرتضی جعفری فرزندعلی اصغرمتولد۱۳۴۸،باسواد،متاهل
،فاقدسابقه کیفری.۲-مجتبی جعفری متولد۱۳۷۰،دانشجو،مجرد،فاقدسابقه کیفری متهم می 
باشدبه ضرب وجرح عمدی بشرح گردش کار این دادگاه باتوجه به شکایت شاکی،گزارش مرجع 
انتظامی ،گواهی پزشکی قانونی وسایرمحتویات پرونده صرفاوقوع وانتساب بزه فوق الذکرتوسط 
متهم ردیف اول مرتضی جعفری رامحرزومسلم تشخیص داده لذامستندابه مواد۴۹۴،۴۹۲،۴

۸۸،۴۶۲،۴۵۴،۴۵۲،۴۵۰،۴۴۹،۴۴۸،۱۷،۱۴قانون مجازات اسالمی مصوب۱۳۹۲ازجهت جنبه 
خصوصی متهم راازبابت۱-ارش پارگی پرده گوش که التیام یافته است به چهاردرصدازدیه کامل 
،۲-همچنین ازبابت ارش کاهش شنوایی نیزبه سیزده ویک دهم درصد،۳-همچنین ازبابت 
حارصه الله گوش نیزبه یک درصد دیه درحق شاکی محکوم می نمایدوازجهت جنبه عمومی 
تبصره ماده۶۱۴قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵)کتاب پنجم  رامستندابه  نیزنامبرده 
تعزیرات ومجازات های بازدارنده(به سه ماه ویک روزحبس محکوم مینمایددر خصوص متهم 
ردیف دوم مجتبی جعفری باتوجه به فقددلیل مستندابه اصل۳۷قانون اساسی وماده۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری رای برائت صادرواعالم می نمایدرای صادره مستندابه ماده۴۲۹قانون 
آئین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان می باشد.
رئیس شعبه101دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی)ره(-حسن خادمی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱/۸۹/۹۷

شعبهاولشوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان:ادریس رستم زادهفرزند:صابر

خوانده:بهزاد نوریان زاده  فرزند:نیت علی به نشانی مجهول المکان 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواندهفوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برایتاریخ۱۳۹۷/۴/۹ ساعت ۹وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

حصروراثت
آقای  حیدرمرادی دارای شناسنامه شماره ۴۹۵۹۲۶۰۷۶۷به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۰۶۴از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان آرزو فتاحیبه شناسنامه ۵۹۶۹۷۵۸۶۶۳  در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۹  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-حیدر مرادیشماره ملی۴۹۵۹۶۶۰۷۶۷همسر متوفی
۲-عبداله مرادیشمارهملی ۳۲۴۲۶۷۱۱۳۹پسر متوفی
۳-فاطمه مرادیشمارهملی۵۹۶۰۱۱۸۰۷۶دختر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

راه اندازی کارگروه های رفع موانع تولید در سطوح استانی و ملی 

شناسایی و رصد بنگاه های 
مشکل دار اقتصادی

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران از اعطای تسهیالت لیزینگی به فناوری های تولید داخل خبر داد و 
گفت: این تسهیالت از سوی بانک توسعه صادرات به مشتریان خارجی که قصد خرید فناوری های 
داخلی را داشته باشند، اعطا می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر اکبر قنبرپور در نشست 
خبری هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری »اینوتکس ۲۰۱۸« با اشاره به حمایت های 
انجام شده از فناوری های تولید داخل، افزود: در صورتی که مشتریان خارجی بخواهند فناوری 
داخلی را بخرند، از سوی بانک توسعه صادرات تسهیالتی به آن ها داده می شود.به گفته وی، در 
قالب این تسهیالت به فناوری های داخلی تسهیالت لیزینگ تعلق می گیرد.قنبرپور با اشاره به 
برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری در تیر ماه اظهار کرد: در این دوره 
از نمایشگاه، از این بانک برای حضور در نمایشگاه اینوتکس دعوت به عمل آمده است،  چرا که 
هیات های تجاری خارجی از کشورهایی که سطح فناوری آن ها از ایران پایین تر است، در این دوره 
از نمایشگاه حضور دارند.وی با بیان اینکه این هیات ها از کشورهای گرجستان، قزاقزستان، عراق،  
عمان،  لهستان،  ترکیه، اندونزی و پاکستان هستند، ادامه داد: هفتمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۱۴ 
تا ۱۶ تیر ماه سال جاری در بوستان گفتگو برگزار می شود. رویکرد این نمایشگاه،  انتقال فناوری 
از خارج به داخل کشور و مواجهه شرکت های داخلی با شریک های خارجی است. رئیس مرکز 
فن بازار ملی ایران  با اشاره به سابقه برگزاری این نمایشگاه از سال ۲۰۱۲، خاطرنشان کرد: دو سال 
اول این نمایشگاه بدون حضور شرکت های ایرانی برگزار شد، ولی از دوره سوم شرکت های ایرانی 
نیز در این نمایشگاه مشارکت داشتند.قنبرپور با تاکید بر اینکه از دوره ششم تصمیم گرفته شده 
که اعضای دیگر اکوسیستم نوآوری و فناوری در این نمایشگاه حضور یابند، یادآور شد: در سال 
جاری این نمایشگاه میزبان ۱۵۰ استارتاپ، ۵۰ مخترع، ۲۰ صندوق خطرپذیر،  ۲۰ شتابنده و ۴۰ 
نفر از فرشتگان سرمایه گذار است.به گفته وی در هفتمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۱۲۰ شرکت 
فناور حضور دارند، ضمن آنکه ۲۰ فناوری در بخش »تجربه فناوری« عرضه می شود تا مردم به 

طور مستقیم با فناوری های قابل استفاده در زندگی آشنا شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این   که تولید کننده و مصرف کننده الزم و ملزم 
همدیگر هستند، گفت: سیستم بانکی، مالیات، بیمه و گمرک باید سعی کنند با تغییر رویه 

اجرایی در سال حمایت از تولید ایرانی از تولیدات داخلی حمایت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمود نوابی با بیان این که اولویت امسال مبارزه با 
قاچاق کاال اولویت وزارت صنایع است، اظهار کرد: حوزه برخورد با کاالی قاچاق باید در حد 
برخورد با مواد مخدر در نظر گرفته شود.وی با اشاره به ضرورت ایجاد هم افزایی جدی در 
مسیر مبارزه با کاالی قاچاق، افزود: توجه جدی در این امر نقش مهمی در رونق و حمایت از 
کاالی ایرانی ایفا می کند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تبلیغ کاالهای داخلی 
و استفاده مسئوالن از محصوالت بومی را از جمله ضرورت های اجرایی در حوزه حمایت از 
کاالی ایرانی دانست و بیان کرد: سیستم بانکی، مالیات، بیمه و گمرک باید سعی کنند با 
تغییر رویه اداری و اجرایی از تولیدات داخلی حمایت کنند.نوابی با اشاره به اینکه شرایط باید 
به گونه ای باشد که فروشنده از خرید مشتری تشکر کنند تصریح کرد: متاسفانه شخصی که 
بخواهد از فروشنده فاکتور بگیرد خجالت می کشد و بعضا مورد تمسخر توسط فروشنده قرار 
می گیرد در حالی که این موضوع یک باید یک اصل باشد.وی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی 
کشورهایی مثل کره در صنعت به دلیل این است که تولید کننده و مصرف کننده توانستند 
ارتباط خوبی بین خود ایجاد کنند بیان کرد: تولید کنندگان باید به مواردی از جمله افزایش 
کیفیت و بهبود وضعیت بسته بندی محصوالت توجه داشته باشیم.نوابی، افزایش دوره های 
گارانتی را یکی دیگر از راهکارهای حمایت از کاالی ایرانی عنوان کرد و ادامه داد: تولید کننده 
و مصرف کننده الزم و ملزم همدیگر هستند.وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت محصوالت 
ایرانی، گفت: توجه به بسته بندی کاالهای ایرانی از دیگر ضرورت های اجرایی در بحث رونق 
و حمایت از تولید داخلی است.وی در پایان با بیان این که لزوماً تمام کاالهای خارجی دارای 

کیفیت مناسب نیستند، تصریح کرد: شناخت نیاز مشتری ضروری است.

حمایت لیزینگی برای فروش 
فناوری های داخلی به مشتریان خارجی

لزوم حمایت سیستم بانکی 
و مالیاتی از تولید کنندگان داخلی



انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد 
آزاد باشد ؛ آزاد است.

 ولتر

سخن حکیمانه

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
سزد اگر همه دلبران دهندت باج

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش
به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

امروز با حافظ

ترجمه ای تازه از »ماشین تحریر 
عجیب« منتشر شد

اولین اثر داستانی تام هنکس 
»ماشین تحریر  عنوان  با 
عجیب« توسط نشر نون و با 
ترجمه نیلوفر خوش زبان به 

بازار کتاب راه یافت.
هنکس،  مهرتام  گزارش  به 
امریکایی  محبوب  هنرپیشه 
که با شاهکارهایی چون فارست گامپ، نجات سرباز 
هواداران  نزد  فیلیپس  کاپیتان  و  سبز  مسیر  رایان، 
سینما شناخته می شود، این بار دست به قلم شده و 
کتابی نوشته که دوستداران ادبیات را هم به وجد آورده 
متحده جای  ایاالت  در  ماشین تحریر عجیب  است. 
خود را در میان کتاب دوستان باز کرده و هنکس با 
این کتاب نشان داده عالوه بر مهارتش در بازیگری، 
از  پر  او جهانی  توانا است.  و  قصه گویی شیرین زبان 
شخصیت های چندوجهی ارائه می کند و همانند یک 
بازیگر یا نویسنده درجه یک، تصویری جامع از احساس 
را نیز با این قصه ها همراه می سازد، تصویری که طنز و 

تراژدی را در بر می گیرد.
قدیمی  ماشین تحریرهای  به  خاصی  عالقه  هنکس 
ماشین تحریر  از  پروپیمان  مجموعه ای  و  دارد 
جمع آوری کرده است. در ماشین تحریر عجیب حضور 
ماشین تحریر گاهی بسیار ظریف و نامحسوس است و 
گاهی نقش اساسی در قصه ایفا می کند. بازیگر خالق 
دیجیتال  عصر  در  که  می داند  گامپ  فارست  فیلم  
ماشین تحریرها اشیایی تزیینی هستند و جهان هایی 

دیگر خلق می کنند.
این کتاب که مجموعه ای از ۱۷ داستان کوتاه است 
و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و هم اکنون در 
رتبه های باالی آثار داستانی پرفروش سایت آمازون 
قرار دارد. »تام هنکس« درباره این کتاب گفته است: 
می کنم.  کار  داستان ها  این  روی  که  است  سال  دو 
فیلم هایی در نیویورک، برلین، بوداپست و آتالنتا داشتم 
و در تمام این پروژه ها داشتم می نوشتم. موقع تورهای 
رسانه ای در هتل مشغول نوشتن بودم. در تعطیالت 
می نوشتم. در هواپیما، خانه و اداره هم می نوشتم. وقتی 
می توانستم برنامه ریزی کنم، می چسبیدم به آن و از ۹ 

صبح تا ساعت ۱ می نوشتم.
ماشین تحریر عجیب با ترجمه نیلوفر خوش زبان و در 

۴۱۶ صفحه توسط نشرنون منتشر شده است.
الزم به ذکر است این کتاب به تازگی توسط نشر افق 

نیز ترجمه شده و به بازار عرضه شده است.

 در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»روبی و جوجه ها« راهی شبکه نسیم شدند

بهنود نکویی اعالم کرد که پنج قسمت از فصل دوم »روبی و 
جوجه ها« که پیش از این از شبکه دو پخش می شد، تولید 
شده است. بهنود نکویی در گفتگو با مهر با اشاره به فصل 
جدید »روبی و جوجه ها« که به کارگردانی او و برادرش بابک 
نکویی ساخته شده است، بیان کرد: به تازگی تولید فصل دوم 
»روبی و جوجه ها« را شروع کرده ایم که تا االن پنج قسمت 

به تولید رسیده است.
وی درباره این مجموعه که هفته گذشته در جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون چندین 
جایزه کسب کرد، ادامه داد: »روبی و جوجه ها« قرار است در هشت فصل ۱۳ قسمتی 
ساخته شود که ما وارد فصل دوم شده ایم. در هر فصل کاراکترهای جدیدی اضافه می 
شوند و اتفاقات جدیدی رخ می دهد و به همین دلیل تولید هر فصل پیش تولید خاص 
خود را هم دارد. نکویی با اشاره به پروسه تولید فصل دوم و زمان پخش آن اظهار کرد: 
ما طبق صحبت هایی که با مرکز صبا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نوروز هر سال 
فصل جدید را ارایه دهیم. سیاستگذاری ما تاکنون به این شکل بوده است و به همین 

ترتیب هم جلو می رویم.

»باشو، غریبه کوچک« به آمریکا می رود

»باشو، غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی در بخش غیررقابتی 
جشنواره یو سی ال ای آمریکا به نمایش درمی آید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، فیلم 
سینمایی »باشو، غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی روز ۲۹ 
اردیبهشت در بخش غیررقابتی )جشن سینمای ایران( جشنواره 

UCLA آمریکا به نمایش در می آید.
کانون  سال ۱۳۶۴  تولیدات  از  که  دقیقه ای  فیلم ۱۲۰  این 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان است با بازی عدنان عفراویان ساعت ۱۹:۳۰ روز ۲۹ 
اردیبهشت در سالن تئاتر بیلی وایدر این جشنواره روی پرده می رود. در بخش »جشن 
سینمای ایران« فیلم های دیگری همچون »۲۴ فریم« ساخته زنده یاد عباس کیارستمی 

در روزهای دیگر برای تماشاگران به نمایش گذاشته می شود.
جشن سینمای ایران از ۲۸ آوریل تا ۱۹ می ۲۰۱۸ برابر با ۸ تا ۲۹ اردیبهشت سال جاری 

از سوی مرکز آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه UCLA کالیفرنیا برگزار می شود.
مرکز آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه UCLA، دومین مرکز آرشیو تصویر متحرک در 
ایاالت متحده پس از کتابخانه کنگره و آرشیو رسانه های دانشگاهی است. در این آرشیو 

فیلم ها جمع آوری و حتی ترمیم شده و به نمایش در می آید.

 »یک کیلو بال مگس« در جشنواره ملل اتریش
 نمایش داده می شود

»یک کیلو بال مگس« از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
بخش  در  سبحانی  رضا  کارگردانی  به  تجربی  و  مستند 

فیلم های کوتاه جشنواره ملل اتریش روی پرده می رود.
»ملل  جشنواره  دوره  ششمین  و  چهل  مهر،  گزارش  به 
اتریش« از ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه در روستای لنزینگ 
این کشور برگزار می شود و مستند »یک کیلو بال مگس« 
به کارگردانی رضا سبحانی در کنار حدود ۱۰۰ فیلم کوتاه 
دیگر از کشورهای مختلف جهان در این جشنواره قدیمی 

اروپایی به نمایش در می آید. این فیلم مستند ضمن بررسی مهریه از منظر تاریخی و 
اجتماعی به چالش هایی که برخی خانواده ها با آن دست به گریبان هستند، می پردازد 
و نوع دیگری از مهریه های غیرمتعارف و دالیل و انگیزه های چنین خواسته هایی را 
که در میان برخی زوج های ایرانی طرفدار هم پیدا کرده به تصویر می کشد. پژوهشگر، 
کارگردان و تهیه کننده  مستند ۳۰ دقیقه ای »یک کیلو بال مگس« رضا سبحانی 

است. 

روح اهلل حجازی در ازمیر ۳ فیلم کوتاه ساخت

 روح اهلل حجازی کارگردان ایرانی در آسانسور تاریخی ازمیر سه 
فیلم کوتاه ۵ دقیقه ای ساخت. به گزارش  از آناتولی، روح اهلل 
حجازی کارگردان ایرانی که برای شرکت در برنامه »روزهای 
فیلم ایران« در دانشگاه »۹ سپتامبر« ازمیر حضور داشت، در 
آسانسور تاریخی ازمیر که در سال ۱۹۰۷ احداث شده است، 

سه فیلم کوتاه ۵ دقیقه ای تهیه کرد.
گردهمایی  در  شرکت  برای  که  این  به  اشاره  با  حجازی 

دانشجویان در ازمیر حضور دارد، گفت: در این گردهمایی از دانشجویان خواستم تا در 
مورد یک حکایت عاشقانه که در آسانسور تاریخی می گذرد، به من شرح دهند. وی افزود: 
قصه هایی را که دانشجویان تعریف کردند به فلیم تبدیل کرده و سه فیلم کوتاه ۵ دقیقه 

ای تهیه کردم.
آسانسور ازمیر بنایی تاریخی است که حدود یک قرن پیش صرفا برای راحتی در رفت و 

آمد مردم ساخته شده است. 

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت : دولت ها نمی 
توانند تصدی گری حوزه فرهنگ را داشته باشند 
زیرا دولت ها روزی می روند و آنچه فرهنگ یک 

کشور را حفظ می کند، مردم هستند.
سیدعباس صالحی در نخستین مجمع عمومی 
انجمن های ادبی ایران و آیین پایانی دومین جایزه 
ملک الشعرای بهار گفت: انجمن های ادبی به عنوان 
یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی تاریخ کشور 
از جایگاه مهمی برخوردار بوده و با توجه به اینکه 
انجمن ها خاستگاه زبان و ادبیات فارسی در کشور 
هستند، بخشی از دانشکده زبان و ادبیات فارسی را 

مدیون انجمن های ادبی تاریخی هستیم.
وی که شب گذشته در مجتمع آدینه سخن می 
گفت، افزود : تاکنون انجمن های ا دبی به مثابه یک 
تاریخ کهن و پرنشاط عمل کرده اند، بنابراین باید از 
آنها به عنوان نهاد اجتماعی کهن بهره کافی ببریم.

صالحی یادآور شد : در شکل سنتی انجمن های 
ادبی قالب آمرانه وجود داشت، به طوری که انجمن 
های ادبی تحت حاکمیت دولتی باشند، البته این 
امر می تواند اجماع و شناسایی را در پی داشته 
به  را  ادبی  های  انجمن  است  ممکن  ولی  باشد 

مخاطره بیندازد.
به گفته وزیر ارشاد، مسیری که انجمن های ادبی 
تاکنون طی کرده اند آهسته اما منظم بوده که بعد 

از آن شاهد شکل گیری جایزه بهار بوده ایم.
مردم حافظ فرهنگ یک کشورهستند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: دولت ها 
نمی توانند تصدی گری حوزه فرهنگ را داشته 
باشند زیرا دولت ها روزی می روند و آنچه فرهنگ 

یک کشور را حفظ می کند، مردم هستند و مردم 
هم از دل این انجمن ها بیرون می آیند و می توانند 

فرهنگ کشور را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: از طریق جایزه ملک الشعرای بهار 
می توان از انجمن های خالق و صاحب ایده های نو 
تجلیل و با آنها ارتباط برقرار کرد تا به سمت خالء 
نروند و با طی این مسیر، انجمن های ادبی ایران 
یک نهاد فراگیر است که البته تا مرحله پایانی آن  

گام های جدی مانده است. 
صالحی با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ انجمن با 
شناسه ثبت شده، تاکید کرد: ما در حوزه سینما، 
موسیقی و تئاتر دارای خانه های مرتبط هستیم اما 
ادبیات که مهمترین و گوهری ترین عنصر فرهنگی 
است، این امکان را نداشت و امروز قدم های آهسته 
اما مطمئن به سوی انسجام انجمن های ادبی ایران 

برداشته ایم.

نقش  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مردمی انجمن های ادبی در حفظ فرهنگ کشور 
گفت: در کنار ساختارهای شکل گرفته در انجمن 
های ادبی، باید انجمن ها به عنوان یک نهاد مدنی 

که گوهر و  چراغ ایران زمین است پیش بروند.
توانند  تنهایی نمی  به  وی اضافه کرد: دولت ها 
تصدی گری انجمن های ادبی را عهده دار باشند، 
بلکه مردم می توانند فرهنگ یک کشور را حفظ 
کنند و از طریق انجمن های ادبی به صیانت و 
ارتقای آن کمک کنند و به هر اندازه از تصدی گری 
دولتی دور شویم و کار را به مردم واگذار کنیم، 

اتفاقات مبارک رخ خواهد داد. 
صالحی افزود: نهاد مدنی باید مدنی بماند اما اگر 
نام مدنی را داشته و در عین حال وابستگی به 
دولت داشته باشد، ممکن است هویت الزم را به 
دست نیاورد. وی اضافه کرد: فرهنگ این سرزمین 

را پایتخت حفظ نکرده است، بلکه تمام این ملت 
فرهنگ کشور را حفظ کرده اند، پس تمام استانها و 
هیجانات آنها باید مثل پایتخت نشین ها دیده شود.

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درباره مجمع عمومی انجمن های 
ادبی گفت: انجمن ادبی در معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شکل گرفته و امید است 

این مسیر به خوبی پیش رود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم از دختر 
فردی  امیرحسین  مرحوم  و  بهار  الشعرای  ملک 
نویسنده و بزرگ انجمن دار ادبیات انقالب اسالمی 
و همچنین انجمن های ادبی منتخب تجلیل کرد.

همچنین مراسم تکریم غالمرضا طریقی رییس 
انجمن ادبی اردیبهشت به عنوان دومین رییس 
این  در  ایران  ادبی  های  انجمن  عمومی  مجمع 
دوره از انتخابات انجمن با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی انجام شد. به گزارش ایرنا، در این 
مراسم همچنین اعضای هیات موسس انجمن های 
ادبی، کارگروه اعطای شناسه انجمن های ادبی و 
برخی از چهره های نام دار فرهنگ و ادبیات کشور 
حضور داشتند. در این مراسم که با حضور دبیران و 
نمایندگان بیش از ۳۰۰ انجمن ادبی کشور برگزار 
شد، غالمرضا طریقی با کسب بیشترین آرا به عنوان 

دبیر »مجمع انجمن های ادبی« انتخاب شد.
در پایان این برنامه، از ۱۳ انجمن ادبی که گزارش 
فعالیت ها و طرح ها اجرایی خود را برای دبیرخانه 
کرده   ارسال  ادبی  انجمن های  جشنواره  دومین 
بودند، با اهدای نشان ملک الشعرای بهار، لوح یادبود 

و جایزه نقدی تجلیل شد.

وزیر ارشاد :

دولت ها نمی توانند حوزه فرهنگ را تصدی گری کنند

کاریکاتور

دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعالم کرد برای صدای جواد یساری در 
فیلم »دشمن زن« مجوزی صادر نشده است.

روابط عمومی فیلم »دشمن زن« از پوستر این فیلم برای اکران 
عمومی رونمایی کرد که روی پوستر به این جمله اشاره شده بود که 

جواد یساری به عنوان خواننده صدایش در فیلم شنیده می شود.
این موضوع باعث شد که رسانه ها اعالم کنند جواد یساری مجاز 
شده است که در پی این شائبه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی درباره صدای جواد یساری در فیلم »دشمن زن« 

توضیحاتی را ارایه داد.
در این توضیح آمده است: موسیقی فیلم »دشمن زن« با صدای 
جواد یساری از دفتر موسیقی مجوز ندارد و هیچ پرونده¬ای برای 

دریافت مجوز آن در این دفتر ثبت نشده است.

صد و پنجاه هزار تماشاگر در دو روز اول اکران عمومی »همه 
می دانند« در فرانسه، به تماشای این فیلم نشسته اند.

صفحه رسمی اصغر فرهادی در اینستاگرام عنوان کرد: »با آغاز 
اکران عمومی فیلم »همه می دانند« در فرانسه، در دو روز گذشته 
فیلم نشسته اند. »همه  این  به تماشای  نفر  صد و پنجاه هزار 
می دانند« اکران عمومی خود را با ۴۳۰ سینما در فرانسه آغاز 
کرده است. این فیلم میزبان هفتاد و پنج هزار نفر در سالن های 

سینما بوده است.
این فیلم از نهم ماه می در سینماهای فرانسه اکران عمومی شده 

است.«

پخش مجموعه تلویزیونی »رهایم نکن« به تهیه کنندگی علی 
پورکیانی از روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در شبکه سه سیما 

آغاز خواهد شد.
بنا بر این گزارش، این مجموعه تلویزیونی در ۲۸ قسمت شب های 

رمضان ساعت ۲۰:۴۰ به روی آنتن خواهد رفت.
عنوان این سریال به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور پیش از 
این »دستت را به من بده« بود که به »رهایم نکن« تغییر یافت و 
هم اکنون گروه مشغول گرفتن سکانس هایی از این مجموعه در 
الهیجان هستند. همچنین مراحل فنی نیز به طور همزمان انجام 
می شود. محمدمهدی عسگرپور پیش از این ساخت سریال های 
موفق تلویزیونی همچون جراحت، نفس گرم، شیدایی، گل های 

گرمسیری و ...را برعهده داشته است.

وزارت ارشاد مجوزی به 
اجرای جواد یساری نداده است

شبکه سه زودتر به استقبال 
ماه رمضان یم رود

استقبال خوب از »همه 
یم دانند« در فرانسه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
1-نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

استان  ثبتی  واحدهای  ثبتی  های  پرونده  الکترونیکی  آرشیو  :ایجاد  مناقصه  موضوع   -2
مازندران 

برای  نامه تضمین  :تضمین شرکت در مناقصه مطابق آیین  3- سپرده شرکت در مناقصه 
معامالت دولتی از نوع ضمانتنامه بانکی که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده یا واریز وجه نقد به مبلغ 
380/000/000 ریال به حساب 2171325004002نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساری با شناسه واریز76192 کد شعبه 

9601 به نام اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده 
4- محل تامین اعتبار :از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای ملی 

5- کل اعتبار مناقصه :به مبلغ 7/600/000/000 ریال 
6-مهلت دریافت اسناد از روز چهارشنبه مورخ97/2/26 لغایت روز دوشنبه 97/2/31

7- محل دریافت اسناد :باعنایت به ثبت آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سایت www.setadiran.irمراجعه نمایید و با مراجعه به اداره فناوری اطالعات اداره کل ثبت اسناد 

و امالک مازندران به آدرس ساری میدان امام بلوار آزادی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران 
8-مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه97/3/17

9-  تاریخ بازگشایی پاکت ها  ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/3/19
10-گروه و رشته شغلی : شرکت هایی اجازه دریافت اسناد مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شورای عالی 

انفورماتیک در زمینه خدمات پشتیبانی با  رتبه حداقل چهار باشند
11- محل تحویل پاکت های مناقصه :دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران طبقه اول 

12-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  مدارک  و  اسناد  بررسی  از  مازندران پس  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   -13

پیشنهادات مختار است )سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(
 آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران ساری بلوار آزادی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران 

تلفن 011-33362301-4
اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندرانشناسه آگهی:175250

اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان مازندران

هیئت داوران، هفده برگزیده بخش عکس و پوستر بیست و یکمین 
جشنواره تئاتر دانشگاهی را معرفی کردند.

 مهدی آشنا مدیر بخش عکس، پوستر و تیزر جشنواره تئاتر دانشگاهی 
از افتتاح گالری عکس و پوستر این جشنواره در گالری تئاتر مستقل 
خبر داد.  مهدی آشنا مدیر بخش عکس، پوستر و تیزر بیست و یکمین 
جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره داوری بخش عکس و پوستر گفت: 
داوران بخش پوستر تئاتر دانشگاهی متشکل از مهدی دوائی، آرمان 
کوچکی و یحیی پاکدل و داوران بخش عکس نیز مریم قهرمانی زاده، 

مصطفی قاهری و رئوفه رستمی هستند. وی درباره دالئل انتخاب این 
داوران گفت: به هرحال جشنواره تئاتر دانشگاهی تجربی است کما 
اینکه خود من هم در این تجربیاتی که داشتم بر این عقیده هستم که 
باید طیف وسیع تری از همکاران جوان تر وارد کار شوند، به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم داوران امسال نیز از کسانی باشند که تجربه کمتر اما 

جایگاه خوبی در عرصه تئاتر دارند، باشند.
وی با اشاره به اینکه در بخش داوری پوستر بازخوردهای خوبی داشته اند 
اما داوری بخش عکس انجام نشده است، گفت: با توجه به اینکه تا روز 
آخر جشنواره هنوز گروه ها عکس می فرستند و عکاسان مشغول کار 
هستند بنابراین صبر می کنیم تا همه کارها به دبیرخانه برسد . داوری 
بخش تیزر و عکس بیست و پنج اردیبهشت انجام می شود. داوران 
بخش تیزر نیز به زودی اعالم می شوند به دلیل حساسیتی که در 
این بخش نوین داشتیم سعی کردم بیشتر بر انتخاب هایم فکر کنم. 

او همچنین با اشاره به حضور آثار بین المللی خاطر نشان کرد، آثار 
خارجی هم در کنار آثار ایرانی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و 
به معرفی ۱۷ هنرمندی که پوسترهایشان قرار است از روز پنجشنبه 
۲۰اردیبهشت لغایت چهارشنبه ۲۶اردیبهشت در  گالری مجموعه تئاتر 
مستقل نمایش داده شود پرداخت و گفت: سیدرضا چاووشی، جواد 
ابراهیم نژاد، متین حبیبیان، مرضیه خوش ترکیب، علیرضا گل دهی، 
مریم برادران، حسین مالمحمدمهدی، ابوالفضل صفویه، محمد دارایی، 
 Zertutheاز آلمان و همچنین Rios Luis ،مهسا نهضت شعار
گرافیست بلژیکی هنرمندانی هستند که پوسترهایشان برگزیده شده 

و در نمایشگاه ارائه می شود.
شایان ذکر است، بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 
ایران از ۱۶ تا ۲۵اردیبهشت ۱۳۹۷ با دبیری حسین عبدالهی در تهران 

برگزار می شود.

هیئت داوران، هفده برگزیده بخش 
عکس و پوستر بیست و یکمین جشنواره 

تئاتر دانشگاهی را معرفی کردند

شبکه چهار سیما در ماه رمضان 
سریال«  »سی  برنامه  با  امسال 
تلویزیون  رمضانی  سریال های 
تا امروز را مرور و به  از دهه ۸۰ 
را  سریال   ۳۰ منتخب  صورت 
پخش  سینمایی  فیلم  قالب  در 

می کند.
برنامه  تهیه کننده  مروی  حسین 
ـ. ضمن اعالم این  »سی سریال« 

خبر، اظهار کرد: این برنامه با ساختار مستند نریشن هر شب سریال های رمضانی 
تلویزیون از دهه ۸۰ تا امروز را مرور می کند و ۳۰ سریال منتخب را به صورت فیلم 
سینمایی پخش می کند که در این میان می توان به سریال های »خانه به دوش«، 
»میوه ممنوعه«، »هم راز«، »صاحبدالن«، »او یک فرشته بود«، »پشت کنکوری ها«، 

»رانت خوار کوچک« و ... اشاره کرد.
او یادآور شد که در بخش نقد و بررسی نیز نگارش مطالب بر عهده منتقدانی، چون 
عزیزاهلل حاجی مشهدی، احسان ناظم بکایی، نغمه خدابخش، لیال میرهادی و ... است.

نخستین قسمت برنامه »۳۰ سریال« به تهیه کنندگی حسین مروی روز پنجشنبه 
)۲۷ اردیبهشت ماه( همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما راهی آنتن 

می شود، ساعت پخش این برنامه ۱۷ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

پخش 3۰ سریال رمضانی از شبکه چهار

فیلم  تماشای  با  گفت  هند  سینمای  سرشناس  بازیگر 
»انتقام جویان« هیچی از این فیلم نفهمیده است.

یک  گفت  باچان  آمیتاب  ایندیا،  آف  تایم  از  گزارش  به 
عنوان  با  انتقام جویان  فیلم جدید  تماشای  از  کلمه هم 

»انتقام جویان: جنگ بی نهایت« درک نکرده است.
این اظهارنظر با نظرات مختلف هواداران این فیلم روبه رو 

شده است.
بازیگر سرشناس بالیوود گفته است باور ندارد که دیواری 
بین او و فالوئرهایش در رسانه های اجتماعی وجود داشته 
باشد و به همین دلیل آنچه را حس می کند و به آن باور 
دارد با آنها در میان می گذارد. به همین دلیل هم وقتی 
وی سرانجام تصمیم گرفت تا به تماشای فیلم ابرقهرمانی 

با  فیلتری  هیچ  بدون  را  واکنشش  بنشیند،  هالیوودی 
»آقا،  نوشت:  توییتر  در  و  میان گذاشت  در  طرفدارانش 
حس بد نداشته باش. به تماشای فیلم »انتقام جویان« رفتم 
اما اصال نفهمیدم چه اتفاقی در فیلم می افتد.« او بعد هم 
چندین اموجی به توییتش اضافه کرد تا نظرش را کاملتر 

کند.
این نظر به زودی با واکنش طرفداران »انتقام جویان« روبه 
رو شد و آنها تصمیم گرفتند تا به بازیگر بزرگ آموزش 
بدهند. در حالی که برخی به وی گفتند بهتر است اول 
فیلم های دیگر جهان داستانی مارول را ببیند تا بتواند این 
فیلم را درک کند، برخی هم گفتند نوه او حتما درک 

بهتری از فیلم خواهد داشت و می تواند به وی کمک کند.

آمیتاب باچان: هیچی از فیلم »انتقام جویان« نفهمیدم


