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سرمقاله

تکاپوی اروپا درقبال اقدام ترامپ؛ 
رابطه حفظ برجام و منافع 

شرکت های اروپایی

نگاه روز

  آگاهی؛ سد راه سودجویان      

عبور »به سالمت« از 
گردنه تاریخی ابرچالش ها    

نخســتین دور مذاکرات هسته ای ایران با 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه شنبه شب 
در بروکسل بلژیک با حضور وزرای خارجه 
ایران، آلمان، فرانســه و مسوول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا برگزار شــد. نشستی 
که دســتاورد آن بیانیه حمایت تروییکای 
اروپا از برجام بود. جمهوری اسالمی ایران 
تــالش دارد در فضای جدید، ضمن حفظ 
منافع راهبردی خود در برجام، این مسیر 
را پیش روی طرف های دیگر امضاکننده 
برجــام قرار دهد که برجــام بدون منافع 
اقتصادی و ســودمندی راهبــردی برای 
ایران، تداوم نخواهد داشت، بهترین مسیر 
در این چارچوب پیگیری دیپلماسی قدرت 
و دوری از دیپلماسی مماشات خواهد بود. 

7

2 سعید حیدری

5

احتمال آغاز به کارمجدد صرافی ها 

نگار احمدی

معصومه سلطانی

به گزارش زمان، وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی ،علی ربیعی گفت: هدف دولت در طرح اشتغال روستایی حفظ شغل در روستاها، اقتصادی کردن زندگی روستایی و رفع معیشت روستانشینان است.وی 
با بیان اینکه یکی از سیاست های مهم ما برای توسعه این مناطق پرداخت تسهیالت روستایی با جهت گیری جلوگیری از مهاجرت روستانشینان و مقابله با فقر است افزود: قطعا سیاست ما متکی به وام 

و پول پاشی نیست بلکه در این طرح، وام در خدمت ایجاد اشتغال و اقتصاد در روستا است. 

توزیع۸میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰تومانی
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3

 تالش دولت در راستای اقتصادی کردن زندگی روستایی

 وزیر کار: سیاست دولت، متکی به وام و پول پاشی نیست

سرمایه توتـال تا پایـان پروژه

 در ایـران می مانـد

بيماری های غيرواگيردار

بيشترین علت مرگ و ميرا یرانيان

10/5 ميليون تومان 

حداقل هزینه وام مسکن زوج

به گزارش زمان ، وزیر نفت از امکان جایگزینی توتال فرانسه در 
فاز  خبر CNPC پارس جنوبی با شرکت چینی 11 داد و گفت: 
برای خروج توتال از قرارداد جریمه ای وجود ندارد اما مبلغی که 

توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده اســت.

به گزارش زمان ، معاون وزیر بهداشــت، گفت: در حال حاضر 
بیشــترین بار بیماری و مرگ و میر در کشور به دلیل ابتال به 
بیماری های غیر واگیر اســت، که باید برای کنترل ریســک 

فاکتورها، برنامه های جدیدی داشــته باشــیم.

به گزارش زمان ، زوج ها در ایران برای گرفتن وام مسکن به 
عالوه وام جعاله باید با توجه به محل زندگی شان حداقل از 
10 میلیون و ۵00 هزار تومان تا 1۵ میلیون و 600 هزار تومان 

هزینه وام کنند. 657

 مناقصه شماره :4 -97
فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد چاه ها 

غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتور 
پمپ های غیر مجاز در محدود عملیاتی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی))انسداد چاه ها 
غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتور پمپ های غیر مجاز در محدود 
عملیاتی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز (( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ 97/2/27می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/2/29 مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/3/8

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 14صبح مورخ 97/3/9
بوستان-  مصلی-خیابان  خمینی)ره(-روبروی  امام  مهرشهر-بلوار  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717۵98-تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 27313131، 021 

دفتر ثبت نام:88969737 و 8۵193768 -021

 نوبت دوم

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

وزیر تعــاون،کار ورفاه اجتماعی با اشــاره به آغاز 
طرح»کشــت مبتنی بــر ســفارش«برای اتصال 
محصوالت کشــاورزی،از پوشــش بیمه ای تمام 
مشــاغل روســتایی بــرای بهره منــدی از بیمه 

بازنشستگی روستائیان و عشایر خبرداد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، علی ربیعی گفت: 
هدف دولت در طرح اشتغال روستایی حفظ شغل 
در روســتاها، اقتصادی کردن زندگی روســتایی 
و رفع معیشــت روستانشینان اســت.وی با بیان 
اینکه یکی از سیاســت های مهم ما برای توســعه 
این مناطق پرداخت تســهیالت روستایی با جهت 
گیری جلوگیری از مهاجرت روستانشینان و مقابله 
با فقر است افزود: قطعا سیاست ما متکی به وام و 
پول پاشی نیست بلکه در این طرح، وام در خدمت 
ایجاد اشــتغال و اقتصاد در روستا است که باید به 
آن توجه کنیم چراکه با پرداخت صرفا تسهیالت 
مشکالت اقتصادی و اشــتغال روستائیان برطرف 
نمی شــود بر همین اســاس میزان توفیق طرح 
اشــتغال روستایی بر اساس شــاخص های کّمی 
پرداخــت وام نخواهد بود بلکه مالک ارزیابی ما از 
طرح اشــتغال روستایی میزان اشتغال ایجاد شده 
و تحول در زندگی روســتائیان است.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اســاس مطالعات 
صورت گرفته، تجارب بین المللی و ظرفیت های 
داخلی کشور »طرح کشــت مبتنی بر سفارش« 
در قالب طــرح اشــتغال روســتایی را رونمایی 
کردیم کــه در گام اول این طرح برای محصوالت 
گیاهان دارویی و زعفران در اســتان های خراسان 
رضوی، خراســان جنوبی و کرمان اجرا شد.وی با 
بیــان اینکه در گام دوم، طرح »کشــت مبتنی بر 

ســفارش« برای محصوالت باغی در اســتان های 
گلســتان، آذربایجان شرقی، خراســان جنوبی و 
خراسان شمالی اجرایی خواهد شد گفت: همچنین 
اجرای این طرح برای محصول ســیب زمینی در 
اســتان های همدان، قزوین و اردبیل هدفگذاری 
شــده اســت. برای محصول گوجه فرنگی استان 
کرمانشــاه، برای محصوالت کنجدی استان یزد و 
برای محصوالت لبنی استان های خراسان رضوی 
و شــمالی به عنوان اســتان های پایلوت کشت 
مبتنی بر ســفارش آغاز خواهد شد که برای این 
طرح بیش از ۶۰ میلیارد تومان تســهیالت برای 
بیش از ۵ هزار روســتایی پیش بینی شده است.

ربیعی، اتصال کســب و کارها به بــازار را یکی از 
مهمترین مشکل فروش و سوددهی مشاغل عنوان 
کرد و گفت: مطالعات ما نشان می دهد بیشترین 
علت بروز مشکل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و 
کشاورزی عدم اتصال به بازار است و در حال حاضر 
بسیاری از کارخانجات ما به رغم داشتن تکنولوژی 
به روز اما توانایی اتصال به بازار و فروش محصول 
خود را ندارند. بنابراین تقویت بازار مصرف کننده 
داخلی یکی از اهداف ما برای توسعه کسب و کارها 

بوده اســت.وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته 
ســاختار عمده ما در بخش کشاورزی ساختاری 
مملو از بنگاه هــای کوچک بدون اتصال پایدار به 
زنجیره های تولید و ارزش بوده اســت افزود: در 
راســتای اتصال کســب و کارها به بازار قراردادی 
بین روستائیان و شــرکت زعفرانی منعقد شد تا 
محصوالت کشاورزان توسط این شرکت خریداری 
شــود؛ از این طریق محصول کشاورزان به صورت 
استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که این 
روش بازارســازی برای سایر محصوالت کشاورزی 
به ویژه محصوالت باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن 
اینکه در این فرایند تولید استاندارد می شود.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح 
به صورت ســه جانبه با همکاری معاونت توسعه 
روســتایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری، 
وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد گفت: 
عالوه بر این صندوق کارآفرینی امید نیز سیاست 
پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی با نرخ کارمزد 

۴ درصد و سود ۶ درصد را دنبال می کند.
ربیعی در پایان از پوشــش بیمه ای بازنشستگی 
برای کشــاورزان خبرداد و گفت: تمام مشــاغلی 
که در قالب اشــتغال روســتایی ایجاد شــود به 
بیمه بازنشســتگی صندوق روســتائیان و عشایر 
منتهی خواهد شــد تا با بیمه شدن کشاورزان از 
فقر ســالمندی در روستاها پیشگیری کنیم.طرح 
اشتغال روستایی از ســال گذشته در قالب برنامه 
اشتغال فراگیر آغاز شد که در این طرح متناسب 
با ظرفیت های هر اســتان و َرســته فعالیت های 
اولویت دار شناسایی شــده در ۳۱ استان کشور، 

تسهیالت ارزان قیمت پرداخت خواهد شد.  

تالش دولت در راستای اقتصادی کردن زندگی روستایی

وزیر کار: سياست دولت، متکی به وام و پول پاشی نيست 

سرمربی تیم ملی فوتبال با اشاره به اینکه خیلی ها نسبت به وضعیت آماده سازی 
تیم ملی بی تفاوت بودند گفت: با وضعیتی که در آن هستیم نمی دانم باید لبخند 
بزنم یا گریه کنم.به گزارش زمان به نقل ازمهر، کارلوس کی روش در حاشیه 
تمرین دیروز تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به این پرسش خبرنگاران که از 
ناراحتی شما ناراحت هستیم گفت: شما چرا نگران و ناراحت هستید؟ همه از این 
وضعیت راضی هستند. اگر قرار بود چنین سوالی پرسیده شود باید ۲۰ روز پیش 
انجام می شد. االن فکر کردم از لحاظ فیزیکی ناسالم هستم.وی در توضیح بیشتر 
دالیل ناراحتی و آرام بودنش نسبت به قبل گفت: وقتی شما مدتی طوالنی مخالف 
جهت رودخانه شنا می کنید شاید ادامه این روند معقول نباشد. به همین خاطر 
شما هم به این نتیجه می رسید که باید برگردید و در جهت حرکت آب شنا کنید. 
اگر همه از این وضعیت خوشحال هستند من هم باید خوشحال باشم. ظاهرا همه 
خوشحال هستند.کی روش در مورد آماده سازی تیم ملی و اینکه لژیونرها آماده 
هستند گفت: بحث آماده سازی بازیکنان داخلی و خارج از ایران جداست. اینکه 
فکر کنید چند بازیکن شاغل در اروپا هستند و نیازی به آماده سازی ندارند برعکس 

نظر ماست. من هم نمی توانم نظرم را عوض کنم. حاال اگر این واقعیت را قبول 
کنید می بینید که من نمی توانم لبخند بزنم یا باید گریه کنم. فقط باید این شرایط 
را بپذیرم.کارلوس کی روش در پاسخ به این پرسش که چقدر به کسب نتایج خوب 
تیم ملی در جام جهانی روسیه امیدوار هستید گفت: بهتر است پاسخی به این 
پرسش ندهم. صحبت هایی که قبال من در مورد صعود کرده بودم مربوط به ۷ ماه 
پیش است.وی ادامه داد: شما باید در زندگی همیشه امید، انگیزه و توقع بهترین ها 
را داشته باشیم ولی تفاوتی وجود دارد، اینکه برخی افراد استحقاق بیشتری دارند 
اما چه کسانی شایستگی بیشتری دارند. آنهایی که تالش بیشتری برای آماده سازی 
می کنند و می خواهند نتایج بهتری بگیرند، خدا هم بیشتر کمک شان می کند. 
کی روش با تکرار دوباره گذشته اش که برنامه تیم ملی به برنامه مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا ترجیح داده شد گفت: چرا دوباره باید در مورد مطلبی 
صحبت کنیم که همه آنها را پذیرفته بودند و خوشحال هم بودند. باید واقعیات را 
بپذیریم و سعی کنیم بهترین تصمیم را بگیریم این گزینه ای بود که انتخاب شد 

و باید آن را بپذیریم.                                                          ادامه در صفحه ۲

باید  نمی دانم 
بــزنم لبخند 
کنـم یه  گر یا   
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تکاپوی اروپا درقبال اقدام ترامپ؛ 
رابطه حفظ برجام و منافع شرکت های اروپایی 
سعید حیدری

نخستین دور مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا ســه شنبه شب در بروکســل بلژیک با حضور وزرای خارجه 
ایران، آلمان، فرانسه و مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار 
شد. نشستی که دستاورد آن بیانیه حمایت تروییکای اروپا از برجام 
بود. جمهوری اســالمی ایران تالش دارد در فضای جدید، ضمن 
حفظ منافــع راهبردی خود در برجام، این مســیر را پیش روی 
طرف های دیگر امضاکننده برجام قرار دهد که برجام بدون منافع 
اقتصادی و سودمندی راهبردی برای ایران، تداوم نخواهد داشت، 
بهترین مسیر در این چارچوب پیگیری دیپلماسی قدرت و دوری 
از دیپلماسی مماشات خواهد بود. درک راهبردی از الگوی رفتاری 
دولت ترامپ و فضای پس از برجام، نشــانه هایی دال بر بازگشت 
پذیری نشان نمی دهد و در گستره سیاست و دیپلماسی بازگشت 
پذیری فرایندی آسیب زا برای اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران محســوب خواهد شد. آنچه دســتگاه دیپلماسی در چنین 
فرایندی باید انجام دهد تعیین شاخص های راستی آزمایی جهت 
سنجش عملکرد و اقدامات عملی طرف های دیگر برجام و به ویژه 
اروپایی ها خواهد بود. گمانه زنی ها درباره دور تازه مذاکرات فشرده 
ایران و اروپا درباره برجام، مثبت اســت و شواهد و بیانه ها از عزم 
سیاسی اروپا به منظور حفظ برجام و احترام به خطوط قرمز منافع 
ملی ایران حکایت دارند.ولی عده ای معتقدند تجربه ما از مذاکرات 
با ســه کشور اروپایی از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۰۵ نشان می دهد خیلی 
نمی شود روی اتحادیه اروپا حساب ویژه ای باز کرد و انتظار داشت 
اروپا  به خاطر ایران مقابل امریکا بایستد. در این خصوص خود آقای 
ظریف هم گفت: »دنبال خیالبافی نیستیم که اروپا روابطش را با 
امریکا برهم بزند.«اظهاراتی که نشان می دهد تیم مذاکره کننده، 
واقع بینانه به موضوع نگاه می کند.بســیاری از تحلیلگران معقتد 
بودنــد به علت حجم باالی مبادالت اقتصادی اروپا با آمریکا و نیز 
اهمیت حفاظت از منافع شرکت های خصوصی اروپایی در آمریکا، 
کشــورهای اروپایی امکان زیادی برای حفاظت از برجام نخواهد 
داشــت. ولی با توجه به مناســبات تجاری اروپا با ایران که پس از 
برجــام آنها را اجرایی کرده اند و با در نظر گرفتن اختالفات تعرفه 
ای که بین اروپا و آمریکا این روزها به باالترین حد خود رســیده 
می توان به تالش اروپا برای حفظ برجام امید داشــت.حال پس از 
گذشت چند روز از مذاکرات ســه شنبه ایران با کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک، کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد 
درپی تحمیل مجدد تحریم ها علیه ایران، فرآیند احیای یک قانون 
ویژه در زمینه مســدود کردن تحریم ها را به منظور محافظت از 
شــرکت هاي اروپایي در ایران شروع کرده است.اشاره کمیسیون 
اروپا در این بیانیه به یک قانون ویژه مقابله با تحریم ها اســت که 
نخستین بار در سال ۱99۶ تدوین شد.مقامات اتحادیه اروپا اعالم 
کردند: قانون مسدودســازي تحریم ها را به شکلي بروزرساني مي 
کنند که با پایان یافتن دوره هاي مهلت نود و صد و هشــتاد روزه 
که پس از آن دوره تعلیق تحریم هاي آمریکا علیه ایران پایان مي 
یابد، این قانون بتواند تصمیم هشتم مه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به منظور وضع تحریم هاي ایران را در بر بگیرد.تحریم هاي 
مربــوط به بخش حیاتي نفت ایران و تراکنش با بانک مرکزي این 
کشور از جمله مواردي هستند که قانون مسدود کننده قرار است 
پوشش دهد. کمیسیون اروپا اعالم کرد: این قانون در صورتي که به 
طور رسمي از سوي پارلمان اروپا و دولت هاي عضو رد نشود، ظرف 
دو ماه عملیاتي مي شود اما در صورت وجود حمایت سیاسي قوي 
مي توان آن را زودتر نیز فعال کرد.بر اســاس قانون مسدودکننده، 
شرکت هاي اتحادیه اروپا از تبعیت از تحریم هاي آمریکا منع شده 
اند و نباید احکام هیچ یک از دادگاه هایي را که هدف از آنها اعمال 
تحریم هاي آمریکا یا جرائم مورد نظر این کشور است به رسمیت 
بشناسند.این قانون در دهه ۱9۶۰ و زماني که آمریکا سعي داشت 
شرکت هاي خارجي را با وضع جریمه و تحریم از هرگونه مبادالت 
تجاري با کوبا منع کند ایجاد شد اما هیچگاه به طور رسمي اجرایي 
نشد.از دیگر پیشنهادهاي مطرح شده در کمیسیون اروپا به عنوان 
بازوي اجرایي اتحادیه اروپا مي توان به ترغیب دولت هاي اروپایي 
براي انجام تراکنش و معامله با بانک مرکزي ایران و شروع فرآیند 
حقوقي اعطاي مجوز به بانک سرمایه گذاري اروپا به منظور حمایت 
از طرح هاي این اتحادیه در ایران اشــاره کرد.حال با توجه به روند 
اجرایی مسدودســازی تحریم های ضد ایرانی که هدف اصلی آن 
محافظت از شرکت های اروپایی طرف قرارداد با کشورمان در برابر 
تحریم های ایاالت متحده علیه تهران است، می توان تا حدودی به 

عزم سیاسی اروپا به منظور حفظ برجام امیدوار بود.

حضور وزیر اطالعات در مراسم 
تشییع پیکر مرحوم طباطبایی به 

نمایندگی از رییس جمهور

وزیر اطالعات بــه نمایندگــی از رییس جمهور 
در مراســم تشــییع پیکر مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین ســید مهدی طباطبایی شرکت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
والمسلمین سید محمود علوی دیروز به نمایندگی 
از حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی که برای 
انجام سفری یک روزه عازم ترکیه شد، در مراسم 
تشــییع پیکر مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
سید مهدی طباطبایی  حضور یافت .مراسم تشییع 
پیکر حجت االسالم والمسلمین مهدی طباطبایی 
ـ استاد برجســته اخالق و عضو جامعه روحانیت 
مبارزـ  با حضور شخصیت های لشگری و کشوری و 
خیل عظیم مردم  دیروز برگزار شد. عالم وارسته و 
معلم اخالق حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی 
طباطبایی، روز پنج شــنبه در اثر عارضه کبدی و 
تنفسی در نخســتین روز ماه مبارک رمضان دار 

فانی را وداع گفت.

راهپیمایی مردم ایران در 
محکومیت جنایات رژیم 

صهیونیستی

اقشــار مختلف مردم در سراســر کشــور پس از 
برگزاری نماز جمعه به راهپیمایی در محکومیت 
جنایات وحشــیانه صهیونیست ها در روز نکبت و 
همچنین انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس 
پرداختند.بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، مردم 
روزه دار ایران اسالمی در سراسر شهرهای کشور 
از جمله تهران، دیروز در دومین روز از ماه مبارک 
رمضان، پس از برگزاری مراســم عبادی سیاسی 
نماز جمعه با حضور در خیابان ها و معابر ســطح 
شهر به برگزاری مراسم راهپیمایی در محکومیت 
جنایات وحشــیانه صهیونیست ها در روز نکبت و 
همچنین انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس 
پرداختند. »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر انگلیس«، »مرگ بر آل سعود« و »هیهات 
من الذله« شعارهای زنان و مردان شرکت کننده در 
مراسم راهپیمایی دیروز بود .طی روزهای گذشته 
نیز مردم سایر مناطق جهان در محکومیت جنایات 
رژیم صهیونیستی که در روز نکبت ۶۳ فلسطینی 
را به شهادت رســاندند، راهپیمایی اعتراض آمیز 
برگزار کردند و از ســکوت جامعه جهانی در قبال 

این جنایت آشکار، شکایت کردند.   

کی روش :
نمی دانم باید لبخند بزنم 

یا گریه کنم
ادامه از صفحه ۱

وی افزود: این بار آخر است که در این مورد حرف 
می زنــم. االن باید خودمان را از نظر روحی آماده 
حضور در جام جهانی کنیم و تمرکز داشته باشیم. 
نمی دانم چرا االن نگران این موضوع شــده اید و 
نگران شــده اید. بهتر اســت این داستان را تمام 
کنیم.ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر 
اینکــه علی کریمی به دلیــل مصدومیت به جام 
جهانی نمی رســد گفت: بــرای مصدومیت وریا 
غفوری، مجید حسینی و امید ابراهیمی هم باید 
ریکاوری را در برنامه داشــته باشیم و این حاصل 
برنامه هایی است که پشت سر گذاشته شد.کارلوس 
کی روش در مورد اینکه این اظهارات شــما باعث 
ناامید از نتایج تیم ملی می شود گفت: من صحبت 
ناامید کننده ای نکردم اگر شــما اینطور فکر می 
کنید اشــتباه است. من شفاف صحبت کردم چرا 
که برای حضور در جام جهانی باید آماده سازی را 
جدی دنبال کنید.وی ادامه داد: قبل از جام جهانی 
۲۰۱۴ اردوی ســه هفته ای در آفریقا، دو هفته ای 
در اتریــش و ۱۰ روزه در برزیل داشــتیم. افرادی 
که در ایران هســتند فکر می کنند همان قدر که 
آلمان، اســپانیا و پرتغال نیاز به آماده سازی دارند 
بازیکنــان ما هم به همان اندازه فرصت نیاز دارند. 
نقطه نظر فروتنانه بنده با این مسأله متفاوت است. 
به خاطر خدا دیگر در این مورد ســوال نپرسید، 
بنده منفی گرا نیســتم و همه تالشم را می کنم تا 
بهترین عملکرد را داشته باشیم.سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران تا تاکید بر اینکه تمام تالشش را برای 
موفقیت این تیم خواهد کرد گفت: از هر فرصتی 
استفاده می کنیم و تالش خواهیم کرد برای آماده 
سازی بهتر. امیدواریم خدایمان در فوتبال از تیم 

ملی حمایت و حفاظت کند. 
کارلوس کی روش که به نظر می رسید قصد دارند 
رسانه ها را هم در اجرا نشدن برنامه هایش مقصر 
جلوه دهد گفت: لطفاً بحث آماده سازی همین جا 
تمام شود. رسانه ها دیگر حق این پرسش را ندارند. 
با همه صداقتم سوال می کنم که شما تا دیروز کجا 
بودید؟ من هم مثل بقیه افراد از شــرایط موجود 

خوشحالم.

اخبار

سرمقاله

 ميوه کوتاهي کردن پشيماني 
است، و ميوه دور انديشي سالمتي

کالمامیر

در اولیــن روز از بهــار قرآن ماه مبــارک رمضان، 
حسینیه امام خمینی)ره( یکپارچه منور به نور کالم 
خدا بود و قاریان، مناجات خوانان و مدیحه سرایان 
قرآنی به مدت ســه ساعت در حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمی محفل انس با قرآن کریم برپا کردند.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا،  رهبر انقالب 
اسالمی در این دیدار یکی از نیازهای ضروری امروز 
امت اســالمی را لزوم »نزدیکی به قرآن و عمل به 

دستورات آن« دانستند و با تأکید بر اینکه مشکالت 
کنونی دنیای اســالم از جمله شــرایط تأسف بار 
فلســطین و جنایات رژیم صهیونیستی بویژه در 
روزهای اخیر، نتیجه دوری امت اســالمی از قرآن 
است، گفتند: بیت المقدس پایتخت فلسطین است 
و به توفیق الهی، فلسطین از دست دشمنان خالص 
خواهد شد و آمریکا و اذناب آن در قبال حقیقت و 
سنت الهی هیچ غلطی نمی توانند بکنند.حضرت 

آیــت اهلل خامنه ای لزوم توجه بیشــتر به قرآن در 
همه ابعاد زندگی را خاطر نشــان کردند و با اشاره 
به مصائب و بالیای دنیای اســالم بویژه شــرایط 
مردم فلســطین، گفتند: در این چند روز جنایات 
رژیم خبیث و جعلی صهیونیســتی در به شهادت 
رساندن ده ها نفر و زخمی کردن هزاران فلسطینی 
را دیدید. در چنین شرایطی برخی گله می کنند که 
چرا آمریــکا موضع نمی گیرد در حالی که آمریکا و 

بسیاری از دولتهای غربی شریک جرم این جنایات 
هستند. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه باید 
امت اســالمی، دولت های اسالمی و حکومت های 
اسالمی در قبال این جنایات موضع بگیرند، خاطر 
نشــان کردند: قرآن به ما می گوید باید در مقابل 
دشــمنان دین و کفار سرسخت باشید و در میان 
خودتان بــا مهربانی رفتار کنید، اما اکنون به دلیل 
دوری از قرآن، در دنیای اســالم شــاهد جنگ و 
اختالف میان مســلمانان و تسلیم بودن در مقابل 
کفار هســتیم. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه دشمنی ها با اسالم تمامی ندارد، افزودند: 
اگر امت اسالمی به قرآن نزدیک شود، همانگونه که 
قرآن فرموده، بالشک بر دشمن غلبه خواهند کرد 
زیرا این، وعده الهی است. ایشان، تالوت و جلسات 
قرآنی را مقدمــه ی تدبر در قرآن و فهم و عمل به 
آن برشمردند و خطاب به جوانان ایرانی و انقالبی 
گفتند: انس و آشــنایی خود را با قــرآن روزبه روز 
افزایش دهید زیرا فهم قــرآن و عمل به آن، مایه 
قوت و اقتدار و عزت شما خواهد شد. رهبر انقالب 
اسالمی در پایان با طلب مغفرت از خداوند متعال 
برای شهدای روزهای اخیر فلسطین و همچنین با 
طلب استقامت بیشتر برای مبارزان راه حق، تأکید 
کردند: آمریکا و همدستان او در قابل سنت تخلف 
ناپذیر الهی مجبور به شکست و تسلیم خواهند بود. 
در ایــن محفــل نورانــی جمعــی از اســاتید و 
پیشکسوتان، قاریان جوان، گروههای جمع خوانی، 
تواشیح و مدیحه سرایی و مناجات خوانان به اجرای 

برنامه پرداختند.
در پایان این مراســم نماز مغرب و عشاء به امامت 

رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

رهبر معظم انقالب: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

  آزادی فلسطین سنت الهی است

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی 

پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1- پروژه آبروی لوله ای راه روستایی قران در شهرستان سنندج با مبلغ 

برآورد 1.768.424.987 ریال و فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 97
2- پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی منصور بالغی در شهرستان سنندج با مبلغ 

برآورد 20.803.019.346 ریال و فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 97
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج – بلوار آزادگان - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

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

تاریخ انتشارنوبت اول :1397/02/29 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/02/30

 نوبت اول

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در مذاکره با اروپایی ها 
باید تضمین های الزم را بگیریم و راه های قبلی را طی نکنیم، 
برود.به  ننگ  بار  زیر  نباید  اروپا  با  مذاکره  در  دولت  گفت: 
گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم صدیقی در خطبه 
های نماز جمعه تهران با اشاره به انتقال سفارت آمریکا به 
بیت المقدس گفت: انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی 
مهمترین فاجعه ای است که در این روزها رخ داده است.وی 
ادامه داد: اصل تولد نامشروع رژیم صهیونیستی از مصیبت 
های بزرگ جهان اسالم است اما در این روزها شاهدیم آمریکا 
برخالف قوانین بین المللی سفارت خود را به قدس شریف که 
متعلق به فلسطینیان است انتقال می دهد.وی گفت: رئیس 
جمهور آمریکا که این روزها خود را به کم عقلی و دیوانگی 
اشغالی  قدس  به  این کشور  انتقال سفارت  به  تصمیم  زده، 
گرفته است که روسای جمهور قبلی آمریکا هم این کار را 
انجام ندادند. این اقدام یک برگ دیگر از جنایات آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است و ثابت کرد که آنها پایبند به هیچ 
به  جهانی  های  واکنش  به  اشاره  با  نیستند.صدیقی  اصلی 
جنایات چند روز گذشته صهیونیست ها و کشتار مردم مظلوم 
فلسطین گفت: متاسفانه برخی سران کشورهای اسالمی و 
هیچ  و  اند  شده  خفگی  دچار  فلسطین  موضوع  در  عربی 
واکنشی به جنایات صهیونیست ها ندادند. مجامع بین المللی 
نیز سکوت اختیار کرده است. وی با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب در خصوص نابودی رژیم صهیونیستی قبل از ۲۵ 
سال اظهار داشت: با جنایات چند روز گذشته صهیونیست ها، 
زمانی که رهبر معظم انقالب برای نابودی این رژیم تعیین 
کرده، کوتاه تر شده است.وی با اشاره به تصمیم ترامپ برای 
خروج آمریکا از برجام افزود: رهبر انقالب بارها فرمودند که 
آمریکا قابل اعتماد نیست و مذاکره با آنها نتیجه ای در بر ندارد 
اما با اصرار مسئولین، این مذاکرات برای رفع تحریم ها انجام 
اما در عین حال رئیس جمهور دیوانه نمای آمریکا همه  شد 

ادامه داد: نقض عهد  را رشته کرد.صدیقی  برجام  بافته های 
آمریکا یک عبرت است تا در مراحل بعدی همه بدانند باید 
بر اساس قانون اساسی، سیاست های کلی نظام را طبق نظر 
رهبری طراحی و اجرا کنند.امام جمعه موقت تهران گفت: 

مذاکره مجدد با اروپایی ها نیز نتیجه ای در بر ندارد. 
اروپایی ها در جنگ تحمیلی با تمام امکانات از صدام حمایت 
مذاکره  در  اینکه  بیان  با  نیستند.وی  اعتماد  قابل  و  کردند 
با اروپایی ها باید تضمین های الزم را بگیریم و راه قبلی در 
مذاکره با آمریکایی ها را طی نکنیم، گفت: دولت در مذاکره با 

اروپایی ها نباید زیر بار ننگ برود.

حجت االسالم صدیقی: سران عرب در موضوع فلسطین دچار خفگی شده اند

دولت در مذاکره با اروپا زیر بار ننگ نرود

به  تشویق  راستای  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
وعده  شمالی  کره  رهبر  با  نشستش  برگزاری 
داد کیم جونگ اون می تواند روی »حمایت های 
گذاشتن  کنار  صورت  در  قدرتمند«  بسیار 
در  اما  کند  باز  حساب  هسته ای،  سالح های 
حین حال ترامپ تلویحا تهدید تغییر حکومت 
نیز مطرح  را  در صورت سرپیچی کره شمالی 

بر  ازایسنا،  نقل  به  کرده است.به گزارش زمان 
اساس این اظهارنظرهای ترامپ وی ظاهرا از یک 
وعده آمریکا برای عدم حمله به کره شمالی و یا 
تالش برای سرنگون کردن حکومت کیم جونگ 
اون مشابه اتفاقاتی که در دهه های گذشته در  
لیبی و عراق افتاد، صحبت کرده است.بر اساس 
این گزارش، ترامپ در این اظهاراتش در دیدار 

با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو مطرح کرده 
شمالی  کره  حکومت  کار  ادامه  امکان  درباره 
گفته است: »او )کیم جونگ اون( » همان جا 
خواهد بود و در کشورش روی کار خواهد ماند و 
کشورش را اداره خواهد کرد. این صحبت ترامپ 
ظاهرا نشان دهنده موافقت او با حکومت مادام 
العمر کیم جونگ اون در کره شمالی در صورت 
کنار گذاشتن سالح های هسته ای است. با این 
حال رئیس جمهور آمریکا در تهدیدی تلویحی 
به  ما  که  صورتی  در  لیبی  الگوی  است  گفته 
توافقی دست پیدا نکنیم، به احتمال خیلی زیاد 
که  گفت  همچنین  ترامپ  افتاد.  خواهد  اتفاق 
مقام های کره شمالی رسما کاخ سفید را درباره 
اینکه مسائلی ممکن است نشست رهبران دو 
کشور را لغو کند، مطلع نکرده اند. این در حالی 
بار  دو  شمالی  کره  اخیر  روزهای  در  که  است 
تهدید به لغو این رخداد به دلیل تشدید فشارها 
علیه خود کرده است.ترامپ در صحبت هایش در 
عکاسی حاضر  برای  استولتنبرگ  با  که  زمانی 
شده بود، گفت: هیچ چیز تا آنجا که ما می دانیم 

در ارتباط با کره شمالی تغییر نکرده است. به ما 
هیچ چیزی اعالم نشده است. اگر این نشست 
قرار است برگزار شود، پس برگزار می شود. اگر 
قرار نیست که برگزار شود، ما سراغ قدم بعدی 
با این حال ترامپ تصریح نکرد  خواهیم رفت. 
که این قدم  بعدی چه چیزی خواهد بود.این 
در حالی است که سخنگوی کاخ سفید گفت: 
این دیدار را رهبر  رئیس جمهور آمریکا آماده 
کره شمالی  مقام های  اگر  و  است  کره شمالی 
آنجا حاضر  ما  این دیدار رخ دهد،  می خواهند 
خواهیم بود.در عین حال ترامپ در خصوص این 
تهدیدهای کره شمالی به لغو مذاکرات گفت که 
بعد از آنکه رهبر کره شمالی با شی جینپینگ، 
اعتراض ها  این  کرد،  دیدار  چین  رئیس جمهور 
اتفاق افتاده و به نظر می رسد که کیم جونگ اون 
توصیه هایی را ازجانب شی جینپینگ دریافت 
کرده است.ترامپ گفت بنابراین دیدگاه من این 
اتفاق  اتفاق می افتد خب  است که هر چه که 
بیفتد. در هر صورت ما قرار است در وضعیتی 

عالی قرار داشته باشیم.

اســتاندار فارس گفت: ســخنان مردم کازرون را 
شــنیده بودیم اما حاضر نیســتیم بــا افرادیکه از 
منافقین و سلطنت طلبان گرا می گیرند مدارا کنیم 
زیرا آرامش و امنیت مردم کازرون در اولویت است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسماعیل تبادارافزود: 
حجت االسالم دژکام انســانی فاضل و از خانواده 
ای با اصالت است که به طور حتم باعث گسترش 
وحدت و فرهنگ دینی در فارس خواهد شــد.وی 
افزود: مرحوم آیت اهلل ایمانی نیز فردی اندیشمند و 
با اخالق بود که هیچگاه از مشروط با ایشان آسیب 
ندیــدم و هیچگاه جایگاه ها باعــث از بین رفتن 
خضوع او نشد.اســتاندار فارس در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به اتفاقات کازرون، گفت: ۲ 
ســال پیش موضوعی به وزارت کشور ارسال شده 
بود و زمانیکه تجمعی در کازرون اتفاق افتاد اولین 

نفری که به منطقه رفت معاون سیاسی بود و خودم 
هــم با امام جمعه صحبت کــردم که حرف مردم 

کازرون را شنیدم.
تبادار تاکید کرد: در تجمــع های قبلی کمترین 
ماجراجویی از ســوی مردم کازرون صورت نگرفت 
و شورای تامین نیز تالش برای عدم ایجاد مسئله 
برای مردم داشت.وی یادآور شد: موضوع اصالحات 
در دستورکار بود و ۲ روز پیش تجمعی انجام شد 
کــه کامال غیر قانونی بود و خود نخبگان و بزرگان 

کازرون نیز آن را بی معنا دانستند.
 وی افزود: درخواست های مردم در دستورکار بوده 
و اما موضوع افراد هنجارشکن از مردم جدا است و 
کسانیکه از سلطنت طلبان و منافقین گرا می گیرند 
نیاز به مدارا ندارند و باید برای امنیت مردم نهایت 

تالش را کرد.

مشاور ویژه ولیعهد عربستان با انتشار تصاویری از 
او در مصر، تالش کرد به شــایعات درباره زخمی 
شدن و یا حتی کشته شدن بن سلمان پایان دهد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در توییتی که بدر 
العساکر، مشــاور ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان منتشر کرده، عکسی از او به همراه محمد 
بن زاید، ولیعهد امارات و حمد بن عیسی آل خلیفه، 
پادشاه بحرین دیده می شوند که لباس غیر رسمی 
به تن دارند و به نظر می رســد مهمان عبدالفتاح 

سیســی، رئیس جمهور مصر باشند.العســاکر در 
توییت خود درباره عکس نوشــته اســت: دیداری 
دوســتانه میان برادران ادامه دارد... چند روز پیش 
در میهمانی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر.

 انتشار این تصویر از سوی العساکر به نظر می رسد 
تالشــی از سوی مســئوالن ســعودی باشد تا به 
شایعات پیرامون زخمی شــدن و یا کشته شدن 
محمد بن سلمان در حادثه تیراندازی اخیر در کاخ 

پادشاهی عربستان پایان دهند.

نقش منافقین در حوادث کازرون

تالش سعودی ها برای پایان دادن
 به شایعه مرگ بن سلمان 

وعده ترامپ 
به »اون« برای 
بقای حکومتش
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 ظریف خواستار تحقیقات بین المللی درباره 
جنایات صهیونیست ها شد

محمدجــواد ظریف ویــر امور خارجه جمهور اســالمی ایران 
خواســتار انجام تحقیقات بین المللی شفاف و مستقل درباره 
جنایات صهیونیســت ها در سرزمین های اشــغالی فلسطین 

شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایرنــا، دکتر ظریــف دیروز در 
نشســت وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری 
اســالمی گفت: ما باید اقدامات مشخصی را نیز برای حفاظت 
بیــن المللی از فلســطینی هــا مطابق با حقوق بیــن المللی 

بشردوستانه در ســطح نظام ملل متحد انجام دهیم.
وی در این نشست که به منظور حمایت از فلسطین و بررسی 
تحوالت در ســرزمین های اشــغالی در هتل هیلتون شــهر 
اســتانبول در حال برگزاری است، بیان کرد: در پی کشتار در 
غزه، جامعــه بین المللی در مطالبه برای پایان بخشــیدن به 
معافیت و بخشــودگی رژیم آپارتاید صهیونیســتی، وحشی و 
یاغی محق اســت. وی تاکید کرد: ضروری اســت که سازمان 
همکاری اســالمی نداها برای به دست عدالت سپردن عامالن 
جنایت اخیر در ســرزمین های اشــغالی فلسطین را تقویت و 

بخشد. تحکیم 
ظریف اضافــه کرد: مــا همچنین باید بر شــورای امنیت به 
منظور پایبندی به مســئولیت اولیه و اصلی خود اعمال فشار 
کنیــم و از تالش های فلســطین برای طــرح این موضوع در 

دادگاه بیــن المللی کیفری حمایت کنیم.
وی بیان کرد: به رغم گذشــته و سرنوشت مشترک و با وجود 
تمامــی چالش ها و فرصت هایی که مــا را به هم پیوند زده 
اســت، آنچه باعث جسارت بیشتر دشــمن صهیونیستی شده، 

اتحاد در میان ماست. نبود وحدت و 
وی اظهــار کرد: دفاع از قدس شــریف، بیشــتر از هر زمان 
دیگــری به عنوان نقطه تمرکز ما با هدف اتحاد در راســتای 
ایجاد امتی قوی به جای درگیر شــدن در کشمکش های بی 
پایان به شــمار می آید.وی گفت: کشــتار فجیــع معترضان 
صلــح طلب فلســطینی در غزه که جنایــت جنگی و جنایت 
علیه بشــریت به شــمار می آیــد، نقطــه اوج دور جدیدی 
از اقدامات مخربی محســوب می شــود کــه در طول ۶ ماه 
گذشــته با هدف سرکوب فلســطینی ها صورت گرفته است.

وی اعتراض فلسطینی ها توام با جسارت و در راستای تحقق 
حقــوق بنیادین خود دانســت و بیان کرد: اعــالم غیرقانونی 
رئیــس جمهــوری آمریکا در دســامبر گذشــته در خصوص 
انتقال ســفارت به بیــت المقدس و اقــدام خطرناک وی در 
اجرای این تصمیم در روز نکبت، ســرآغاز تراژدی جدید بود.

وی اضافــه کــرد: این اقدام موجب جســارت بخشــیدن به 
اشــغالگران برای مجموعه ای از کشــتارهایی شد که از روی 
خونسردی انجام شد و آخرین مورد آن شلیک تک تیراندازها 

از پشت سر بود. به کودکان 
ظریــف همچنین گفت: ما باید با دیگر ســازمان ها، اکثریت 
قاطع دولــت ها، جنبش های مردمی در سرتاســر جهان که 
مخالــف یک جانبه گرایــی، روش های قلدرمابانــه و تحقیر 
حقــوق بین الملل از ســوی آمریکا بوده و نیز اشــغالگری و 
وحشــی گری صهیونیســت ها را محکوم مــی کنند، متحد 
شــویم. وزیر امــور خارجه ایــران اظهار کــرد: اگرچه ما از 
قطعنامــه این نشســت حمایت می کنیم، امــا نباید به مثابه 

شناسایی موجودیت غیرمشــروع صهیونیستی تفسیر شود.

نقض برجام بازگشت به تجربه 
شکست خورده یکجانبه گرایی 

نماینده دائــم ایران در ســازمان ملل متحد، 
نقض برجام و انتقال ســفارت آمریکا به قدس 
را ترویج نادیده گرفتــن قوانین بین المللی و 
بازگشــت به تجربه شکست خورده و مصیبت 
بار یکجانبه گرایی دانســت.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، غالمعلی خوشروافزود: در زمانه ما 
چنــد جانبه گرایی و حقــوق بین الملل بیش 
از گذشــته با تهدید یک جانبه گرایی، قانون 
شــکنی و عدم احترام به منافع عمومی جامعه 
بین المللی روبرو شده است.وی با بیان این که 
برگزاری چنین بحثی در شورای امنیت اقدامی 
شایسته و به موقع تلقی می شود، ادامه داد: از 
زمان ایجاد ســازمان ملل متحد، حفظ صلح و 
امنیت بیــن المللی از طریق ایجاد یک جامعه 
بین المللی قانون محور یکی از اهداف اساسی 
این سازمان به شمار می رود.وی اضافه کرد: اما 
متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی کشورهای 
عضو این سازمان بر خالف منشور ملل متحد، 
از تهدید، زور و یا استفاده از زور برای تحمیل 
اراده خود به ســایر کشورها استفاده می کنند 
و کشــورهای خاصی را هدف تحریم های غیر 
موجه، غیر قانونــی و یک جانبه خود قرار می 
دهند.خوشــرو تاکید کرد: این اقدامات نه تنها 
نقض حقوق بین الملل و حقوق انســانی اتباع 
این کشــورها بلکه بر هم زننــده نظم، ثبات و 
امنیت بین المللی اســت. وی تصریح کرد: با 
توجــه به پایبنــدی کامل ایران بــه تعهدات 
برجامی خود کــه بارها مورد تائید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی قرار گرفته است؛ اقدام اخیر 
آمریکا نمونه نقض کامل و نادیده گرفتن حقوق 
بین الملل و منشــور ملل متحد به شمار می 
رود.خوشرو اظهار کرد: در حالی که منشور ملل 
متحد بر حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 
بین المللی تاکیــد دارد؛ اقدام اخیر آمریکا در 
واقع بازگشــت بــه تجربه شکســت خورده و 
مصیبت بار یک جانبه گرایی و ترویج اقدامات 

ناقض حقوق بین الملل است.
وی ادامه داد: همچنیــن در چهاردهم همین 
ماه نتانیاهو مهمانان خود را به مراســم انتقال 
ســفارت امریکا بــه بیت المقــدس فراخواند؛ 
مراسمی که بیش از هر چیز نقض و به سخره 
گرفتن حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان 
ملل متحد در مــورد وضعیت بیت المقدس  و 

حقوق غیر قابل انکار مردم فلسیطین بود.
همزمــان بــا همین مراســم ســربازان رژیم 
صهیونیســتی در حــال قتل عام و کشــتار 
فلسطینیان غیر مسلح معترض بودند.اقدامات 
نظامیان رژیم صهیونیســتی، نقض شــرم آور 
حقوق بین الملل از جمله حقوق بشــر بود اما 
همه این قانون شــکنی ها و سایر جنایات این 

رژیم با حمایت آمریکا انجام می شود.

خبرخبر

رئیس جمهور، اجالس سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی در استانبول ترکیه 
را فرصتی برای جهان اسالم در اعالم حمایت 
از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات 
صهیونیست ها و انتقال غیرقانونی سفارت آمریکا 
به قدس شریف دانســت و تاکید کرد: دفاع از 
ملت فلسطین و قدس شریف، دفاع از ارزشهای 
اسالمی و شرایط اندوهبار ملت بزرگ و متمدن 
فلسطین است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
دیروز و پیش از ترک تهران برای شــرکت در 
اجالس فوق العاده ســران ســازمان همکاری 
اسالمی در استانبول، در فرودگاه مهرآباد گفت: 
انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف بر خالف 
قوانین و مقررات بین المللی است و آمریکا از 
هر زمان دیگر در جهان اســالم منفورتر است. 
رئیس جمهورگفت: این اجالس با هدف بررسی 
دو حادثه فاجعه بار انجام می گیرد که نخستین 
مورد به انتقال غیرقانونی و فاجعه آمیز سفارت 
آمریکا بــه بیت المقدس باز می گردد و حادثه 
دوم نیز موضوع کشتار بی رحمانه مردم فلسطین 
توسط رژیم صهیونیستی است. دکتر روحانی 
انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف را برخالف 
مقررات و قواعد بین المللی و مصوبات شورای 
امنیت برشمرد و تاکید کرد: بی تردید این کار 
خشم کشورهای مسلمان جهان را برانگیخته و 
از هر زمان دیگر امروز آمریکا در دنیای اسالم 
و در افکار عمومی جهان اسالم ، منفورتر شده 

است. رئیس جمهور گفت: موضوع دیگر کشتار 
وسیع مسلمانان فلسطین است که برای دفاع از 
سرزمین خود و بازگشت به خانه هایشان تالش 
می کنند. صهیونیست ها مردم فلسطین را که 
در یک راهپیمایی مسالمت آمیز و غیرمسلحانه 
شرکت کرده بودند به خاک و خون کشیدند و 
ده ها فلســطینی را شهید و  هزاران نفر آنان را 

مجروح  کردند.
دکتــر روحانــی گفــت: ایــن جنایــت اول 
صهیونیســت ها نیســت چرا که در طول ۷۰ 
سال گذشــته پیوســته این جنایات را تکرار 
کرده اند و در حقیقت کشتار و مجروح کردن 
فلسطینی ها در روز نکبت ، تازه ترین جنایت 
رژیم صهیونیستی از سلسله جنایات ۷۰ ساله 
صهیونیســت ها علیه مردم مظلوم فلسطین 

اســت.رئیس جمهور تاکید کرد: به نمایندگی 
از ملــت بزرگ ایران، می خواهم به ملت بزرگ 
فلســطین تســلیت عرض کنم و بگویم که 
جمهوری اسالمی ایران همواره مدافع مظلومین 
بوده و یکی از آرمان های مهم این انقالب، آزادی 
قدس شریف و فلسطین اشغالی است و ملت 
ما این آرمان را همچنان مــد نظر دارد و این 
راه را ادامه می دهد.دکتر روحانی اظهارداشت: 
در شــرایط امروز، یک بار سنگین مسئولیتی 
بردوش همه مســلمانان به ویــژه دولتمردان 
جهان اســالم قرار گرفته و آن موضوع دفاع از 
ملت فلسطین و قدس شــریف است که هم 
دفاع از ارزش های اسالمی و هم دفاع از شرایط 
اندوهبار ملت بزرگ و متمدن فلسطین است.

رئیس جمهور اجالس استانبول را فرصتی برای 

سران کشورهای اســالمی جهت اعالم نفرت 
خود از این اقدام صهونیســت ها و بهره گیری 
از همه ساز و کارها جهت مقابله با آن از جمله 
در مجمع عمومی سازمان ملل و سایر نهادهای 
بین المللی دانســت و تاکید کــرد: بی تردید 
صهیونیست ها و آمریکایی ها دنبال این هستند 
که توجه دنیای اسالم را از فلسطین به مسایل 
دیگــر منحرف کنند و با این هــدف ، هر روز 
مشکالتی را در دنیای اسالم به وجود می آورند.

دکتر روحانی اظهارداشت: آنان  تروریست ها را 
تشــویق و حمایت می کنند و مسلمان ها باید 
متوجه باشند موضوع فلسطین و قدس همواره 
مسأله اول دنیای اسالم است و نباید بگذاریم 
صهیونیست ها کاری کنند که جنایت آنها عادی 
و حضور نامشروع آنها به تدریج مشروع جلوه 
کند.رئیس جمهور با بیان اینکه مردم فلسطین 
صاحبان واقعی این سرزمین هستند و قدس 
حرم شریف و اولین قبله گاه مسلمان هاست و 
مورد احترام همه آنها است، گفت: بی تردید این 
اقدامات نابخردانه ای که در این روزها توســط 
رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها انجام گرفته 
تأثیری در این مسیر و در این راه نخواهد داشت 
و  مســلمان ها را مصمم تر و مردم فلسطین را 
برای آزادی سرزمینشان از دست اشغالگران ، از 

هر زمان دیگر آماده تر می کند. 
دکتــر روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد که 
اجالس اســتانبول اجالس مفیدی برای مردم 

مسلمان فلسطین و مسایل منطقه باشد.

رئیس جمهور : قدس همواره مسأله اول دنیای اسالم است

آمریکا از هر زمان دیگر در جهان اسالم منفورتر است

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع   ۱۳9۰/9/۲۰
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان  
آنان  معارض  بال  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد :
مرحله دوم سال 9۷ 

بخش ۱ 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک ۸ اصلی 

بخش یک
شش  به  نسبت  حیدری  حمزه  آقای  فرعی    ۲۴۷  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  امیرآباد خریداری  قریه  در  واقع  ۱۲۴۴.۱۰مترمربع 

اسماعیل روستایی مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه کیابسر  پالک ۱۸ اصلی 

بخش یک
دانگ  به شش  نسبت  کاالشی  فرهاد  آقای  9۴فرعی   
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  کیابسر  قلعه  در  واقع  ۴۱۷.۷۲مترمربع 

اکبر کاالشی مالک رسمی 
دانگ  به شش  نسبت  کاالشی  فرهاد  آقای  فرعی   9۵
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۳۲۵.۵9مترمربع واقع در قریه کیابسرخریداری از اکبر 

کاالشی مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ۲۰ اصلی 

بخش یک
 ۱۴۱ فرعی آقای سید محمد هاشمی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱۸۴.۵۰مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از سید 

یاسر حسینی مالک رسمی 
شش  به  نسبت  حسینی  رضا  سید  آقای  فرعی   ۱۴۲
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  ۲۷9.۶۷مترمربع 

مرتضی سلیمانی مالک رسمی
به شش  نسبت  یاری  علی  آقای محسن  فرعی   ۱۴۳ 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  ۵۲/۲۱۱مترمربع 

رحمت اهلل محمدی مالک رسمی
ششدانگ  به  نسبت   عادل  عسگر  آقای  ۱۴۴فرعی   
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  ۲۶۰.۵9مترمربع 

کاظم رضایی مالک رسمی
به سه  نسبت  عبادی  آقای سید محسن  فرعی   ۱۴۵ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
قریه  در  واقع  ۳۰۳.۶۱مترمربع  مساحت  به  احداثی 

باریکال خریداری از اهلل یار منصوری مالک رسمی
 ۱۴۵ فرعی  محمد مهدی قضاوی خوراسگانی  نسبت 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 
ساختمان احداثی به مساحت ۳۰۳.۶۱مترمربع واقع در 
قریه باریکال خریداری از اله یار  منصوری مالک رسمی
 ۲۲ پالک  دارکال  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک   

اصلی بخش یک 
۱۸۳ فرعی  خانم نفیسه سادات گروسی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  دارکال  قریه  در  واقع  ۲۵۰.۳۰مترمربع 

یوسف نائیجی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان پالک ۲۵ اصلی 

بخش ۱
شش  به  نسبت  نداف  نیک  محسن  آقای  فرعی   ۶۰۶
۲۰۶.۷۵مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دانگ 
واقع در قریه جلیکان خریداری از علی هدایتی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی 

بخش یک
۱۷۶ فرعی  خانم فاطمه عطائی  نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  رمشی  قریه  در  واقع  ۳۰۰.۰۰مترمربع 

معصومه افروز  مالک رسمی
۱۷۷ فرعی خانم هدیه عطائی  نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  رمشی  قریه  در  واقع  ۲۸۳.۵۶مترمربع 

عباس دباغیان   مالک رسمی
ششدانگ  به  نسبت  صابر   فرزانه  خانم  فرعی    ۱۷۸  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین   قطعه  یک 
از  خریداری  رمشی   قریه  در  واقع  ۲۲۵.۵۷مترمربع 

حسن چمن آرا مالک رسمی امالک
بلویج پالک ۳۰ اصلی  امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش ۱
 ۱۱۳ فرعی  پرویز آدمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۱۸.۰۰مترمربع 
از فرشید محسنی مالک  بلوچ خریداری  واقع در قریه 

رسمی
 ۳۵ پالک  کتی  قلعه  قریه   در  واقع  متقاضی  امالک   

اصلی بخش یک 
۴۷فرعی  آقای سید مجتبی میره ای  نسبت به شش 
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
وقف   مقدار ۵۴سیر مشاع عرصه  که  ۱۸۵.۰۵مترمربع 
از حسین  خریداری  کتی  قلعه  قریه  در  واقع  می باشد 

افرازنده مالک رسمی 
بخش دو

 امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی 
بخش۲

به  نسبت  موحدی  سمیه  خانم  ۱۰۴۷فرعی  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۷۳.۱۲مترمربع واقع در قریه جوربند خریداری از علی 

اصغر تفریشی مالک رسمی 
اصلی   ۴ پالک  میرنا   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
 ۴۳فرعی  آقای سید مطلب حسینی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به 
مساحت ۳9۴.۷۵مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری 

از مسعود گیالنی مالک رسمی
شش  به  نسبت  توسلی   البنین  ام  خانم  فرعی   ۴۴  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۵9۵.۵۰مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری از سید 

غفار آقابزرگ مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصل بخش 
۲

ششدانگ  به  نسبت  ناطقی  زهرا  خانم  فرعی   ۷9
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  ایرکا  قریه  در  واقع  ۲۷۰.۷۷مترمربع 

منوچهر محمدزاده مالک رسمی
۸۰ فرعی  آقای مصطفی فکوری نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  ایرکا  قریه  در  واقع  ۳۰۴.۲۰مترمربع 

منوچهر محمدزاده مالک رسمی
 بخش یازده 

 امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت پالک ۶ اصلی 
بخش ۱۱

۴۵۸ فرعی خانم کبری اسدشیر نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰.۰۰مترمربع واقع در 
اسد   وارث مرحوم صمد  از  قریه آهودشت   خریداری 

شیر لنجوانی مالک رسمی 
اصلی   ۷ پالک  شهربند  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

بخش ۱۱
نسبت  آقاج   یلقون  فرعی  خانم شهناز شوقی   ۳۵۳ 
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
شهربند  قریه   در  واقع  ۲۴۸.۲۵مترمربع  مساحت  به 

خریداری از رحمان حسن زاده مالک رسمی
ششدانگ  به  نسبت  قمی  مهناز  خانم  فرعی    ۳۵۴
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  قریه شهربند  در  واقع  ۱۱۴۴.۸۵مترمربع 

رحمان حسن زاده مالک رسمی 
 ۸ پالک  علیا  سالده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱
به  نسبت  طرقبه  زاده  گل  خانم خدیجه  فرعی   ۱۸۰  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۳۸.۳۸مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

داود قاسمی مالک رسمی 
۲۰۳ فرعی آقای ارسطو حسین پور  پناهی نسبت به 
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
از   مساحت ۲۷۵.۵۵مترمربع واقع در قریه سالده علیا 

محمد مهدی علیزاده مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه باغبانکال پالک ۱۲ اصلی 

بخش۱۱
به  نسبت  باقری  محمد  مهدی   آقای  فرعی   9۷  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۳۰9.۱۳مترمربع  مساحت 

خریداری از صمد خلیل زاده مالک رسمی
شیشه  به  نسبت  علیزاده  ابراهیم  آقای  فرعی   9۸  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۴۴9.۱۰مترمربع  مساحت 

خریداری از سیده طاهره حسینی مالک رسمی
 99 فرعی  مریم عسگریان نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸۳.۵۷مترمربع 

مصطفی قاسمیان مالک رسمی
 99 فرعی  خانم ام البنین  عسگریان نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸۳.۵۷مترمربع  مساحت 

خریداری از مصطفی قاسمیان مالک رسمی

 99 فرعی  خانم شهربانو عسگریان نسبت به دو دانگ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸۳.۵۷مترمربع  مساحت  به 

خریداری از مصطفی قاسمیان مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه مرزنده پالک ۱۳ اصلی 

بخشی ۱۱
نسبت  قلیچی  عزیززاده  خدابخش  آقای  فرعی    ۷۶
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مشاع  مقدار ۳۲سیر  که  مساحت ۲99.۴۰مترمربع  به 
عرصه وقف می باشد واقع در قریه مرزنده  خریداری از 

مهدی عزیززاده قلیچی مالک رسمی
اناده پالک ۱۵ اصلی   امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش ۱۱
 ۲۶۰فرعی  خانم فرانک حاضری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین باساختمان در حال احداث به  مساحت 
۵۳۳.۳۸مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از فریبرز 

غالمی مالک رسمی
 ۲۶۱ فرعی  خانم زهره وکیلی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین باساختمان در حال احداث به مساحت 
۳۶۰.۰۰مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از قاسم 

رجبی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک ۱۶ 

اصلی بخش ۱۱
شش  به  نسبت  صبا  طاهره  خانم  فرعی    ۱۰۶
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳۸۸.9۷مترمربع واقع در قریه سنگ چالک  خریداری 

از ابوالقاسم سالمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک ۱۸ اصلی 

بخش ۱۱ 
دانگ  شش  به  نسبت  اکبری  اکبر  آقای  9۳فرعی  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۵۶.۷۴متر مربع که مقدار ۴۸ سیر مشا ع عرضه وقف 
می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از محمد اکبری 

مالک رسمی
 9۴ فرعی  آقای محمد اکبری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت۳۱۱.۴۸ مترمربع که مقدار 
۴۸سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه مغانده 

خریداری از ابراهیم اکبری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک ۲۱ اصلی 

بخش ۱۱ 
۲۵۱ فرعی  خانم افسانه اخالقی کله رودی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با اطاقک احداثی به مساحت 
می  وقف  عرصه   ۲۰سیر  مقدار  که  ۲۰۵.۷۵مترمربع 
نقی  سید  از  خریداری  سیاهکال  قریه   در  واقع  باشد 

حسینی مالک رسمی 
۲۵۲ فرعی  آقای محسن رضایی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۶۳۲.۳۳مترمربع به مقدار 
سیاهکال  قریه  در  واقع  میباشد  وقت  عرصه   ۲۰سیر 

خریداری از علی رضوانیان  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد پالک ۳۰ 

اصلی بخش ۱۱
شش  به  نسبت  بودش  محمدرضا  آقای  9۰فرعی  
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
۲۰۲.۰۵مترمربع واقع در قریه حاجی آباد واگذاری از 

بیت اهلل بودش مالک رسمی

به  مانقوطای  نسبت  پور  فرامرز بک  آقای   9۱ فرعی 
به  احداثی   با ساختمان  زمین  قطعه  دانگ یک  شش 
آباد  حاجی  قریه  در  واقع  ۲۶۱.۱۶مترمربع  مساحت 

واگذاری از حسین فتاحی مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی 

بخش ۱۱
9۰۰ فرعی آقای مهدی حافظی بافتی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  آباد  کرد  قریه  در  واقع  ۲۳۴.۵۴مترمربع 

میثم کردآبادی مالک رسمی
شش  به  نسبت  انگیزه  صمد  آقای  فرعی    9۰۱  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  کردآباد  قریه  در  واقع  ۳۰۰.۰۰مترمربع 

علی جاللی مالک رسمی 
پالک ۳۴  کال   اسپی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱ 
۳۶۸ فرعی آقای مهدی اسد نژاد نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۰۱.۶۶مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از 

سهراب کالرستاقی مالک رسمی
به شش  آقای سهراب کالرستاقی نسبت   ۳۶9فرعی  
دانگ یک قطعه زمین باساختمان احداثی  به مساحت 
از  ۲۳۷.۵۳مترمربع واقع در قریه اسپی کال خریداری 

عبداهلل مصلحی مالک رسمی
 ۳۷۰ فرعی آقای سهراب کالرستاقی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۰۰.۸۳مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از 

عبداهلل مصلحی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴۱ 

اصلی بخش ۱۱
 ۲۲۳ فرعی آقای لطف اهلل کریمی حارث آبادی نسبت 
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
به مساحت ۵۶۰.۰۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده 

خریداری از محمدرضا طالبی مالک رسمی
 ۲۲۴ فرعی آقای غالمرضا فرهادی کیا نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
۲۵۱.۳۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

حسین توکلی مالک رسمی
 ۲۲۵ فرعی آقای محمد اکبری نسبت به شش دانگ 
مساحت  با  احداثی   باساختمان  زمین  قطعه  یک 
۲۵۵.۴۱مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

ابراهیم اکبری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل پالک ۴۶ اصلی  

بخش ۱۱
آقای تقی  یزدانی ریزی  نسبت به شش  ۲۶۷ فرعی 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۶۸.۵۵مترمربع که مقدار ۶۴سیر مشاعر عرصه وقف 
مالک  از  خریداری  عربخیل   قریه  در  واقع  می باشد 

رسمی
جمالی  میر  سادات  معصومه  خانم  فرح   ۲۶۸  
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت 
وقف   عرصه  مشاع  مقدار ۶۴سیر  که  ۲۸۸.۳۰مترمربع 
می باشد واقع در قریه عربخیل  خریداری از جواد باباپور 

مالک رسمی
 ۴۷ پالک  آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک   

اصلی بخش ۱۱
 ۵۷۲ فرعی  خانم کارلت بغرامیان  نسبت به شش 

دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۷۸.۰۰مترمربع واقع در قریه  عبداهلل آباد خریداری از 

پروشات رحیمی مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در شهر چمستان پالک ۵۷ اصلی 

بخش ۱۱
به شش  آفریدون نسبت  آقای منصور   فرعی   ۲۰۳۷ 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت 
از  خریداری  شهر چمستان  در  واقع  ۳۳۰.9۰مترمربع 

عزت اهلل داودی و رضا حداد مالک رسمی
 ۲۰۳۸ فرعی آقای قربان رنجبر نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۳۵۶.۶۰مترمربع واقع در  شهر چمستان خریداری از 

علی اصغر اکبری مالک رسمی 
 ۱۰۰ پالک  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

اصلی بخش ۱۱
 ۴۱۴ فرعی آقای حسین ابراهیمی فر نسبت به شش 
۲۴۴.۰۲مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دانگ 
فخیمی  عبداهلل  از  خریداری  آباد  نعمت  قریه  در  واقع 

مالک رسمی
به  نسبت  شاه حسینی  یزدان  آقای  فرعی   ۴۱۵  
به   احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
آباد  نعمت  قریه  در  واقع  ۲۶۱.۸۸مترمربع  مساحت 

خریداری از رستم زندی  مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل 
به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  دادگاه عمومی محل 
مالکیت  سند  صدور  و  نماید  می  مالکیت  سند  صدور 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بیهی است برابر 
امالکی  از  مورد قسمتی  نامه مذکوردر  آئین  ماده ۱۳ 
ثبتی  واحد  نشده  پذیرفته  ثبتی  نامه  اظهار  قبال  که 
تحدید  نامه حاوی  اظهار  تنظیم  از  هیات پس  رای  با 
حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت 
فاقد سابقه تحدید حدود  و  امالک در جریان ثبت  به 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید م.الف م. الف ۷۸۰۰۱۴/9۷
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/۲/۲9 
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/۳/۱۲

سید عباد شانه دشتی رئیس اداره
 ثبت اسناد و امالک چمستان

کمیســیون اروپا درپی تحمیل مجدد تحریم ها علیه ایران، 
فرآینــد احیای یک قانون ویــژه را در زمینــه محافظت از 
شرکت های اروپایی در ایران شــروع کرد.به گزارش زمان به 
نقل ازصداوسیما؛ کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد: اقدامات 
اولیه برای حفاظت از فعالیت های اتحادیه اروپا در ایران آغاز 
شده اســت. کمیسیون اروپا دیروز بیان کرد: به دنبال خروج 
آمریکا از توافق هســته اي ایران و تحمیل مجدد تحریم ها 
علیه تهران، فرآیند احیاي یک قانون ویژه در زمینه مســدود 
کردن تحریم ها را به منظور محافظت از شرکت هاي اروپایي 
در ایران شروع کرده است.کمیسیون اروپا با صدور بیانیه اي 
اعالم کرد: فرآیند رسمي فعال سازي قانون مسدود کننده را 
از طریق بروز رساني فهرست آن دسته از تحریم هاي آمریکا 
علیه ایران که مشمول این قانون قرار مي گیرند، شروع کرده 
است.اشاره کمیســیون اروپا در این بیانیه به یک قانون ویژه 
مقابله با تحریم ها است که نخستین بار در سال ۱99۶ تدوین 

شــد.مقامات اتحادیه اروپا اعالم کردند: قانون مسدودسازي 
تحریم ها را به شکلي بروزرساني مي کنند که با پایان یافتن 
دوره هاي مهلت نود و صد و هشتاد روزه که پس از آن دوره 
تعلیق تحریم هاي آمریکا علیه ایران پایان مي یابد، این قانون 
بتواند تصمیم هشتم مه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
بــه منظور وضع تحریم هاي ایران را در بر بگیرد.تحریم هاي 
مربوط به بخش حیاتي نفت ایران و تراکنش با بانک مرکزي 
این کشــور از جمله مواردي هستند که قانون مسدود کننده 
قرار است پوشش دهد.کمیسیون اروپا اعالم کرد: این قانون در 
صورتي که به طور رسمي از سوي پارلمان اروپا و دولت هاي 
عضو رد نشــود، ظرف دو ماه عملیاتي مي شود اما در صورت 
وجود حمایت سیاســي قوي مي توان آن را زودتر نیز فعال 
کرد.بر اساس قانون مسدودکننده، شرکت هاي اتحادیه اروپا 
از تبعیت از تحریم هاي آمریکا منع شــده اند و نباید احکام 
هیچ یــک از دادگاه هایي را که هــدف از آنها اعمال تحریم 

هاي آمریکا یا جرائم مورد نظر این کشــور است به رسمیت 
بشناســند.این قانون در دهه ۱9۶۰ و زماني که آمریکا سعي 
داشــت شــرکت هاي خارجي را با وضع جریمه و تحریم از 
هرگونه مبادالت تجاري با کوبا منع کند ایجاد شد اما هیچگاه 
به طور رسمي اجرایي نشد.از دیگر پیشنهادهاي مطرح شده 
در کمیســیون اروپا به عنوان بازوي اجرایي اتحادیه اروپا مي 
توان بــه ترغیب دولت هاي اروپایي بــراي انجام تراکنش و 
معامله با بانک مرکزي ایران و شــروع فرآیند حقوقي اعطاي 
مجوز به بانک سرمایه گذاري اروپا به منظور حمایت از طرح 

هاي این اتحادیه در ایران اشاره کرد.

آغاز مسدودسازی 
تحریم های ضد ایرانی توسط اروپا 
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آگهي مزایده اموال غیر منقول) نوبت اول ( 
دادگاه   ۳۴ شعبه  از  اجراییه  و   )9۷۰۱۶۴ و   9۶۰۳۷۳( کالسه  پرونده  موجب  به 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران و کالسه اجرایی 9۷۰۲۷۸ کرج 
ملی ۰۰۳۵۵۰۸۳۱۰  کد  به  محمدرضا  فرزند  جعفری  اصغر  آقای  علیه  محکوم  و 
محکوم است به پرداخت مبلغ 9/۴۱۸/۸۸۳/۱۳۴ ریال اصل خواسته در حق محکوم 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  ریال   ۴۷۰/9۴۴/۱۵۶ مبلغ  و  حاجیلو  مصطفی  آقای  له 
دولت، محکوم می باشد. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ گردیده و 
در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی متعلق به از سوی این اجرا 
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده 
و مقرر گردیده در مورخ ۱۳9۷/۳/۲۷ از ساعت 9 الی ۱۰ در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت طبق نظریه 
کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه 
نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس 
از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه 
هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است. که از محل فروش پرداخت 
خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده میتوانند 
بازدید نمایند. مال مورد  از مال مورد مزایده  با اطالع  از مزایده  ظرف ۵ روز قبل 

مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : 
محله  آسارا،  چالوس،  جاده  کرج  ملک:  آدرس   ۲۶/۲۲۳ ثبتی  پالک  خصوص  در 
بموجب سند شماره ۸9۱۷۱  آدران کرج  بخش  گلستان(  )شهرک  نوسر  پلخواب، 
اصغر   -۱ بنام  کرج   ۲۵ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط   9۳/۱۱/۲۳ تاریخ 
جعفری ف محمدرضا و ۲- محمد جعفری ف اصغر انتقال قطعی یافته )بصورت سه 
دانگ سه دانگ( سند مالکیت فاقد مساحت و متراژ ابعادی است تاکنون وضعیت 
موجود برداشت نقشه برداری نشده بنا به اظهارات مالکان متن سند عرصه ملک 
حدودا ۱9۵۰ مترمربع اعالم گردید. متراژ دقیق مساحت و ابعاد ملک منوط به نقشه 
برداری وضعیت موجود در شبکه UTM و تایید اداره ثبت اعالم می گردد. مالکان 
به همسایه  ورودی  راه  و دسترسی  دیوار غربی  اصالح  بابت  توافقی  داشتند  اظهار 
غربی داشته اند. به استناد تصویر گواهی پایانکار شماره ۱۶/۲۸۸۵ تاریخ 9۵/۱۰/۲۶ 

توسط شهرداری آسارا دارای ابنیه به شرح جدول ذیل اعالم گردیده : 
زیرزمین، نوع استفاده  انباری قدیمی،  تعداد واحد ۱،  مساحت ۲۵/۳۸ مترمربع

تعداد واحد۱،   مساحت ۲۵/۳۸  مترمربع همکف، نوع استفاده  سرایداری قدیمی 
انباری ، مساحت ۲۷/۷ مترمربع

مسکونی تعداد واحد ۱،  مساحت ۱۳۸ مترمربع
هال  و  بهداشتی  سرویس  آشپزخانه،  خواب،  اتاق  دارای  موجود  مسکونی  فضای 

پذیرایی با راه پله گرد به طبقه باال و دسترسی بیرون از پشت. 
باغ ویال،  وضعیت موجود: پالک موصوف در وضعیت موجود به صورت یک قطعه 
شده،  سازی  محوطه  مثمر،  و  میوه  درختان  نوساز،  و  قدیمی  ویالیی  بنای  دارای 
محصور و دیوار کشی شده از ضلع جنوب با دیوار سنگی با ارتفاع ۳/۲۰ متر به معبر 
عام و از ضلع شرق توسط دیوار سنگی به ارتفاع ۵۰ سانت و نرده فلزی دارای مرزی 
است بات همسایه شرقی، در زمان بازدید پی دیوار همسایه غربی در حال احداث 
بود. دارای دو درب ورودی فلزی ماشین رو و درب فلزی آدم رو است. اسکلت بناهای 
موجود ترکیب فلز و دیوار با مصالح بنایی و سنگ و سقف سبک شیبدار با دامپا، 
نما سنگی، کف محوطه دارای فضای سبز و کف سازی شده با رویه سنگ، باغچه 
بندی شده با سنگ و مالت ماسه سیمان دارای سیستم گرمایشی مرکزی از کف 
کنتور برق سه فاز یک کنتور برق تک فاز و یک حلقه چاه آب کول گذاری شده به 
قطر هشتاد سانت عمق ۴ متر دارای استخر نیمه کاره بتونی به ابعاد ۶ در ۱۰ مترو 
عمق ۱/۸۰ متر و فضای موتور خانه استخر در زیر زمین دارای جکوزی نیمه کاره به 
قطر دو نیم متر. عرصه ویالی موصوف از ضلع شمال به رودخانه جاده چالوس و از 
ضلع جنوب به معبر عام سپس به پل فلزی و از طریق پل به جاده چالوس دسترسی 
دارای  نگرفت. ضمنا  قرار  میزان حریم رودخانه در دسترس  بابت  استعالمی  دارد. 
۵۰ متر مربع ایوان و سرویس بهداشتی در جلوی مسکونی است. ملک موصوف در 
زمان بازدید بصورت بنای ویالیی در مرحله بهره برداری در استفاده مالکان متن 

سند قرار داشت. 
با توجه به مراتب گزارش فوق، شرایط و موقعیت مکانی و زمانی رعایت جمیع جهات 
و سایر عوامل موثر در موضوع ارزش روز پایه مزایده سه دانگ ملک ویالیی موصوف 

۱/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعالم می گردد.  9۷/۸9۰۲/ف م/الف
دادورز شعبه دایره نیابت کرج شهرستانی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۳۰۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین باغبان فرزند 
در  کاشمر  از  صادره  ملی ۰9۰۲۱۴99۰۳  کد  شناسنامه ۷۱  شماره  به  اکبر  علی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۲ متر مربع پالک ۲۵۲۶۲ 
فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در جاده مالرد - نیروگاه شهرک ارم - ۲۰ متری شقایق 
شرقی - پ ۱۰۰ خریداری از مالک رسمی قاسم پاپی نژاد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۷9۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۲/۲9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۳/۱۳

محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمیدرضا دانیالی فرزند ولی اهلل 

خواهان خانم سیده فریده طاهری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  خواسته  به  دانیالی 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه    9۷۰99۸۶۶۱۰۴۰۰۰۶۱
 ۱۱:۱۵ ساعت   ۱۳9۷/۰۴/۰۲ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۷ شعبه   9۶۰99۸۶۶۵۶۷۰۰۳۵۸ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷۶۶۵۶۷۰۰۰۳۴ خواهان 
: خانم معصومه هاشمی فرد فرزند صید هاشم به نشانی استان لرستان شهرستان 
حسین  امیر  :آقای  –خوانده   ۶ اندیشه  پارک  پشت  آبادی  اسد  میدان  آباد  خرم 

دریکوند فرزند عزت اله به نشانی مجهول المکان – خواسته :مطالبه نفقه 
: در خصوص دادخواست خانم معصومه هاشمی فرد فرزند صید  رای قاضی شورا 
هاشم به طرفیت آقای امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله به خواسته مطالبه نفقه از 
تاریخ 9۵/۱۱/9 لغایت صدور حکم و کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست 
تقدیمی نظر به اینکه به موجب رونوشت سند ازدواج ۱۰۵۵۵ رابطه زوجیت محرز 
اتیان  به  تعرفه شده که  اظهارات خواهان و گواهی گواهان  به  با عنایت  باشد  می 
سوگند بر ادعای خواهان صحه گذاشته اند وبا توجه به اینکه علیرغم دعوت و ابالغ 
وقت رسیدگی از طریق انتشار در جراید در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی نیز 
به عمل نیاورده اند شورا جهت تعیین نفقه موضوع را به احدی از کارشناسان در 
رشته نفقه ارجاع داده است و پس از ابالغ مورد اعتراض طرفین واقع نگردیده است 
لذا این مرجع دعوای خواهان را محمول به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱9۸-

۵۱۵-۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی و 
بند جماده 9 قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه 
۲/۷۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ماه  قرار  از   9۵/۱۲/۳۰ لغایت   9۵/۱۱/9 تاریخ  از  خواهان 
از  از قرار هر ماه مبلغ ۲/9۰۰/۰۰۰ ریال و  لغایت 9۶/۱۲/۲9  تاریخ 9۶/۱/۱  از  و 
از قرار هر ماه ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت مبلغ  تاریخ 9۷/۱/۱ لغایت 9۷/۲/۱۵ 
الزحمه  ۱/۱۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 
کارشناس در حق خواهان صادر و اعالم می دارد بدیهی است صدور اجرائیه منوط 
به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف خرم آباد – کامران هادی پور . 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۳۸9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس نیرآبادی فرزند 
کرج  از  صادره   ۰۳۲۳۳9۶۳۵۶ ملی  کد   ۲۵۱۶۳ شناسنامه  شماره  به  غالمحسن 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۳9/۳۲ مترمربع پالک 
شماره ۱۶۴ اصلی واقع در البرز- کرج- مشکین دشت - خ شهید هدایتکار - کوی 
توحید ۳ - پالک 9 خریداری از مالک رسمی نادعلی محمدی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۳۱۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۲/۲9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۳/۱۳

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   9۶۰99۸۶۶۱۰۸۰۰۸۱۳ کالسه  پرونده 
  9۷۰99۷۶۶۱۰۸۰۰۱۰9 شماره  نهایی  تصمیم  اباد  خرم  شهرستان  دادگستری  
خواهان :آقای عبدالکریم نور محمدی فرزند شیخه با وکالت آقای مجتبی احتشام 
زاده فرزند علی عباس به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد رازی پالک 
۴۷ –خواندگان : ۱-آقای محمد علی ستاری فرزند علیشاه ۲-آقای حشمت اله صفار 
فرزند محمد ۳-آقای محمد حاجی پور حیدری فرزند رضا ۴-آقای علی احمدخانی 
کرکر فرزند هبت اله ۵-آقای توکل پیرداده بیرانوند فرزند مرادی همگی به نشانی 
آباد به  –شهرستان خرم  المکان ۶-اداره راه و شهر سازی استان لرستان  مجهول 
پور  شفیع  شهید  متری   ۶۰ خیابان  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی 
تقاطع جالل آل احمد ۷- شرکت تعاونی مسکن شرکت پارسیلون به نشانی استان 
لرستان –شهرستان خرم آباد جاده کمربندی شرکت پارسیلون –خواسته :الزام به 

تنظیم سند رسمی ملک 
گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
احتیاطی به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم 

دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : 
در خصوص دعوی آقای عبدالکریم نورمحمدی با وکالت آقای مجتبی احتشام زاده 
مسکن  تعاونی  ۲-شرکت  لرستان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  طرفیت  به 
پارسیلون ۳-آقای نعمت اله صفار فرزند محمد ۴-محمد حاجی پور حیدری فرزند 
رضا ۵-علی احمد خانی کرکر فرزند هبت اله ۶-محمد علی ستاری فرزند علی شا 
۷-توکل پیرداده بیرانوند فرزند مرادی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال 
سند رسمی شش دانگ پالک ثبتی ۵/۶۱۵ به مساحت ۱۷۱ متر مربع مجزا شده 
از پالک ۵/۱۳/9۵ فرعی بخش ۴ خرم آباد به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم 
یک  است  مدعی  خواهان  که  توضیح  بدین  ریال  میلیون  یک  و  دویست  مبلغ  به 
از جانب  از خوانده ردیف سوم خریداری و ملک مورد نظر به ترتیب  قطعه زمین 
سایر ایادی ما قبل به فروش رسیده و با توجه به واگذاری ملک از جانب خوانده 
ردیف دوم به خوانده ردیف هفتم و مالکیت خوانده ردیف اول خواسته جهت الزام 
به انتقال سند رسمی طرح نموده است دادگاه به تشکیل جلسه به دالیل خواهان 
رسیدگی و با توجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله از جمله تصویر بیع نامه 
های تنظیمی و قرارداد واگذاری ملک از جانب شرکت تعاونی مسکن پارسیلون به 
آقای توکل پیرداده بیرانوند )مسعودی (و وکالتنامه تنظیمی مشارالیه و تصویر بیع 
نامه ها ی تنظیمی خواندگان ردیف ۳ الی ۷ و با توجه به صدور پروانه پایان کار 
احداث بنا و نظر به اینکه خواندگان دلیل مبنی بر عدم رابطه حقوقی با خواهان و 
یا ابطال قرارداد واگذاری و یا بیع نامه های تنظیمی ابراز ننموده اند و با توجه به 
استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک و مالکیت خوانده ردیف اول لهذا 
دعوی خواهان صحیح وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰-۲۱9-۲۲۳ قانون مدنی 
قانون دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون ثبت و ۱9۸ -۵۱9-۵۱۵  و ۴۲ و ۴۷ 
انقالب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پالک 
ثبتی ۵/۱۳ فرعی ، ۶۱۵-9۵ بخش ۴ خرم آباد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و به میزان مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و قابل تجدید نظر خواهی ظرف 
مهلت بیست روز در دادگاه تجدید نظر استان لرستان و نسبت به سایر خواندگان 
غیابی و قابل واخواهی ظرف مهلت بیست روز در این دادگاه و پس از انقضاء قابل 
لرستان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  روز  بیست  مهلت  ظرف  نظرخواهی  تجدید 

می باشد. 
رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد – محمد باقری .  

آگهی حصروراثت
شورا  این  از   ۱۰/9۷/ کالسه  به  دادخواست  به شرح  رضا  فرزند  غالمی  علی  آقای 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
از - در  به شماره شناسنامه ۴۶۷  صادره  بانو قاسمی فرزند عیسی  شادروان گل 
تاریخ 9۷/۲/۲ اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- علی غالمی  فرزند رضا به شماره شناسنامه ۳۰۴ صادره از بهشهر متولد ۱۳۴۱ 

همسر متوفی
۲- حسین قاسمی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۵۸۸ صادره از بهشهر متولد 

۱۳۵۸ برادر متوفی
۳- علی قاسمی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۷ صادره از بهشهر متولد ۱۳۶۳ 

برادر متوفی
از بهشهر متولد  ۴- مریم قاسمی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۲۶۱ صادره 

۱۳۳9 خواهر متوفی
۵- جان بانو قاسمی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۵۱۲ صادره از بهشهر متولد 

۱۳۵۳ خواهر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/۲۰/653۸    قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و   
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۱۶۰۰۴۶۰۰۰۰۳۳ مورخ 9۵/۷/۱۵ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مظفر فتحی به شماره شناسنامه  یک ۱ صادره از روانسر فرزند صفر علی کد ملی 
۵9۶99۲۸9۰9 درخواست رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی خریداری خود و صدور 
سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 9۲/۳۳9 تشکیل و به هیئت 
موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک باب خانه را به مساحت -۲۰۰/9۵ متر مربع به نام آقای مظفر فتحی از پالک 
از ۵۳  اصلی روانسر واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان  ...فرعی 
بهار کوچه ۸ خریداری از آقای حیدر و حبیب اله مرادی مع الواسطه از مالک اولیه) 
سلطانعلی اردالن( و وراث سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است و در آگهی 
قبلی نام مالک اولیه از قلم افتاده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک ماه 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره 
باید  معترض  گردد،لذا  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  نمایند  دریافت  رسید  و  تسلیم 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار: ۲9 / ۲ / ۱۳9۷
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 9۷۰۱۳۸ این دادگاه متهم آقای پدرام نیک جو فرزند یوسف که 
مجهول المکان می باشد و به تجویز ماده ۳۴۴ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳9۲ مراتب 
نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۳/۲۷  تا  نوبت در روزنامه آگهی  در یک 
ساعت ۱۱ صبح در این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی 
محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به مووضع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1۰۸ دادگاه کیفری ۲ سنندج

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد؛

نصب 2 دستگاه آب شیرین کن در بهارستان برگزاری جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری در البرز

نوری- گلستان: با هدف ارتقاء کیفی آب 
محترم  مشترکین  و  شهروندان  آشامیدنی 
شهرستان بهارستان دو دستگاه )RO( آب 
شیرین کن به خطوط ورودی مخزن شماره 

۲ شهر گلستان نصب گردید.
بهره  بر  بهره  بر  نظارت  معاون  را  خبر  این 
برداری آبفای جنوبغربی استان تهران اعالم 
کرد  گفت: شهرستان بهارستان با جمعیتی 
بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر و نزدیک به ۵۰ هزار 
پرجمعیت  شهرستانهای  از  یکی  انشعاب، 
منطقه جنوب غربی و استان تهران می باشد. 
و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از آب 
شرب شهرهای این شهرستان از طریق ۱۱۰ 
حلقه چاه تامین و توزیع می گردد، علیهذا 
کاهش  هدف  با  و  کیفی  ارتقاء  راستای  در 
آشامیدنی  آب  سازی  استاندارد  و  سختی 
دو دستگاه آب شیرین کن )RO( بر روی 
خطوط ورودی مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی 
شماره ۲ این شهرستان نصب و راه اندازی 

گردید. 
تشریح  ضمن  فر  شمسایی  رضا  محمد 

این  شد:  آور  یاد  گرفته  صورت  عملیات 
دستگاهها ) RO ( از محل اعتبارات جاری و 
داخلی و به منظور بهبود کیفی و در راستای 
طرح سالمت و اجرای برنامه های ایمنی آب 
با هزینه ای معادل یک میلیارد  آشامیدنی 
ریال طی اردیبهشت ماه جاری خریداری و 
مرحله  در  و  اندازی شد  راه  و  ارتباط دهی 

بهره برداری و مدار توزیع قرار گرفتند. 
آبفای  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
نشان  خاطر  تهران  استان  جنوبغربی 
ساخت: با توجه به اینکه بخش قابل توجه 
آب آشامیدنی شهروندان محترم شهرستان 
منطقه  در  موجود  چاههای  از  بهارستان 
استحصال می گردد و سختیهای موجود در 
آب موجب پایین آمدن کیفیت آب شرب و 
نارضایتی شهروندان و مشترکین می گردد. 
لذا با نصب و راه اندازی دستگاههای مذکور 
موجود  سختی  کیفی،  بخشی  ارتقاء  ضمن 
می  حذف  توجهی  قابل  میزان  به  نیز  آب 
گردد و آب آشامیدنی با کیفیت مطلوب و 

مناسبی توزیع می شود.  

البرزگفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  هنری  و  فرهنگی  قرآنی،  جشنواره  نخستین 
خرداد ماه به مدت ۳۰ روز دراین استان برگزار 

می شود.
درجمع  مقدم  ناصر  زمان؛  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران افزود: جشنواره قرآنی درقالب نمایشگاه 
های قرآنی، فرهنگی، و هنری، محفل انس با قرآن، 
تجلیل ازخادمان فعال قرآنی، نمایش خیابانی و 

عصر شور قرآن و عترت از یکم تا ۳۰ خرداد ماه 
امسال برگزار می شود. وی اضافه کرد: همچنین در 
این جشنواره مراسم جشن ۵۰۰ روزه اولی همراه 
با ضیافت افطار اجرا خواهد شد. مقدم تاکید کرد: 
این جشنواره در شهرستان های کرج، ساوجبالغ، 

نظرآباد، اشتهارد و طالقان برگزار می شود.
وی همچنین در خصوص برگزاری مراسم های 
جشن رمضان دراستان البرز نیز گفت: برگزاری 
جشن های رمضان مثل سنوات گذشته در استان 
از  دیگری  بخش  در  وی  شود.  برگزارمی  البرز 
سخنانش گفت: اگر چنانچه نهاد یا ارگانی قصد 
یا جنگ رمضان  برگزاری مراسم جشن رمضان 
را داشته باشد باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اجازه کسب کرده و در این خصوص 
هیچ گونه مجوزی تحت عنوان جشن رمضان که 

در قالب کنسرت صورت گیرد؛ صادر نمی شود.
وی تاکید کرد: در واقع هیچ گونه مجوز کنسرت و 
اجرای موسیقی تحت عنوان جشن رمضان در ماه 
مبارک رمضان دراستان البرز صادرنشده و برگزاری 
هرگونه کنسرت بدون مجوز تخلف و از جانب اداره 

کل نمی باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

تدوین برنامه های علمی برای 
سازگاری با کم آبی امری ضروری

داودی- اراک: مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر 
در  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل 
مرکزی  استان  آب  از  حفاظت  ای  شور  جلسه 
اظهار داشت: تدوین برنامه عملیاتی علمی برای 
بروز  از  جلوگیری  و  خشکسالی  آثار  با  مقابله 

بحرانهای جدی در این بخش ضروری است.
   به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت 
با  که  استان  آب  از  حفاظت  شورای  جلسه  در 
و  عمرانی  مرکزی،معاون  استان  استاندار  حضور 
جمعی از مدیران استانی برگزار شد عنوان کرد: 
یک  طی  مرکزی  استان  در  آب  سرانه  مصرف 
شبانه  در  نفر  هر  برای  لیتر   ۲۴۱ از  اخیر  دهه 
اما شرایط  یافته است  لیتر کاهش  روز به ۲۱۰ 
با  باید  فعلی همراهی بیشتر مردم را میطلبد و 
ارائه آموزشهای الزم و فرهنگ سازی در مصرف 

آب این رقم همچنان روند کاهشی داشته باشد.
   وی از هوشمند سازی سیستم آب رسانی در 
تعدادی از شهر های استان خبر داد و گفت:این 
کاهش  ساعات  در  خودکار  صورت  به  سیستم 
باعث کاهش   کاهد که  فشار آب می  از  مصرف 
اتفاقات شبکه در زمان کاهش مصرف آب و در 

نتیجه جلوگیری از هدر روی آب می شود.
مهندس خلیلی گفت:از فرمانداران شهرستانهای 
در  دولت  عالی  نمایندگان  عنوان  به  استان 
کاهش  های  برنامه  از  داریم  انتظار  شهرستانها 
مصرف آب که در الویت کاری وزارت نیرو قرار 

گرفته است با تمام توان حمایت نمایند.
   وی تصریح کرد: تامین اعتبارات مورد نیاز و 
پشتیبانی الزم از اجرای طرح های حوزه تولید و 
توزیع آب در سراسر استان برای صیانت از منابع 
آبی و عبور از شرایط بحرانی فعلی امری ضروری 

است.
   مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
راههای  آموزش  در  ها  رسانه  نقش  به  اشاره  با 
صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: به طور 
حتم رسانه ها و صدا وسیما باید در این موضوع 
دقت نموده و هشدارهای الزم را به مردم ابالغ 
کنند، و با توجه به تنگناهای شدید مالی که در 
مجموعه  کنار  در  همواره  دارد  وجود  حوزه  این 
در  مهمی  نقش  و  بوده   فاضالب  و  آب  شرکت 

اشاعه فرهنگ صرفه جویی ایفا نمایند.  

خبر

شهردار اصفهان عنوان کرد:

بررسی واگذاري مرکز اجالس سران به بخش خصوصي

بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان از بررسي کارشناسانه براي واگذاري مرکز 
همایش های بین المللی اجالس سران به بخش خصوصی در آینده نزدیک 

خبر داد. 
قدرت ا... نوروزي در جلسه سیاست گذاری پروژه های سال جاری و بازدید 
بررسی  این دومین جلسه  در سال جدید  اجالس سران گفت:  از سالن 
پروژه های شهری اصفهان بود که در محل سالن اجالس برگزار شد. در هر 
جلسه صورت جلسات قبلی، نحوه پیشرفت کار و همچنین موانع پروژه ها 
مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفته و در راستای رفع موانع، چاره اندیشی 
می شود. وي با اشاره به این که تکمیل سالن اجالس با موانع متعددی 
مواجه است، بیان داشت: در این جلسه تصمیم گرفته شد واحد حقوقی، 
امالک و عمران شهرداری هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف امور 
اقدام کنند. وي اظهار داشت: به منظور اتمام پروژه سالن اجالس ۲۱۵ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و زمان افتتاح پروژه تا ۵ سال آینده پیش 
بینی شده که با توجه به افزایش تورم، به طول انجامیدن اتمام آن برای 
شهرداری ضررده و زیان آور است.   شهردار اصفهان با بیان اینکه برای 
بهره برداری از پروژه مرکز همایش ها واحد سرمایه گذاری و مشارکت 
های شهرداری نسبت به تعیین بهره بردار اقدام خواهد کرد، افزود: در این 
جلسه در خصوص بررسي کارشناسي پیرامون واگذاري مرکز اجالس سران 
به بخش خصوصي، دیدگاه هایي مطرح شد که پیگیري آن در دستور کار 
قرار دارد.  وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد تحقق بودجه 
۶۵ میلیارد تومانی که از سوي دولت به این پروژه اختصاص یافته، پیگیري 
شده و همچنین اعتبار سال جاري این پروژه، به میزان بودجه سال گذشته 

آن در نظر گرفته شود. 

 افتتاح پروژه آبرساني مجتمع ۱۳روستایي
 مالك آباد کوهرنگ

مصطفوی- چهارمحال و بختیاري: آبرساني به ۱۳روستاي شهرستان 
کوهرنگ ازطریق مجتمع آبرساني مالک آباد دراستان چهارمحال وبختیاري
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال 
و بختیاري ، بهره برداري از مجتمع آبرساني مالک آباداز توابع شهرستان 
شهرستان  مردم  محترم  نماینده  استاندارمحترم،  حضور  با  کوهرنگ 
کوهرنگ درمجلس شوراي اسالمي، معاون محترم  امور عمراني استاندار، 
فرماندار شهرستان کوهرنگ و جمعي از مسولین ارشد استان انجام گرفت.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي در این باره گفت: این مجتمع 
با اعتباري بالغ بر  ۳۰ میلیارد ریال ،آب شرب سالم و بهداشتي  ۱۳ روستا  

با  جمعیت ۱۵۷۰ نفر را تامین مي نماید.
این طرح ۲۱ کیلومتر،  لوله گذاري در  افزود: طول خط  تورج احمدپور 
آب  توزیع  شبکه  طول  مکعب،  9۵۰متر  ذخیره  مخازن  حجم  مجموع 
محوطه  فقره،   ۵۲۴ خانگي  انشعابات  تعداد  کیلومتر،   ۲/۳۲ آشامیدني 
سازي و فنس کشي به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع، طول جاده دسترسي 
احداث شده ۱۲ کیلومتر، طول شبکه برق اجرا شده ۱/۱ کیلومتر و تعداد 

ایستگاههاي پمپاژ ۳ ایستگاه مي باشد.

خبر

شرکت  مدیرعامل  گلستان:  سلیمانی- 
مانور  موفق   اجرای  از  گلستان  استان  گاز 
و عملیات اجرایی بازسازی و تعمیر ایستگاه 
TBS  تقلیل فشار گاز روستاهای آق آباد 
مرکزی  بخش  توابع  از  قوجق   کسگن  و 

شهرستان گنبد خبر داد.
و  ظرفیت  افزایش  منظور  به  گفت:  وی   
برای  پایدار  گاز  تأمین  و  گاز  فشار  تقویت 
گنبد  شهرستان  روستای   ۱۶ شریف  مردم 
واحدهای  همچنین   و   CNG جایگاه  و 
با هماهنگی مدیریت بحران  صنعتی مسیر 
گنبد  شهرستان  فرمانداری  و  استانداری 
بر  و  گذاری  شده   مانور هدف  این  انجام 
تعمیر  بازسازی،  به  نسبت  برنامه  اساس 

وتعویض ایستگاه های  مذکور اقدام شد.
نظربه  کرد:  تصریح  رحیمی  رحیم  محمد 
اینکه تعداد مشترکین  منطقه مذکور  اعم 
صنعتی    و  تجاری  خانگی،  های  واحد  از 

نیز  گاز  مصرفی  حجم  و  یافته   افزایش 
نیاز  با  متناسب  بنابراین  است  رفته   باال 
نیز  ایستگاه موجود  را  مشترکین ،ظرفیت 

افزایش  دادیم.
وی ادامه داد: ظرفیت ایستگاه موجود۵۰۰۰ 
بوده و توانستیم آنرا به ۲ برابر یعنی ۱۰۰۰۰ 

ارتقاء دهیم  تا نگراني مردم شریف منطقه و 
صنایع  مسیر در تامین گاز پایدار در آینده 
درتامین  مشکلی  ا...  انشاء  و  شده  مرتفع 

سوخت مورد نیاز وجود نخواهد داشت.
ازنکات قابل توجه   رحیمی  اظهار داشت: 
منظور  به  که  بود  آن  پروژه  این  انجام  در 

عملیاتی،  نیروهای  آمادگی  میزان  سنجش 
اضطراری،  مواقع   در  پشتیبانی  و  امدادی 
مقرر شد عملیات تعمیر و بازسازی  ایستگاه 
در قالب مانوری  برنامه ریزی و اجرا شود 
و  با تالش های همکاران  که خوشبختانه  
این  نیروها  باالی  تجارب  و  فنی  توانمندی 

امر به نحو شایسته ای انجام شد.
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با تقدیر 
از حضور فعال و مسئوالنه پرسنل شرکت و 
واحدهای مجری عملیات افزود:دراین مانور 
عالوه بر نیروهای این شرکت در واحدهای 
امور  برداری،  اموربهره  منجمله  مرتبط  
و  مالی  امور  طرحها،  اجرای  و  مهندسی 
 ، بحران  مدیریت   ،HSE امور  پشتیبانی، 
بازرسی فنی، روابط عمومی، حمل و نقل و 
حراست وتعدادی از همکاران عزیز شرکت 
مازندران  و  سمنان  معین  ازاستانهای  گاز 
بهمراه  هالل احمر و آتش نشانی نیز جهت 
همکاری حضور داشتند بسیار ستودنی بود.

برگزاری مانور بازسازی ایستگاه های TBS  گاز  روستاهای گلستان
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آگاهی؛ سد راه سودجویان
*معصومه سلطانی

در عصر ارتباطات، تعریف از دیوار مردم باال رفتن هم تغییر کرده، چرا که 
مجرمان دیگر قمه به دست نمی گیرند و زورگیری یا خفت گیری نمی 
کنند. این مجرمان که معموال هم از بهره هوشی خوبی برخوردارند که 
متاسفانه در راه کالهبرداری اینترنتی استفاده می کنند.  جای نگرانی 
دارد که روز به روز هم بر تعداد این مجرمین افزوده می شود، مجرمانی 
که تنها با فشار چند دکمه و چند کلیک ناقابل از دیوار حساب مردم باال 

رفته و تعداد زیادی از هموطنان را قربانی زیاده خواهی خود می کنند.
هرچند به گفته مقامات نیروی انتظامی، بیشتر جرایم رایانه ای در کشور 
کشف می شود، اما از آن طرف هم روز به روز بر تعداد دزدی های اینترنتی 
افزوده می شود.  نگهداری از اطالعات حساب های بانکی بخصوص رمز 
عابربانک ها یک ضرورت فردی است، اما سارقان این روزگار و این عرصه 
با هک کردن حساب ها یا با استفاده از ساده لوحی افراد و به دست آوردن 
رمز کارت ها یا طرق دیگر اقدام به برداشت از حساب های عابر بانک 
می کنند.  تا پیش از سال ۸۸ که قانون مبارزه با جرایم رایانه ای به 
تصویب مجلس برسد، سرقت های اینترنتی یا برداشت های غیرقانونی 
از حساب های بانکی تحت عنوان سرقت در محاکم بررسی و مجرمان 
نیز بر اساس قوانین مربوط به سرقت مجازات می شدند، اما با تصویب 

این قانون، فصل جدیدی در مبارزه و برخورد با جرایم اینترنتی باز شد.
در ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانه ای که ناظر بر کالهبرداری 
از  غیرمجاز  طور  به  »هرکس  است:  آمده  است،  اینترنتی  سرقت  و 
سیستم  های رایانه  ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، 
تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا 
مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل 
کند عالوه بر رد مال به صاحب آن  به حبس از یک تا پنج سال یا جزای 
نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«

بر اساس این ماده، اگر کسی به صورت غیرمجاز و غیرقانونی مبلغی از 
حسابی به حساب دیگر منتقل کند، چه این وجه برای خودش باشد و 
چه دیگران، از نظر قانون مجرم بوده و عالوه بر رد مال به صاحب آن، 
به حبس و جزای نقدی هم محکوم خواهد شد.البته باید دقت کرد که 
این نوع از سرقت اینترنتی، متفاوت از کالهبرداری با روش انتقال وجه 
از خودپرداز است. یکی از شیوه های رایج در کالهبرداری، فریب افراد، 
کشاندن آنها به پای خودپردازها، استفاده از ساده لوحی افراد و سپس 
انتقال وجه از حساب فرد به وسیله دستگاه خودپرداز است. این جرم، 
به واسطه فریب افراد با روش های متقلبانه و بردن اموال آنها، یک نوع 
کالهبرداری محسوب می شود و فارغ از سرقت اینترنتی است. الزم به 
ذکر است که مجازات کالهبرداری در قانون، بین یک تا هفت سال 

حبس عالوه بر رد مال و جزای نقدی است.
لذا توضیه می شود شهروندان مراقب برداشت های غیرمجاز از حساب 
های خود باشند و در شرایطی که فراوانی جرائم برداشت غیرمجاز رو 
به افزایش است، هوشیاری شهروندان در این زمینه ضروری دارد و  
شهروندان باید برای خریدهای مجازی قبل ازهراقدام، از اصلی بودن 
صفحه سایت و آدرس اینترنتی مطمئن شوند تا گرفتار سایت های 
جعلی وکالهبرداری و یا بعضا برداشت های غیرمجازنشوند. نکته ای که 
در خرید های مجازی باید مورد توجه قرار گیرد این است که، چنانچه 
درموقع خرید مجازی درخواست مبلغ به عنوان بیعانه شود باید ازهرگونه 
پرداخت خودداری شود. همچنین باید از سپردن کارت های بانکی به 
افراد غیر برای خرید و تراکنش درفضای مجازی خودداری شود چراکه 
کارت عابر بانک و رمز یک حریم خصوصی محسوب می شود و برخی 
افراد به دلیل ناآگاهی از برخی جرائم اینترنتی رمزکارت بانکی خود را 
دراختیار دیگران قرار می دهند که این موضوع باعث سواستفاده های 

متعدد می شود.
پدیده دیگری که متاسفانه رایج شده، شرط بندی است که در سال های 
دور  انجام می شد، اما امروزه شکل تازه ای به خود گرفته و  به سایت های 
اینترنتی راه یافته و کالهبرداران ساالنه میلیاردها تومان از این طریق به 
جیب می زنند. در این روش به دلیل این که از هر فرد بین ده تا صد هزار 
تومان کالهبرداری می شود، افراد به خاطر مبلغ پایین و ترس از جرم 

شرط بندی از شکایت صرف نظر می کنند. 
در پایان گفتنی است افزایش آگاهی از روش های سرقت در کم تر 
شدن این گونه موارد نقش موثری دارد. چرا که با گسترش استفاده از 
کارت های بانکی، جرائم مربوط به کالهبرداری و سرقت از طریق این 
کارت ها یا عابربانک ها رو به فزونی است. امید است همه ما با آگاهی 
بیشتر، جلوی بروز چنین اتفاقاتی را بگیریم و راه را بر سودجویان ببندیم.

دریچه

جامعه ایران دچار ناکارآمدی 
اخالقی است

رییــس انجمن مددکاران اجتماعــی ایران گفت: 
جامعه ایران اکنون دچار ناکارآمدی اخالقی شده 
که مردم و مسئوالن با رفتار و عملکرد خود باعث 
آن شده اند.سید حسن موسوی چلک در حاشیه 
نخستین همایش 'مددکاری اخالق اجتماعی' در 
اهــواز در جمع خبرنگاران، بــا بیان این که نقش 
آموزش و پرورش در کاهش آسیب های اجتماعی 
بسیار کمرنگ بوده، افزود: تفکر اجتماعی در آموزش 
و پرورش نادیده گرفته شده و بسیاری از مشکالت 
کنونی کشــور به دلیل این ضعف است. وی افزود: 
حوزه اجتماعی ایران حال خوبی ندارد و جزیره ای 
کردن آسیب های اجتماعی باعث شده تا به درستی 
به آنها پرداخته نشــده و مدیریت هوشمندی در 
این زمینه نداشته باشیم. رییس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران با بیان اینکه طرح های بزرگ کشور 
بدون پیوست اجتماعی اجرا می شوند، گفت: اجرای 
بدون پیوســت اجتماعی الیحه یا طرح های ملی 
از جمله یارانه، مســکن مهر بودن پیوست، سهام 
عدالت، یارانه، شــبکه های مجاری و شهرک های 
صنعتی نشان از کم اهمیت بودن دیدگاه اجتماعی 
در مدیریت کشور است. وی با اشاره به آمار خشونت 
های اجتماعی در ایران عنوان کرد: در ســال 9۴ 
بیش از ۵9۳ هزار پرونده ضــرب و جرح در ایران 
وجود داشــته که رتبه دوم پرونده هــای ایران را 
تشکیل می دهند. موسوی چلک ادامه داد: هشت 
جرم از ۱۰ جــرم دارای فراوانی باال در کشــور را 

خشونت های اجتماعی تشکیل می دهند. 

اخذ نمونه ژنتیك از ۵۰ تا ۱۰۰ 
هزار مجرم تا پایان امسال

رییس ســازمان پزشــکی قانونی کشــور از ثبت 
اطالعات ژنتیک بیش از ۵۰ هزار مجرم سابقه دار 
در سال گذشته خبر داد و گفت: در صورت تامین 
اعتیار تا پایان امسال نیز اطالعات ژنتیک بین ۵۰ تا 
۱۰۰ هزار مجرم دیگر اخذ خواهد شد.دکتر احمد 
شــجاعی درباره ســرانجام بانک اطالعات ژنتیک 
اظهار کرد: تشکیل بانک اطالعات ژنتیک در حال 
حاضر تنها برای مجرمان سابقه دار است و بر اساس 
تجربیات دیگر کشورها، امکان کاهش جرایم توسط 
مجرمان ســابقه دار پس از تکمیل بانک ژنتیکی 
وجود دارد.وی با بیان اینکه نمونه گیری از مجرمان 
سابقه دار در سال گذشته آغاز شد،  به ایسناگفت: 
تا پایان سال گذشته اطالعات بیش از ۵۰ هزار نفر 
از مجرمان سابقه دار که به تشخیص هیات رییسه 
بانک اطالعات ژنتیک در اولویت نمونه برداری قرار 
داشتند، اخذ شد و امسال نیز این روند ادامه خواهد 
داشت.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره 
اینکه امســال از چند نفر از مجرمان نمونه گیری 
خواهد شــد، گفت: امسال در صورت حل مشکل 
بودجــه ای از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر دیگر از مجرمان 
نیز نمونه بــرداری خواهیم کرد.شــجاعی درباره 
اینکه آیا از مشــاغل سخت همچون آتش نشانان، 
روزنامه نگاران و... نیز نمونه برداری خواهد شــد یا 
خیر، خاطرنشــان کرد: گام اول اجرای این طرح 
در مورد مجرمان ســابقه دار بــود و پس از آن در 
مرحله هــای بعدی از این افراد نیــز نمونه برداری 
خواهد شد، اما در حال حاضر باید نمونه برداری از 

مجرمان سابقه دار انجام شود.

خبر

حمید چوبینه با اشــاره به برنامه ریزی انجام شــده در این 
مجموعه بــرای ارائه خدمات به افراد نیازمند، کودکان کار و 
خیابانی اظهار کرد: در این بخش با همکاری سازمان بهزیستی 
و وزارت بهداشــت فعالیت هایی آغاز شده است.وی تصریح 
کرد: توجه به موضوع سالمت کودکان کار و خیابانی یکی از 
سیاست های اصلی در این دوره از فعالیت شرکت شهر سالم 
اســت و در این بخش تالش می شود که با انجام آزمایشات 
سالمت این افراد چک اپ شود.چوبینه گفت: خدمت رسانی به 
کودکان کار و اقشار نیازمند در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی شرکت شهر سالم محسوب می شود و در این بخش 
کارگروه مشترک بین شهر ســالم و اداره کل سالمت برای 
ساماندهی خدمات بهداشــت و درمان به کودکان کار، زنان 
سرپرست خانوار و اقشار آسیب پذیر اجتماعی راه اندازی شده 
است.مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران به تسنیم 
گفت: طرح والدین درمانی و گسترش حمایت های درمانی از 
کودکان و نوجوانان نیازمند که با همکاری سازمان بهزیستی و 
وزارت بهداشت نیز آغاز شده همچنان ادامه خواهد داشت.وی 
اظهار کرد: یکی از برنامه های این مجموعه صدور شناسنامه 
ســالمت برای کودکان کار و خیابانی است که در این زمینه 

توافقات الزم با سازمان بهزیستی صورت گرفته است.

معاون وزیر بهداشــت، گفت: در حال حاضر بیشــترین بار 
بیماری و مرگ و میر در کشور به دلیل ابتال به بیماری های 
غیر واگیر اســت، که باید برای کنترل ریســک فاکتورها، 
برنامه های جدیدی داشــته باشــیم.دکتر علیرضا رئیسی، 
افــزود: برای برخورد با بیماری های غیرواگیر باید چگونگی 
برخورد با بیماری ها را در نظر داشــته باشــیم و براساس 
سواالت کلیدی که در این زمینه وجود دارد از راهکارهای 
درستی اســتفاده کنیم.معاون بهداشــت وزارت بهداشت 
تصریح کرد: بهتر است در تمام سطوح مختلف جامعه بحث 
سالمت مطرح شود تا آســیب کمتری متوجه مردم شود. 
به همین دلیل نباید تمام بار و کمبودها را بر دوش وزارت 
بهداشت انداخت زیرا اینگونه به نتیجه ای نخواهیم رسید و 
تمام ارگان ها در کشور باید در زمینه سالمت فعالیت داشته 
باشند. وی افزود: اگر ما بتوانیم در زمینه زیرساخت سالمت 
و بهداشت کشور، پرونده الکترونیک ایجاد کنیم، بسیاری از 
مشــکالت در کنترل هزینه های نظام سالمت مانند پایش 
و مراقبت حل خواهد شد. همچنین برای کنترل وضعیت 
سالمت در کشــور بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع باید 
نهادینه شود و با ایجاد پرونده الکترونیکی در سراسر کشور 

می توانیم این کار را بهتر انجام دهیم.

سید جواد رضوی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران که 
با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران و دیگر معاونان 
و اعضای این ستاد با بیان توجه به لزوم بازنگری سیاست ها 
با هدف کاهش آمار طالق اظهار داشــت: در صورت محقق 
نشــدن این مورد، آمادگی وجود دارد که تجربیات خود در 
حوزه جوانان را به سایر دستگاه ها انتقال دهیم.رضوی اظهار 
داشت: براساس آمار ها ۲۰ درصد طالق ها در دو سال ابتدای 
زندگی مشترک و ۴۷ درصد از آن در پنج سال نخست زندگی 
به ثبت رسیده اند؛ میانگین سن ازدواج در تهران در سال 9۶، 
برای آقایان ۳۱ و برای خانم ها ۲۷ ســال بوده است.مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: تسهیالت 
در سال گذشته به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۲۸۴ متقاضی 
تعلق گرفت که با عنوان تسهیالت وام ازدواج پرداخت شد؛ 
این رقم 9۱.۰۴ درصد متقاضیان را شامل می شود. هم چنین 
۱۳۳ هزار و ۴۵۶ فقره از این وام ها به متقاضیان تهرانی اعطا 
شد.وی خاطرنشــان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای 
۱۳۵۰ نفر فوق لیسانس روانشناسی انجام شد و وزارت ورزش 
برای هر فرد ۳۸۰ هزار تومان هزینه پیش بینی کرده تا این 

افراد به عنوان مشاور در زمینه ازدواج مشغول شوند.

مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش شرایط پرداخت انوع وام به فرهنگیان 
را تشــریح و از آغاز پرداخت وام مســکن به 

فرهنگیان خبر داد.
گودرز کریمی فر جزئیاتی از پرداخت انواع وام 
به فرهنگیان را تشــریح و اظهار کرد: ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای وام کم بهره مرابحه و 
مسکن در نظر گرفته شده است که از چندی 
پیش پرداخت آن آغاز شده است.وی افزود: بر 
این اســاس پرداخت وام مسکن تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان برای فرهنگیان فاقد مســکن 
بر اســاس اولویت ها در حال اجراست. به این 
ترتیب به مراکز اســتان ها و شــهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۰ میلیون تومان و به 
مابقی شهرها ۴۰ میلیون تومان تعلق می گیرد. 
بازپرداخت وام بابت خرید مسکن ۱۰ ساله با 
سود ۱۲ درصد و بازپرداخت وام بابت ساخت 
مسکن ۱۲ ساله با سود ۱۲ درصد است. سهمیه 
به سراسر استان ها در سال ۱۳9۶ اعالم شده 
است. البته روند پرداخت و توزیع مجدد سهیمه 
در سال ۱۳9۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 

پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از تســهیالت 
بانکی برای فرهنگیان وام مرابحه است، گفت: 
میزان تسهیالت مرابحه بانک ملی از پنج تا ۱۵ 
میلیون تومان با سود ۱۲ درصد و بازدپرداخت 
سه ساله اســت.کریمی فر همچنین با اشاره 
به تفاهــم نامه با بانک رســالت برای اعطای 
تسهیالت به فرهنگیان گفت: شرط دریافت وام 
بانک رسالت سپردهگذاری توسط فرهنگیان 
در این بانک است. تسهیالت بانک رسالت در 

قالب قرض الحســنه خواهد بود و به ازای هر 
پنج ماه معادل سپرده، تسهیالت قرضالحسنه 
اعطا می شود که سقف آن ۳۰ میلیون تومان 
اســت.وی افزود: بعد از اتمام دوره و به محض 
دریافــت وام، اصل ســپرده هــم همزمان با 
پرداخت تســهیالت قابل برداشت خواهد بود.

مدیــرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه تســهیالت بعدی، وام 
ضروری است، اظهار کرد: تقویت صندوق های 

وام ضــروری کارکنان آمــوزش و پرورش در 
سراسر کشور به تعداد بیش از ۷۰۰ صندوق با 
پرداخت وام قرض الحسنه به فرهنگیان شاغل 
و بازنشسته عضو صندوق انجام می شود که در 
سال ۱۳9۷ سقف این تسهیالت را به تناسب 
و تناوب تا ۵۰ میلیون تومان افزایش داده ایم.
کریمی فر همچنین از آماده سازی و ساماندهی 
نظام نامه رفاهی فرهنگیان در ســال 9۷ خبر 
داد و گفت: این نظام نامه شــامل ۱۸۶ برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اســت که 
تقویت خانه های معلم و بهبود وضعیت درمانی 
فرهنگیان با رویکــرد بیمه تکمیلی از جمله 

آنهاست. 
بیمه تکمیلی فرهنگیان در سال جاری مورد 
بازنگری قرار می گیرد.وی همچنین از راه اندازی 
باشگاه پیشکسوتان فرهنگی در آینده نزدیک 
در پنج استان دیگر از جمله اصفهان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی، البرز و تهران خبر داد 
و گفت: طرح راه اندازی باشــگاه پیشکسوتان 
فرهنگی اکنون در ۱۰ استان در حال اجراست. 
این باشــگاه ها دارای ســالن مطالعه، ورزش، 

مشاوره، کافی نت و ... هستند.

آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان

بيماری های غير واگيردار 
ين  علت مرگ و مير ايرانيان بيشتر

میانگین سن ازدواج 
در پایتخت

صدور شناسنامه سالمت
 برای  كودكان كار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سمانه خدادادپور فرزند محمود 

به طرفیت خوانده خانم سمانه  دادخواستی  کرمانی  مهرابی  آقای حسین  خواهان 
خدادادپور به خواسته تجویز ازدواج مجدد مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9۷۰99۸۳۴۷۸۴۰۰۰۰۳ شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان کرمان 
) ۱۶ خانواده سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۰۴/۰9 ساعت 9 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
انتشار آگهی  تاریخ  از  تا خوانده ظرف یک ماه پس  کثیراالنتشار آگهی می گردد 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و دروق مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
357 منشی دادگاه خانواده شهرستان کرمان ) 16 خانواده سلبق ( پریسا مینو 

ابالغ 
بدین وسیله خانم بیتا سعید زاده فرزند حسین به طرفیت آقای محسن سلطانی نژاد 
و شهره ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا( – محمد رضا ایرانمنش )ورثه مرحوم علی 
ایرانمنش ( – شهرداری کرمان – بهار ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا ( – قرارگاه 
مسکن نیروی انتظامی – علیرضا ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا ( نازی ثریا ) ورثه 
مرحوم محمد ثریا ( – مهدیه ایرانمنش ) ورثه مرحوم علی ایرانمنش ( – احمد 
رضا ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا ( – مهناز ایرانمنش ) ورثه مرحوم علی ایرانمنش 
( – اختر ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا ( – آزیتا ثریا ) ورثه مرحوم محمد ثریا 
ورثه مرحوم   ( ثریا  بدری   –  ) ایرانمنش  )ورثه مرحوم علی  ایرانمنش  – مهین   )
محمد ثریا ( دادخواستی بخواسته تجدید نظر از دادنامه 9۷/۰۰۰۰۱ تقدیم نموده 
ضمائم  و  دادخواست  و....  ثانی  نسخ  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  روز   ۱۰ ظرف  لذا 
دادگاه  به  پرونده  موجود  کیفیت  با  واال  نمایید  تقدیم  را  لوایح  پاسخ  و  تحویل  را 

تجدیدنظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی کرمان – حسین حیدرپور 

آگهی حصروراثت 
گواهی  و  شهادتنامه  باستاد   ۰ شماره  بشناسنامه  راوری  فالحسین  عبداهلل  آقای 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستی تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان علی فالحسین راوری به شماره شناسنامه ۵۷ در تاریخ 

۱۳9۷/۰۲/۱۴ درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
۱- زهرا فالحسین راوری فرزند علی شماره شناسنامه ۳۷۵نسبت با متوفی : فرزند 
 : متوفی  با  نسبت  فرزند علی شماره شناسنامه ۶۳۸۸  راوری  مریم فالحسین   -۲

فرزند 
۳- جواد فالحسین راوری فرزند علی شماره شناسنامه ۲۱۲: نسبت با متوفی : فرزند 
متوفی  با  نسبت   ۲9۰: شناسنامه  شماره  علی  فرزند  راوری  فالحسین  عبداله   -۴

نسبت با متوفی : فرزند 
۵- لطف اله فالحسین راوری فرزند علی شماره شناسنامه :۰ نسبت با متوفی نسبت 

با متوفی : فرزند 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مهلت یک 
ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد 
از درجه  ابراز شود  این موعد  از  بعد  نامه ای جز رسمی و سری که  و هر وصیت 

اعتبار ساقط است .
دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ راور- حمیده غیاثی- م.الف ۲۸

متن آگهی
محسن  آقای/خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
ایرج  آقای/خانم  فرزندمنوچهر-خواهان  وپریسادهقان  فرزنداحمد  نجفیان 
محسن  آقای/خانم  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  بختیاروندفرزندمحمدکریم 
اعساروتقسیط  خواسته  منوچهربه  فرزند  دهقان  وپریسا  فرزنداحمد  نجفیان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  به  محکوم 
خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  9۷۰99۸۶۱۴۱۲۰۰۰۰۶شعبه۲دادگاه 
ووقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۴/۳ساعت۱۱:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳قانون  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
و ضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه پس  یک  تا خوانده ظرف 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱۶۷/ 9
مدیردفترشعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

مفقودی
شماره  با   ۷۲ ایران  ۴9۵ج۸۲  پالک  شماره  با   9۱ مدل   L9۰ رنو  کمپانی  سند 
موتورD۱۷۸۶۰۸با شماره شاسی NAPLSRALDA۱۱۸۳۷۰۳ بنام واهلل ربیع  

 بابل  تبارمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگه سبز وسندکمپانی )مادر(سواری پژو به رنگ روغنی سفید مدل ۱۳9۱ به شماره 
موتور k۰۰۷۲9۲۸۱۲۴شماره شاسی NAANO۱CAOCH۸۸۰۰۰۷شماره انتظامی 
99۵ق۴۱ ایران ۷۷ بنام محمدعلی زنجیره ئی مفقودگردیده ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

جویبار 

مفقودی
سندکمپانی )مادر(ماشین سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ نقره ای متالیک 
S۱۴۱۲۲۸۵۸۲۴۱۶۶شماره  شاسی   ۱۴۸۵۰۸۱شماره  موتور  ۱۳۸۵شماره  مدل 
انتظامی ۳۳۴ی۱۱ایران ۷۲ بنام حمید نیک نژاد علی مانی مفقودگردیده ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
جویبار

 آگهی ابالغ
 خواهان فاطمه زهرا مهدوی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم علی محمد نعمتی 
جهت  که  نموده  جویبار  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  خواسته  به 
استان  در  واقع  جویبار  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی 
مازندران شهرستان جویبار میدان کشتی میدان خیابان امام خمینی کوچه شهید 
کاکو دادگستری جویبار ارجاع و به کالسه 9۶۰۳۴۰ثبت  گردیده که جهت معرفی 
درخواست   و  متهم  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است   تعیین شده  داور 
خواهان شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی به اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود داور خود را به دادگاه معرفی نمایند 
منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار محمد دارایی قادیکالیی 

 آگهی ابالغ
میر  فرزند  زارنجی  سالمی  مریم  خانم  به  ضمایم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
اصالن خواهان  آقای تقی حبیبی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم سالمی 
زارنجی فرزند میر اصالن به خواسته تخلیه تقاضای  تخلیه مورد اجاره مطالبه اجور 
و معوقه مطالبه اجور معوقه از اسفندماه سال 9۶ تا زمان اجرای حکم از قرار ماهیانه 
مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی تایید فسخ قرارداد غیرمالی تقاضای 
فسخ  اجاره نامه مشاور امالک پهلوون به موجب بند ۴-۶ مطرح  که به این شعبه 
دادگاه عمومی  پرونده کالسه 9۷۰99۸۱9۶۴۳۰۰۰۷۳شعبه سوم  به شماره  ارجاع 
حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ9۷/۴/۷ ساعت دوازده 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 تاخوانده 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 دادگاه حاضر گرددم. الف 9۷/۲۱۱
 منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور زهره هزارجریبی و نوش

آگهی کالسه 960349
در خصوص دعوای خانم کتایون بخش عرب به وکالت از مینا شهریور به طرفیت 
آقایان و خانمها منوچهر مشهدی جعفر و فاطمه فرهادی رامین مشهدی جعفر رویا 
مشهدی جعفر بانک اقتصادنوین حسن احمدی مهین بانو سیف زاده پزشکان مهدی 
فرهومند به خواسته اثبات وقع عقدبیع و ابطال سند قطعی ۱۰۴۵۶۰و ابطال سند 
خسارات  کلیه  احتساب  با  و  تهران   ۳۳ ۸۵/۴/۱۶دفترخانه  ۱۰۴۵۶۱مورخ  رهنی 
بانو سیف زاده   دادرسی نظر به اینکه خواندگان به اسامی حسن احمدی و مهین 
را  خوانده  تا  ارسال  مراتب  می باشند  المکان   مجهول  فرهومند  مهدی  و  پزشکان 
کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  تا  کارشناسی دعوت شوند   نظریه  جهت مالحظه 
منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه 

اعالم نمایند/م. الف 9۷/۲۱۴
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد ولی عالئی  فرزند جانعلی بهشهر درخواستی که به شماره این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که بانو 
از قائمشهر در تاریخ  براری  شورکایی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵ صادره 
حین  وی  ورثه  و  نموده  فوت  قائمشهر  خود شهرستان  دانی  اقامتگاه  9۶/۵/۱۷در 

الفوت عبارتند از
۱- جانعلی مدانلو شورکایی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۷۴۸ همسر متوفی

۲-محمد ولی اعالئی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۱۰۸۰ فرزند ذکور متوفی 
۳-مجید مدانلود شورکائی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۸۳۷۳ فرزند متوفی 
۴-مشتری مدانلو شورکائی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۱۰۷9 فرزند متوفی

۵- ثریا مدانلود شورکائی فرزند جانعلی شناسنامه ۱۳۸۳ فرزند متوفی 
۶-شرافت مدانلو شورکائی  فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۲۰ فرزند متوفی 

۷-مه لقا  مدانلو شورکائی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۱۰ فرزند متوفی
۸- زهرا مدانلو شورکائی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۴۶ فرزند متوفی 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

 آگهی ابالغ
مرتضی  و  فرزند حمزه  آقای غالمحسین رضایی  به  دادخواست  و  وقت رسیدگی   

عباسی فرزند سهرابعلی 
به  دادخواستی  رئیسی   یاسر  آقای  وکالت  با  افشین غضنفری  آقای سید  خواهان 
طرفیت خواندگان آقای غالمحسین رضایی و مرتضی عباسی به خواسته استرداد 
ثمن معامله اعسار از پرداخت هزینه دادرسی استرداد الشه چک مطالبه خسارات 
مادی و معنوی با جلب نظر کارشناس مطرح  که به این شعبه ارجاع  که به شماره 
پرونده کالسه 9۶۰99۸۱9۶۴۳۰۰۸۷۵شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۷/۴/۷ساعت ۱۰:۳۰ تعیین به 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 به دادگاه حاضر گردد م. الف 9۷/۲۱۲
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور زهره هزارجریبی و نوش

آگهی
از   کالسه پرونده9۶۰۳۷۸ خصوص دعوای خانم کتایون بخش عرب  به وکالت 
منوچهر  خانمها  و  آقایان  طرفیت  به  نژاد  کرمانی  همگی  وضیااهلل   فرزاد  آقایان 
بانک  مشهدی جعفر و فاطمه فرهادی رامین مشهدی جعفر رویا مشهدی جعفر 
به  فرهومند  مهدی  پزشکان  سیف زاده  بانو  مهین  احمدی  حسن  اقتصادنوین 
رهنی  سند  ابطال  ۱۰۴۵۶۰و  قطعی  سند  ابطال  و  عقدبیع  وقع  اثبات  خواسته 
۱۰۴۵۶۱مورخ ۸۵/۴/۱۶دفترخانه ۳۳ تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
نظر به اینکه خواندگان به اسامی حسن احمدی و مهین بانو سیف زاده  پزشکان 
جهت  را  خوانده  تا  ارسال  مراتب  می باشند  المکان   مجهول  فرهومند  مهدی  و 
مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند  تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم 

نمایند/م. الف 9۷/۲۱۳
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان 
بهزیســتی گفت: طرح بازتوانی و توانمندسازی 
خانواده های نیازمند و بی سرپرست از برنامه های 
جدی بهزیســتی است اما زنانی که می خواهند 
در این طرح بیایند باید شرایط شــان احراز شود.
فریبا درخشان نیا گفت: برای اینکه زنان نیازمند 
بتواننــد تحت عنوان زنان سرپرســت خانوار در 
حمایت سازمان بهزیستی درآیند باید شرایطی 
را داشــته باشند.وی ادامه به فارس گفت: یکی از 
این شــرایط میزان درآمد ماهیانه این خانواده ها 
است که باید  از ۴۰ درصد حداقل دستمزد قانون 

استخدام کشوری کمتر باشد.درخشان نیا گفت: 
این افراد همچنین باید ایرانی باشــند یا تابعیت 
جمهوری اســالمی ایران را داشته باشند و اتباع 
خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه 
معتبر از مراجع ذیصالح می توانند از مزایای مندرج 
در آن برخوردار شوند.مدیرکل دفتر توانمندسازی 

زنان و خانواده سازمان بهزیستی با تاکید براینکه 
این خانواده ها نباید از مستمری بازنشستگی، از کار 
افتادگی و بازماندگان ســایر موسسات یا قوانین 
حمایتی برخوردار باشــند گفت: اشتغال پایدار 
آنان در زمان مراجعه و بررســی مقدور نباشــد.
وی افزود: همچنین فرزندان پســر تا رسیدن به 

۱۸ ســال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت 
پوشش قرار می گیرند.این افراد باید ۶ سال سابقه 
سکونت متوالی در همان شهر داشته باشند. نظر 
مددکار اجتماعی مبنی بر احراز شرایط عمومی 
نیز از دیگر پیش شرط های شمول این افراد برای 
دریافت خدمات سازمان بهزیستی است.درخشان 
نیا گفت: تایید از کار افتادگی سرپرست خانوار از 
طریق پزشک معتمد سازمان و ارائه گواهی فوت، 
طالق نامه یا مدارک معتبر از مراجع قضایی دال 
بر متواری بودن همسر از دیگر شروط تایید این 

افراد می باشد .

شروط بهزیستی برای حمایت
 از زنان سرپرست خانوار
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خرید نفت هند از ایران ۴۹ درصد افزایش یافت 

هند در آستانه خروج آمریکا از برجام، خرید نفت خود از ایران را در 
ماه آوریل به باالترین رقم از اکتبر ۲۰۱۶ یعنی ۶۴۰ هزار بشکه در 
روز افزایش داده اســت. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، آمارهای 
منابع کشــتیرانی و صنعتی نشان می دهد، هند در آستانه خروج 
آمریکا از برجام، خرید نفت خود از ایران را در ماه آوریل به باالترین 
رقم از اکتبر ۲۰۱۶ یعنی ۶۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است. 
بر اســاس این گزارش، میزان کل خرید نفت هند در ماه آوریل با 
۲.۵ درصد افزایش نسبت به یک سال پیش به ۴.۵۱ میلیون بشکه 
در روز رسیده است. خرید نفت هند از ایران در ماه گذشته میالدی 
نسبت به ماه مارس ۴9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۰ درصد رشد داشته است. هند پس از چین دومین خریدار بزرگ 
نفت ایران به شمار می رود. به گفته منابع آگاه، در ۴ ماهه نخست 
ســال ۲۰۱۸، خرید نفت هند از ایران با حــدود ۲ درصد کاهش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۵۲ هزار بشکه رسید.
ایران در سریالنکا پاالیشگاه می سازد 

سخنگوی کابینه ســریالنکا اعالم کرد، ایران موافقت کرده که به 
منظور نوســازی پاالیشــگاه قدیمی ۵۰ هزار بشکه ای این کشور، 
یک پاالیشگاه نفت جدید در سریالنکا احداث نماید. بر اساس این 
گزارش، راجیتها ســناراتنه، سخنگوی کابینه سریالنکا اعالم کرد، 
ایران موافقت کرده که به منظور نوســازی پاالیشــگاه قدیمی ۵۰ 
هزار بشــکه ای این کشور، یک پاالیشگاه نفت جدید در سریالنکا 
احداث نماید. مقامات ایرانی در جریان ســفر مایتریپاال سیریسنا، 
رئیس جمهوری ســریالنکا به تهران در هفته گذشته این وعده را 
داده اند. ســناراتنه در پاســخ به این ســوال که آیا سریالنکا برای 
نوسازی پاالیشگاه فعلی خود به دنبال کمک بوده است گفت: »آنها 
)ایرانی ها( حتی موافقت کردند که به ســریالنکا در ســاخت یک 
پاالیشگاه جدید کمک کنند.« وی افزود: »ما تنها در مورد مفاهیم 
کلیات صحبت کردیم و آنها وعده دادند که تیمی را )برای مذاکرات 
بیشــتر( اعزام کنند.« سناراتنه توضیح نداد که دولت سریالنکا در 
مواجهه با تحریم های آمریکا، چگونه با موسســات مالی ایرانی کار 
خواهد کرد.« ســریالنکا دارای یک پاالیشگاه نفتی ۵۰ هزار بشکه 
ای در حومه کلمبو است که در سال ۱9۶9 توسط دولت ایران رای 

پاالیش نفت خام سبک ایران احداث شده است.
 اما با تشدید تحریم های غرب علیه ایران در سال ۲۰۱۲، شرکت 
دولتی کیلون پترولیوم ســریالنکا ناگزیر شــد نفت مورد نیاز این 
پاالیشگاه را از کشــورهای دیگر تامین کند. پاالیشگاه مذکور ۳۰ 
درصد از کل ســوخت مورد نیاز ســریالنکا را تامین می کند، اما 
رئیس شرکت کیلون پترولیوم هفته گذشته اعالم کرد که بازسازی 
این پاالیشــگاه »نمی تواند یک راه حل باشــد« زیرا سریالنکا به 

پاالیشگاهی نیاز دارد که قادر به پاالیش همه انواع نفت ها باشد. 
پیشنهاد ایران در مورد ســاخت پاالیشگاه جدید در حالی مطرح 
می شــود که شــرکت های چینی و خاورمیانه ای »در حال انجام 
مذاکرات مقدماتی« برای ســاخت یک پاالیشگاه ۱۰۰ هزار بشکه 

ای برای شرکت کیلون پترولیوم هستند.

نفت در جهان

ادامه فعالیت ۱۲۰ شرکت آلمانی 
در ایران

وزیر نیرو در دیدار با وزیر اقتصاد و انرژی جمهوری 
فدرال آلمان گفت: فعالیت ۱۲۰ شرکت آلمانی در 
ایــران ادامه پیدا می کند و زیمنس نیز به تعهدات 
قراردادی با ایران پایبند خواهد بود.به گزارش زمان 
به نقل از مهر، رضا اردکانیان که به دعوت وزیر محیط 
زیست و وزیر اقتصاد و انرژی جمهوری فدرال آلمان 
به این کشور سفر کرده است، با پیتر اولتمایر- وزیر 
اقتصــاد و انرژی آلمان دیدار و در خصوص راه های 
ارتقــای روابط دو جانبه گفت وگو کرد. اولتمایر در 
این نشســت ضمن اشــاره به تحوالت بین المللی 
اخیر اظهار امیدواری کرد که با توجه به همکاری 
۱۲۰ شــرکت آلمانی با ایران، در مذاکرات آتی دو 
کشــور راه کارهای تــداوم همکاری های دو جانبه 
تدوین شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی جمهوری 
اسالمی ایران نیز در حاشیه این نشست گفت: در 
خالل این ســفر اطمینان از پایبندی شرکت های 
بزرگ آلمانی از جملــه زیمنس به ایفای تعهدات 
قراردادی موجود خود با کشورمان حاصل گردید. در 
این نشست، دو طرف نسبت به برگزاری نشست آتی 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و 
آلمان در سال جاری توافق کردند که تاریخ دقیق 
برگزاری کمیسیون مشترک با هماهنگی دو طرف 
هفته آینده تعیین خواهد شد. در این کمیسیون، 
کمیته های مشترک انرژی و آب ایران و آلمان که 
پیش از این مذاکرات آن با مشارکت وزارت نیروی 
ایــران و وزارتخانه های اقتصاد و انرژی و همچنین 
محیط زیســت آلمان صورت گرفته است برنامه 

کاری خود نیز را نهایی خواهند کرد.

۲۵ درصد مشترکان کشور نگران 
خاموشی نباشند

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای تهران گفت: با 
اقداماتی که برای جلوگیری از خاموشــی صورت 
گرفته می توان اعالم کــرد که در حوزه تهران، قم 
و البرز که ۲۵ درصد کل مشــترکان کشور نیز در 
این حوزه هستند نگرانی برای خاموشی وجود ندارد، 
چرا که هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی  نشده ای در 
این سه حوزه پیش بینی نمی شود.غالمرضا خوش 
خلق با بیان این که بــا همکاری توزیع برق تهران 
اقدامات متعددی برای مدیریت مصرف و دور زدن 
خاموشی صورت گرفته است، اظهار کرد: پیش بینی 
می شود مصرف برق در حوزه برق منطقه ای تهران 
به ۱۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات برسد که این عدد بیانگر 

کوتاه از انرژی

وزیر نفت از امکان جایگزینی توتال فرانسه در فاز 
۱۱ پارس جنوبی با شرکت چینی CNPC خبر 
داد و گفت: برای خروج توتال از قرارداد جریمه ای 
وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این 
قرارداد هزینه کرده اســت تا زمان اجرای کار، 
بازپرداخت نمی شود و این مبلغ که این شرکت 
در ایران ســرمایه گذاری کــرده تا پایان انجام 
پروژه به آنها عودت داده نمی شــود.به گزارش 
زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه شامگاه 
چهارشــنبه )۲۶ اردیبهشت ماه( پس از امضای 
موافقتنامه بین شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و کنسرسیوم پرگس در جمع خبرنگاران 
درباره خروج شــرکت فرانسوی توتال از قرارداد 
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: این 
شرکت به استناد قرارداد اعالم کرده است که اگر 
آمریکا معافیت از تحریم ندهد فرآیند خروج را 
آغاز می کند.وی افزود: اگر توتال نتواند معافیت 
از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی 
نفت چین )سی ان پی سی( طبق قرارداد جایگزین 
این شرکت فرانسوی شده و سهامش به شرکت 
چینی منتقل می شود.وزیر نفت با تاکید بر این 
که در صورت انصراف شــرکت ملی نفت چین 
)CNPC(، طرح توســعه فاز ۱۱ طبق قرارداد 
به پتروپارس ســپرده می شــود، درباره این که 
آیا جریمــه  احتمالی برای توتال در نظر گرفته 

می شود، افزود: بحث جریمه نیست، اما مبلغی 
که توتال تاکنون در این فاز هزینه کرده است، 
فعال بازپرداخت نمی شــود.زنگنه درباره این که 
آیا امضای موافقتنامه اصولی طرح توسعه میدان 
کرنج امشب حاوی پیامی است، اظهار کرد: من 
دنبال فرستادن پیام نیستم، با توجه به گفت وگوی 
انجام شــده با کنسرسیوم پرگس نگران تامین 
فاینانس، کاال و تجهیزات برای توسعه این میدان 
از سوی این کنسرسیوم نیستم. وی درباره این 
که آیا شرکت های سی ان پی سی و پتروپارس از 
لحاظ فنی توانایی اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ را 

دادند، تصریح کرد: این شرکت ها می توانند بخش 
نخست و تولید گاز را انجام دهند و بی شک کار 
متوقف نمی شود. وزیر نفت درباره تاثیر تحوالت 
سیاسی عراق بر صادرات گاز ایران به این کشور 
پاسخ داد: هر دولتی در عراق سرکار بیاید به گاز 
نیاز دارد زیرا به نفع این کشور است، این کشور 
هم اکنون حجم زیادی نفت گاز که دارای قیمت 
باالیی )حدود ۵۰ سنت در مبدا( است مصرف 
می کنــد، در حالی که گاز ایران را به قیمت ۲۰ 
سنت خریداری می کند. زنگنه درباره عملیات 
ســوآپ نفت استان کرکوک عراق  گفت: هنوز  

این عملیات آغاز نشــده، امــا اجرای عملیات 
ســوآپ به نفع ۲ کشور اســت.وی درباره این 
که چه گزینه هایی برای توسعه الیه های نفتی 
پارس جنوبی وجود دارد، تصریح کرد: در شرایط 
کنونی باید کمتر حرف زد و نباید گزینه هایمان 
را مطرح کنیم زیرا آن ها را می ســوزاندند. وزیر 
نفت در واکنش بــه اظهارنظرهای اخیر برخی 
وزیران کشــورهای عضو ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( مبنی بر تامین نفت 
مورد نیاز بازار در صــورت تحریم ایران، اظهار 
کرد: نامردی هم حدی دارد، سختی برای همه 
است در شرایط سخت هیچ همسایه ای نباید از 
سختی همسایه اش پایکوبی کند. زنگنه ادامه داد: 
وقتی به فردی مصیبتی می رسد، دیگران نباید 
خوشــحالی کنند، ما مسلمانیم، نباید به جای 
این که مرهمی روی زخم های ما بگذارند حرفی 
بزنند که ما را بیازارند؛ زخم زبان از زخم شمشیر 
بدتر است؛ این هم می گذرد. وی افزایش قیمت 
نفت را به نفع آمریکا و برخی دیگر از کشــورها 
دانست و گفت: آمریکا در ظاهر می گوید موافق 
نفت گران نیست، در حالی که به  دلیل مالیات 
و با صرفه بودن تولید شیل اویل موافق قیمت 
باالی نفت است.به گفته وزیر نفت، اعضای اوپک 
تا پارســال قیمت نفت ۶۰ تا ۶۵ دالر برای هر 

بشکه را مناسب می دانستند.

وزیر نفت:

سرمایه توتـال تا پایـان پروژه در ایـران می مانـد

آگهی ابالغ 
فرزند  بلینی  بسکه  ۱-داریوش  آقایان  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
فرحناز  ۴-خانم  گاوپت  حقی  بانو  ماه  ۳-خانم  حسنوند  اله  ۲-حشمت  غالمرضا 
رحمت  فرزند  دالوند  اله  ۷-حبیب  فرزند حسن  صفاریان  ۶-جمشید  بلینی  بسکه 
اله ۸-مجید نظری فرزند جهانشاه 9-خانم مریم نظری فرزند مجید۱۰-حسن رضا 

کریمی فرزند کرم خدا  
خواهان آقای حق مراد عزیزی فرزند شهمراد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
۱-داریوش بسکه بلینی فرزند غالمرضا ۲-حشمت اله حسنوند ۳-خانم ماه بانو حقی 
فرزند حسن ۷-حبیب  بلینی ۶-جمشید صفاریان  بسکه  فرحناز  پت ۴-خانم  گاو 
نظری  مریم  9-خانم  جهانشاه  فرزند  نظری  ۸-مجید  اله  رحمت  فرزند  دالوند  اله 
فرزند مجید ۱۰-آقای حسن رضا کریمی فرزند کرم خدا به خواسته الزام به تنظیم 
به  و  ارجاع  این شعبه  به  پرداخت هزینه دادرسی مطرح که  از  اعسار  بدوا  رسمی 
شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶۱۰۷۰۰۷۶۳  شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۰۴/۰۶ ساعت 
۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
از  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  آگهی می گردد  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در 
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 هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- رضا نقی زاده 

آگهی فقدان
آقای محمود افضلی هوتکی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت یک باب 
خانه می باشد به مساحت ۳۲۰ مترمربع قطعه ۲ تفکیکی تحت پالک ۱۸۸۴۱ فرعی 
از ۱۶۳ اصلی مفروز از پالک ۲۴۴۰ فرعی از پالک ۱۶۳ اصلی مذکور واقع کرج 
به نام مالک محمود افضلی هوتکی ذیل صفحه ۳۶۴ و دفتر ۱۳99 به شماره ثبت 
۴۸۰۷۳۷ ثبت شد و سند به شماره چاپی ۰۰۳۰۶۸ صادر شد و سپس سند بعلت 
مالکیت  سند  درخواست صدور  مالک  و سپس  است  گردیده  مفقود  اسباب کشی 
المثنی نموده ا ست 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/الف۳۲۰۱
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۲/۶۴۳/۲۶

شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: مختار مرادی فرزند:محمود

خوانده:داریوش رشتی سرابله  فرزند: ابراهیم 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳9۷/۳/۲9 ساعت ۱۰ وقت 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 دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
بموجب پرونده کالسه 9۷۰۰9۱ این دادگاه آقای آرام الهی فرزند ناصر دادخواستی بطرفیت 
مرضیه خورشیدی فرزند عبداهلل به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به این دادگاه تقدیم 
داشته نظر به مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وفق ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار 
درج تا از تاریخ نشر آگهی نامبردگان به دفتر دادگاه مرراجعه و ضمن اعالم نشانی محل اقامت 
خود در جلسه دادرسی مورخ ۱۳9۷/۵/۱۳ ساعت ۱۰ شرکت نمایند. در غیر اینصورت دادگاه 

مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی سنندجغیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

متن آگهی 
خواهان : آقای عظیم اسدی فرزند محمد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم 
آباد تلوری علیا کوچه نوبهار ۶ –خوانده : آقای عبدالعلی شرفی فرزند عزیز علی به 

نشانی مجهول المکان –خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
در  مذکور  به خواسته ی  دادخواستی  تاریخ ۱۳9۶/۸/۲۷  در  :خواهان  کار  گردش 
فوق ارائه نموده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کالسه فوق و انجام 
تشریفات قانونی از جمله :تشکیل جلسه –استعالم از مراجع مربوطه رسیدگی شده 
و سرانجام در وقت احتیاطی با اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رای گردیده 

است . 
رای دادگاه : درباره ی دادخواست آقای عظیم اسدی فرزند محمد به طرفیت آقای 
عبدالعلی شرفی فرزند عزیز علی به خواسته ی الزام خوانده به انتقال سند رسمی 
مقدار دویست متر مربع ملک از پالک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش ۲ خرم آباد به 
انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین توضیح که خواهان 
مربع  متر  دویست  مقدار   ۱۳۸۶/۴/۷ مورخ  قرارداد  موجب  )به  است  داشته  اظهار 
از تنظیم سند  ام که  نموده  ابتیاع  از خوانده دعوی  از پالک مزبور در فوق  زمین 
) استدعاست  مورد  به شرح خواسته  لذا صدور حکم  اند  نموده  امتناع  آن  رسمی 

و  به دعوی  نسبت  و  نیافته  مقرر حضور  وقت  در  اخطاریه  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
به  با عنایت  بنابراین دادگاه  نیاورده است  به عمل  اعتراضی  یا  ایراد  مستندات آن 
جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مستفاد از قوانین موضوعه 
خوانده هر دعوی نه تنها باید به رابطه ی حقوقی که بر مبنای عمل حقوقی یا واقعه 
حقوقی و یا قانون به وجود آمده مکلف به ادا شناسایی یا حق خواهان باشد بلکه 
امر را نیز داشته باشد لکن در  این  با توجه به مقررات تکلیف و توان قانونی  باید 
مانحن فیه نتیجه استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد که به شماره ۲۶9۸/9۶ مورخ ۱۳9۶/۱۲/۲۷ ثبت لوایح و ضم پرونده گردیده 
و حاکی است مالکیتی به نام خوانده در پالک مورد تنازع مشاهده نگردیده است 
داللت بر عدم توان قانونی خوانده به لحاظ عدم مالکیت رسمی وی دارد بنابراین 
دعوی به کیفیت مطرح شده قابل استماع نیست و مستندا به ماده ی ۲ از قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷9 قرار عدم 
استماع دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید یحیی سهرابی . 

ابالغ دادنامه
 به محکوم علیه  دومینگ سوزان طالبی ) مجهول المکان( 

م  چهاردانگه-  نشانی:  به  حمید   فرزند  آهنگری  حسین  محمد  ۱.آقای  شکات: 
درویش- ک حیدری- پ ۲۲ 

۲. آقای اکبر زارع زاده فرزند علی به نشانی: چهاردانگه- کالنتری چهاردانگه 
متهین: ۱.آقای دومینیک سوزان طالبی ۲. آقای سعید رضائی  فرزند علی همگی  

به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها : ۱. توهین به اشخاص عادی ۲. ضرب و جرح عمدی 

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه براساس گزارش اجرای احکام کیفری طی شماره 9۶۰۷۱۸۶-9۶/9/9 در 
قید ردیف متهمین در متن دادنامه که متهم ردیف اول به اتهام ضرب و جرح عمدی 
و متهم ردیف دوم خانم دومینیک سوزان طالبی به اتهام توهین و اهانت به ماموران 
در حین انجام وظیفه رسیدگی شده است ولی در قسمت تعیین مجازات به اشتباه 
اتهام خانم دومینیک سوزان طالبی ضرب و جرح عمدی و متهم ردیف اول سعید 
رضائی توهین و اهانت به مامورین قید شده است یعنی به جای متهم ردیف اول قید 
شده متهم ردیف دوم لذا دادگاه با توجه به گزارش و بررسی متن رای صادره بدین 
صورت که متهم ردیف اول آقای سعید رضایی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ) 
به پرداخت دیه قید شده( و خانم دومینیک سوزان طالبی متهم ردیف دوم به اتهام 
توهین و اهانت به مامورین در حین انجام وظیفه تصحیح و اعالم می گردد دادنامه 
تصحیحی به همراه اصل رای قابل واخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در این 
دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء فرجه واخواهی قابل در خواست تجدید نظر 
از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و ارائه رونوشت بدون انضمام 

رای اصلی ممنوع می باشد. م/الف ۳۱۰
هاشم امامی- رئیس شعبه 1۰۲  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی مفقودی
۱۳9۵به  ۱۳۱SEمدل  سواری  پراید  سبز(خودرو  مالکیت)برگ  شناسنامه 
موتور ایران۲۴-۸۲۳د۷۳،شماره  انتظامی  شماره  به  سفیدروغنی   رنگ 

مهدی  نام  شاسیNAS۴۱۱۱۰۰G۳۴۶۱۵۱۱به  شماره    ،M۱۳  /  ۵۵۴۰۴9۴  
دزفولهادوی نیا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم ماشاء اله پور میرزائی خبطی فرزند 

عزیزاله 
خواهان آقای/ خانم بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم شهرزاد ربیعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای / خانم شخص فوق الذکر به خواسته مالبه وجه چک ، تامین خواسته ، خسارت دادرسی 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۳۸۷۰۲۰۰۸۷۷ 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۰۴/۰۲ 
ساعت ۱۰:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 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 دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – پیمان کیانمهر 

آگهی حصر وراثت
۴صادره  بشناسنامه  پدرعیسی  پورشاخوره،نام  عیسی  عدنان  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
خرمشهردرتاریخ  ۳9۷صادره  بشناسنامه  پورشاخوره  عیسی  عیسی  مرحوم  فرزند 
عیسی  عبارتنداز۱-متقاضی۱-عدنان  اش  ورثه  فوت  ۸۴/۱/۲۱درماهشهراقامتگاه 
پورشاخوره فرزند عیسی بشناسنامه ۴صادره ازخرمشهر)پسرمتوفی(۲-بهادرعیسی 
عیسی  ازخرمشهر)پسرمتوفی(۳-احمد  ۷۸۱صادره  فرزندبشناسنامه  شاخوره  پور 
عیسی  چاسب  ازخرمشهر)پسرمتوفی(۴-  ۵صادره  بشناسنامه  پورفرزندعیسی 
)پسرمتوفی(۵- خرمشهر  از  ۱۰۵۱صادره  بشناسنامه  عیسی  فرزند  پورشاخوره 
ماهشهر)پسرمتوفی(۶- از  ۱۷صادره  بشناسنامه  عیسی  پورفرزند  محمودعیسی 
متوفی(۷- )پسر  ازماهشهر  ۴۲۲۵صادره  بشناسنامه  پورفرزندعیسی  عیسی  علی 

۱9۴۰۰۰۵۵۱۵صادره  بشناسنامه  عیسی  فرزند  پورشاخوره  عیسی  حسین 
بشناسنامه  عیسی  فرزند  پورشاخوره  عیسی  )پسرمتوفی(۸-حسن  ازماهشهر 
فرزند  پورشاخوره  عیسی  ماهشهر)پسرمتوفی(9-بهیه  از  ۱9۴۰۰۰۵۵۰۷صادره 
پورشاخوره  عیسی  متوفی(۱۰-وفیه  ازخرمشهر)دختر  ۳صادره  بشناسنامه  عیسی 
عیسی  متوفی(۱۱-هدیه  ازخرمشهر)دختر  ۶9۱۱صادره  بشناسنامه  عیسی  فرزند 
ازخرمشهر)دخترمتوفی(۱۲-مهدیه  ۱صادره  بشناسنامه  عیسی  فرزند  پورشاخوره 
ازماهشهر)دخترمتوفی(۱۳-رضیه  ۷۷صادره  بشناسنامه  عیسی  پورفرزند  عیسی 
عیسی پور شاخوره فرزند عیسی بشناسنامه ۷۷۵صادره ازاهواز)دخترمتوفی(والغیر.
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس  اینک 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی )ره(-وحید خندانی

آگهی حصروراثت
باغملک  از  پدربدربشناسنامه۴۸۱۰۰۵9۸۸۱صادره  آدزپندارنام  محسن  آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ۱۳9۳/۱۲/۱۳دراهوازاقا باغملک  بدرآذرپنداربشناسنامه۲9۷صادره 

آذرپندارنام  ۱-محسن  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی  متگاه 
پدربدر  آذرپندارنام  تولد:۱۳۶9   ۲-اسماعیل  پدربدربشناسنامه۴۸۱۰۰۵9۸۸۱تاریخ 
آذرپندارنام  بخش  ۳-جهان  تولد۱۳۷۶      بشناسنامه/کدملی۴۸۱۰۲۶۷۲۷۱تاریخ 
پدربدربشناسنامه/کد ملی ۴۸۱۰۱۱۳۸۶۸تاریخ تولد ۱۳۷۱      ۴-محمد علی آذرپندارنام 
متوفی(۵-آرزو  ۱۳۷۳)پسران  تولد  ۴۸۱۰۲۰۰۷۲۸تاریخ  پدربدربشناسنامه/کدملی 
آذرپندارنام پدربدربشناسنامه/کد ملی ۴۸۱۰۳۱۰۳۷۱ تاریخ تولد۱۳۷۷)دختر متوفی(۶- 
گلنار بوستان نام پدرکلوبشناسنامه 9۶۷کدملی۴۸۱9۳۴۶۵۰۴تاریخ تولد۱۳۵۱)همسر 
متوفی( اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۲/9۷
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی حصروراثت
ازدزفول  پدرخدامرادبشناسنامه۱۲۱۸۱صادره  نام  قایدی  دره  آقای/بانوقندی 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
خدیجه درقاید ندیم بشناسنامه۱۲۰۱۰صادره دزفول درتاریخ۱۳9۲/۱۱/9در دزفول 
باال)دخترمتوفیه(۲-محمدمراد  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
باانجام  اینک  دزفول)پسرمتوفیه(والغیر.  ۲۴9۱صادره  بشناسنامه  قایدی  دره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه۸ دزفول-تقدسی فر

آگهی مجدد مزایده اموال توقیفی
علیه  محکوم  درخصوص  9۵۰۵۵۷اجرایی  کالسه  پرونده  موجب  به  اینکه  نظربه 
فالحی  شکراهلل  مرحوم  ملک  فروش  له  محکوم  شکراهلل  فرزند  شاپورفالحی 
هزینه  ونیزپرداخت  وغیره  فرزندشکراهلل  فالحی  سعید  له  محکوم  محکوم  درحق 
باب  یک  شامل  مورثی  ملک  له  محکوم  درخواست  حسب  دولت  درحق  اجرا 
نشانی سیصد  9خرمشهربه  دربخش  ۴۰/۷۴۷واقع  پالک  به شماره  واحدمسکونی 
آن  اعیان  که  ۱9۲/۴۰مترمربع  عرصه  مساحت  ۴به  خیام۱پالک  خیابان  دستگاه 
بمساحت9۶/۲۰مترمربع  اول  ۱۴۷/۱۰وطبقه  بمساحت  همکف  شامل  در۲طبقه 
بنام  و  ازشهرداری  اول  طبق  احداث  پایانکارجهت  و  ساختمان  پروانه  ودارای 
سعیدفالحی وجزءماترک متوفی نبوده اعیان همکف قدیمی سازکه پارتیشن بندی 
شده ودردوقسمت می باشدقسمت اول دارای دو اتاق خواب به همراه آشپزخانه 
کوچک وقسمت دیگرشامل آشپزخانه بزرگ،هال واتاق خواب وحمام ودستشویی 
همکف درحیاط وطبقه اول شامل دواتاق خواب وهال و پذیرایی وحمام وسرویس 
بهداشتی واعیان احداثی کل ملک دیوارها ازنوع آجری باپوشش سقف طاق ضربی 
وتیرچه بلوک)طبقه اول(ونمای ملک  بصورت سیمان سفیدهمچنین مسیرورودی 
میباشد.که  پله وخرپشته  راه  ودارای  بوده  ازحیاط همکف مجزا  اول  اعیان طبقه 
ومقررگردید  ارزیابی  توسط کارشناس رسمی  ریال  بمبلغ ۳/۸۲۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
اجرای  بعدازظهردرمحل  یک  درمورخ9۷/۳/۲۱ازساعت۱۲الی  مزایده  ازطریق  که 
کارشناسی  ازقیمت  خواهدشدومزایده  گذاشته  اجرا  بندرامام)ره(به  دادگاه  احکام 
تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی 
اطالع  کسب  ازموعدجهت  روزقبل  پنج  توانندظرف  می  نمایدوخریداران  راارائه 

بیشترو مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.شماره م الف:۱۶/۳۵
مدیرشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگستری بندرامام خمینی)ره(-محمدی

آگهی حصر وراثت 
باستاد شهادتنامه و گواهی  خانم عصمت اسداهلل زاده راوری بشناسنامه شماره ۱ 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستی تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان طاهره عسکری ده مودی به شماره شناسنامه ۳ در تاریخ 
۱۳9۶/۱۱/9 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از  ۱- بتول اسداهلل 

زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه ۲۶۵ نسبت با متوفی : فرزند 
۲- حمید اسداهلل راده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه :۲۴ نسبت با موفی 

: فرزند 
۳- عباس اسداهلل زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه :۳ نسبت با متوفی 

: فرزند 
۴-بلقیس اسداهلل زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه : ۲ نسبت با متوفی 

: فرزند
۵- فاطمه اسداهلل زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه :۱ نسبت با متوفی 

: فرزند 
۶- محسن اسداهلل زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه : ۵ نسبت با متوفی 

فرزند 
۷- عصمت اسداهلل زاده راوری فرزند درویش شماره شناسنامه : ۱ نسبت با متوفی 

: فرزند 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مهلت یک 
ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد 
از درجه  ابراز شود  این موعد  از  بعد  نامه ای جز رسمی و سری که  و هر وصیت 

اعتبار ساقط است .
دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ راور- حمیده غیاثی- م.الف ۲7

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ساختارهایی که 
برای صادرات پتروشیمی در دوران تحریم ایجاد شد، همچنان 
حفظ شــده است و بنابراین خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
احتمالی برخی تحریم ها، مشــکلی را برای این صنعت ایجاد 
نخواهد کرد.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »مهدی شــریفی 
نیک نفــس« درباره تاثیر خروج آمریــکا از برجام بر صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ایران، اظهار داشــت: تصور نمی کنم 
با ســاختارهایی که در بیش از ۲۰ ســال گذشــته در بخش 
پتروشــیمی ایجاد کرده ایم، دچار مشــکل شویم.مدیرعامل 
شرکت بازرگانی پتروشــیمی یادآور شد: پس از اجرای برجام 
نیز مشکالتی مانند مسایل بانکی به طور کامل رفع نشده بود، 
بنابراین خروج آمریکا از برجام، چندان تاثیر گذار نیســت.وی 
درباره احتمال بازگشــت تحریم های کشتی ها و محدودیت 

انجام بیمه محموله های پتروشیمی نزد شرکت های خارجی 
گفت: پیش از این نیز همین مشــکل ها را داشــتیم که برای 
رفــع آنها، بیمه های داخلی اقدام به ایجاد کنسرســیوم های 
بیمه ای کردند و مشکل حل شد.مدیرعامل شرکت بازرگانی 
پتروشیمی ادامه داد: باید به تقویت ناوگان کشتیرانی داخلی 
کمک شــود تا عالوه بر اشــتغالزایی، بتوان بیمه ناوگان ها را 
نیز مدیریت کرد.بر اســاس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در شامگاه سه شنبه )۱۸ اردیبهشت( اعالم 
کرد که آمریکا از توافق برجام خارج می شــود.از سال ۱۳9۲ 
تاکنون تعداد واحدهای پتروشیمی )بدون محاسبه ۲ مجتمع 
ســرویس های جانبی متمرکز( از ۴۳ بــه ۵۳ واحد و ظرفیت 
نصب شده نیز از ۵9.۸ میلیون تن به ۶۴.9 میلیون تن رسیده 
است.پیش بینی می شود در سال انتهایی برنامه ششم توسعه، 

ظرفیت نصب شده این صنعت در کشور به ۱۷۲.۱ میلیون تن، 
تولید انواع محصوالت پتروشیمی به ۱۵۲.۸ میلیون تن و مقدار 
فروش کل 9۸.۷ میلیون تن بــه ارزش ۵۴ میلیارد دالر انواع 
محصوالت پتروشیمی برسد.ایران در جایگاه دومین تولیدکننده 
بزرگ محصوالت پتروشیمی خاورمیانه، سهم ۲۳.۶ درصدی 
از کل ظرفیت تولید خاورمیانه را در اختیار دارد.مجتمع های 
پتروشیمی کشور سال گذشته بیش از ۲۲ میلیون و ۴۱۰ هزار 

تن محصول به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دالر صادر کردند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:

خروج آمریکا از برجام، تاثیری بر صادرات پتروشیمی ایران ندارد
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عبور »به سالمت« از گردنه تاریخی ابرچالش ها

نگار احمدی

اقتصــاد ایران در گردنه تاریخی عبور از مصائب بزرگی مثل ابرچالش ها 
از یکســو و تحریم ها از سوی دیگر روبروست.در نگاه اول شاید شرایط 
تلخ به نظر برسد،اما کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که می توان 
از همه این پیچ ها با انتخاب اســتراتژی صادرات گذر کرد.اقتصاد ایران 
درسال جاری گرفتار رکود تورمي می شود؟ این پرسشی  است که هم 
اکنون در فضای کارشناسی کشــور جاری است. آنطور که کارشناسان 
می گویند،سال 9۷،سال سختی برای دومین سال دولت دوازدهم است.

از یکســو با تهدیدهای تحریم آمریکا و شرایط سیاسی ناشی از خروج 
آمریکا از برجام روبروست و از سوی دیگر با ابرچالش های به جای مانده 
از گذشته دســت و پنجه نرم می کند. کارشناسان معتقدند مهمترین 
و ســریع ترین راه برای جلوگیری از بازگشــت رکود تورمی استفاده از 
ظرفیت های صادرات غیرنفتی اســت. در یک دهه گذشته بخش قابل 
توجهــی از صادرات کاالهای صنعتی و کشــاورزی ایــران به بازارهای 
منطقه صادر شده است. بازارهایی مثل عراق و افغانستان،شرایط خوبی 
برای تجارت خارجي اعم از تجــارت کاال یا خدمات دارند،اما ان بازارها 
برای افزایش درآمدهای نفتی کافی نیســتند.ضمن آینکه  گاهی موانع 
و مقررات از ســوی کشــور مقابل مانع از گسترش حوزه نفوذ کاالهای 
ایرانی در این کشــورها هم شده اســت .از سویی به جز این دو بازار که 
بیشــترین رویکرد صادراتی ایران در یک دهه گذشته بوده ،توجهی به 
سایر بازارها نشــده است. مجیدرضا حریری عضوهیات نمایندگان اتاق 
تهران می گوید:» از ســال ۸۶ تاکنون بیش از ۵۵ درصد از صادرات ما 
به ۵ کشــور چین، امارات، عراق، افغانســتان و هندوستان سرازیر شده 
است. در حالی که این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی و به دالیل 
سیاسی ایجاد شده و لذا هر زمان امکان دارد که دوباره از دست برود.« او 
با تاکید بر اینکه الزم است که دولت نسبت به گشایش بازارهای جدید 
اقدام کند،عنوان می کند:»با فعال شــدن معاونت اقتصادی وزارت امور 

خارجه انتظار می رود،تالش برای تنوع بازارها بیشتر شود.«
بنا به گفته این فعال اقتصادی در ۸ یا 9 ســال قبل، هر ســاله ۲۵ تا 
۳۰ مورد نمایشــگاه های تخصصی در کشــورهای خارجی برقرار بود 
و در حدود ۴۰ نمایشــگاه بین المللی نیز حضــور پیدا می کردیم که 
این آمار ســال به سال کمتر و کمتر شده اســت،در حالی که بازاریابی 
هــای صادرکنندگان نیز از طریق همین نمایشــگاه ها و حضور در آن 
ها صورت می گیرد.«در زیرمجموعه صادرات غیرنفتی، بخش خدمات 
نقش مهمی دارد.عالوه بر آنکه بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایران ناشی 
از فعالیت های خدماتی اســت، رشــد این بخش بــه ویژه در یک دهه 
گذشــته هم جلوتر از سایر بخش های اقتصادی کشور بوده است.آنطور 
که اقتصاددانان می گویند،این بخش می تواند بیالن صادرات غیرنفتی 
ایران را باال ببرد. اگرچه با حمایت کافی از بخش کشــاورزی و افزایش 
بهره وری با بکارگیری روش های علمی و تجربیات عملی دیگر کشورها 
می توان در جهت تامین امنیت غذائی کشور گام برداشت، اما به دلیل 
وضعیت بحراني آب و استحصال بیش از حد از منابع آبي و حتي خاکي 
و جنگلي کشور، فشــار بیش از این بر بخش کشاورزی ممکن نیست. 
ضمن آنکه سهم بخش کشاورزي به صورت تاریخی روندی کاهنده در 
تولید ناخالص داخلی دارد، و لذا اســاس رشد اقتصادی را نمی توان بر 
بخشــی که سهم کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد. در بخش صنعت 
نیز با مشکل مهمي به نام سرمایه گذاری مواجه هستیم. زیرا صنعت نیاز 
به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های جدید فراوان دارد. اما بخش 
خدمات ویژه اســت. شرایط آن متفاوت است و یک بخش رو به رشد و 
آینده دار اســت. حتی آمارها هم حکایت از آن دارد که خدمات به طور 
متوســط حدود ۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلي کشورهای صنعتي 
و پیشــرفته را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۶۰ درصد 
فرصت های شغلی جوامع آنان در این بخش قرار دارد. صادرات خدمات 
در سطح جهان، به طور متوسط با رشدی حدود ۸ درصد در حال افزایش 
اســت. از سوی دیگر هزینه سرمایه گذاری براي ایجاد شغل و تولید در 
این بخش کمتر از بخش صنعت است. ضمن این که توسعه این بخش 
با شرایط نیروی کار ایران و ویژگي های پیش گفته هماهنگی و تطابق 
بیشتری دارد.به عالوه حضور نسبی زنان در فعالیت های بخش خدمات 
نیز بیشتر است و ظرفیت این بخش برای جذب زنان قابل توجه تر است. 
همه داده ها و فرضیات، ضرورت توجه به بخش خدمات را بیش از پیش 
مي کند. اهم زیربخش هایخدمات شــامل گردشگری، خدمات فنی و 
مهندســی، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، بانکداری و 
بیمه، بازرگاني و هتلداری اســت. در بیشتر این زمینه ها شرایط نسبتا 
مساعدی در ایران برای جهش اقتصادی وجود دارد. بخش دیگر خدمات 
فني مهندسي است. تجربه شرکت های فعال در کشورهای دیگر نشان 
می دهد که  کارنامه های قابل قبولي بدست آمده و حاال با حمایت های 
مالی و سیاسي مي توان بازارهای منطقه و حتي فرامنطقه ای را بدست 
آورد کنند. در ماه های قبل هجوم نقدینگی ســرگردان که بنا به روایت 
های رســمی در حال حاضر رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
است، به بازارهای سکه،طال،ارز و مسکن سرازیر شده است.اگرچه دولت 
عنوان می کند که افزایش نرخ ارز و سکه ناشی از فعالیت های سوداگری 
است و آنچه به این افزایش ها دامن زده،حباب است اما اقتصاددانان می 
گویند،نقدینگی سرگردان نیاز دارد که در جایی بنشیند.بازار مسکن،بازار 
راکدی تا سال گذشته بود.رکود شدید ۶ ساله سبب شده بود که ساخت 
و ســاز چندانی در این بازار صورت نگیرد.هرچند دولت برنامه هایی از 
جمله پرداخت وام مسکن یکم و وام نوسازی بافت های فرسوده را برای 
تحرک بخشی در این بازار در دســتور کار قرار داده،اما این بازار بیشتر 
از آنکه بازار پرجنب و جوشــی برای جذب سرمایه در راستای ساخت و 
ساز شود،تبدیل به بازار سوداگری شده است.حاال کارشناسان اقتصادی 
هشــدار می دهند که ورود سرمایه های ســرگردان به این بازار موجب 
بازگشــت رکود تورمي خواهد شد.چرا که قدرت خرید مردم با افزایش 
قیمت ها پایین می آید و در نتیجه ســاخت و ساز رونق نمی گیرد.در 
چنین شرایطی برای خروج از این معادله چند مجهولی تمرکز بر صادرات 
غیرنفتی است.روشن اســت که تمرکز بر صادرات غیرنفتی در هر سه 
بخش صادرات غیرنفتی صنعتی،کشاورزی و خدمات بسیار راهگشاست. 
ضمن اینکه حرکت این بخش ها مانع از جمع شدن نقدینگی در سایر 
بخش های اقتصاد و شــکل گیری بازارهای ســوداگری می شود. یک 
کارشناس اقتصادی درباره لزوم توجه دولت به صادرات غیرنفتی حتی 
در شــرایط تحریم ها می گوید:یکی از اســتراتژی هایی که دولت باید 
در دســتور کار قرار دهد،یافتن بازارهای جدید صادراتی است.متاسفانه 
ما بازار کشــورهای آســیای میانه را نداریم و در صادرات غیرنفتی  در 
این کشــورها موفق نبوده ایم. چون ما همچنان در تولید و بسته بندی 
کاالهــای صادراتی و در یک کالم در کیفیت و قیمت کاالهای صادراتی 
دچار مشــکل هستیم. او توجه ویژه به کیفیت  کاالی صادراتی را مورد 
تاکید قــرار داده و می گوید: وقتی که بهره  وری در اقتصاد ایران پایین 
است، طبیعی است که هزینه تولید کاال در کشور افزایش پیدا می کند. ما 
نمی توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم؛ بیش از ۴دهه اقتصاد ایران تورم  
دو رقمی داشته که به معنای گران ترشدن کاالست، اما بهره وری پایین، 
یعنــی تولید پرهزینه کاال، و مجموع  ایــن دو منجر به همین وضعیت 
می شود. باید در نظر داشت که منهای بحث کیفیت و بسته بندی کاال و 
فرایند صادرات و سازوکارهای اداری طوالنی، قیمت تمام شده کاال بحثی 

جدی است.   

نگاه روز

وام ۳۲۰ میلیون تومانی برای 
نوسازی کامیون های فرسوده

از  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  مشاور   
پرداخت وام ۳۲۰ میلیون تومانی با سود 9 
نوسازی کامیون های فرسوده  برای  درصدی 

خبر داد.
و  راه  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهرسازی، صدراهلل بمانا گفت: طرح نوسازی 
جاده ای  عمومی  حمل ونقل  فرسوده  ناوگان 
با امضای قرارداد وزارتخانه های  از سال 9۴ 
نفت و راه آغاز شد که بر اساس آن، ۶۵ هزار 
 ۳۵ باالی  عمر  با  فرسوده  کامیون   دستگاه 

سال نوسازی خواهد شد.
نیاز  مورد  مالی  منابع  این که  بیان  با  وی   
برای این برنامه از محل صرفه جویی سوخت 
حاصل از نوسازی و جایگزینی یک کامیون 
افزود:   می شود،  تامین  فرسوده  نمونه  با  نو 
برای نوسازی کشنده ها ۳۲۰ میلیون تومان 

وام با سود 9 درصد پرداخت می شود.
 این مقام مسئول با یادآوری این که تا پایان 
به  کامیون  دستگاه   ۲۱۰۰ گذشته  سال 
کرد:   تصریح  است،  شده  تحویل  متقاضیان 
قیمت یک دستگاه کامیون به طور متوسط 
حالی  در  این  است؛  تومان  میلیون   ۴۷۰
است که  میزان مصرف سوخت کامیون های 

نو نصف کشنده های فرسوده است.

تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد 
سال ۹۶ از اول خرداد

اشخاص  مستقیم،  مالیات های  قانون  طبق   
 ۳۱ تا  اول  از  مشاغل  صاحبان  و  حقیقی 
مالیاتی  عملکرد  اظهارنامه  باید  ماه  خرداد 
امور  سازمان  به  را  9۶ خود  به سال  مربوط 

مالیاتی تسلیم کنند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازســازمان امور 
مســتقیم،  مالیات های  قانون  مالیاتی، طبق 
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از اول تا 
۳۱ خرداد ماه باید اظهارنامه مالیات عملکرد 
مالی مربوط به ســال 9۶ خود را به سازمان 
امور مالیاتی تســلیم کننــد. بنابراین ۴ روز 
دیگر زمان بــرای ارائه اظهارنامه الکترونیکی 
از سوی مودیان شروع می شود و به تدریج در 
طول ۳۱ روز تکالیف خود را انجام دهند. این 

مهلت طبق قانون قابل تمدید نیست. 
نکتــه قابــل توجــه صاحبان مشــاغل این 
اســت که آخرین مهلت مقرر جهت تسلیم 
اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ۱۳9۶ برای 
صاحبان مشــاغل، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد 

است.
 همچنین با توجه به مقررات قانون مالیاتهای 
مســتقیم از جمله تبصره ماده ۱۰۰ در مورد 
مالیات مقطوع ، برخی صاحبان مشاغل می 
تواننــد منتظر دســتورالعمل تعیین مالیات 
مقطوع باشــند که در اینصــورت نیازی به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و فقط 
فرم مربوطه را تکمیل و ارسال خواهند نمود. 
امــا آنچه که مهم و قابل توجه اســت، زمان 
تســلیم اظهارنامه برای مودیان مســتقر در 

برخی استانها و بخش ها است.
 بدیــن صورت که نظر بــه اینکه ۳۱ خرداد 
ماه ســال جاری مصادف با روز پنجشــنبه 
اســت و از طرفی تعطیل بودن تمام یا بخش 
هایی از یک اســتان در روز پنجشــنبه ) بر 
مبنای مصوبه اســتانداری و ســتاد مدیریت 
بحران اســتان ( بر تکلیف مودیان در زمینه 
تســلیم اظهارنامه مالیاتــی، اثرگذار خواهد 
بود، فلذا تســلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
۱۳9۶ برای مودیان مستقر در این بخش ها 
برابر تبصره ۱ مــاده ۱۷۷ قانون مالیات های 
مستقیم اولین روز بعد از تعطیل ) برای این 

مورد، شنبه ۲ تیر 9۷ ( خواهد بود.

فراخوان تولیدکنندگان 
موتورسیکلت برقی

 ســازمان برنامــه و بودجــه در فراخوانــی 
خواســتار ثبت نــام تولیدکننــدگان واجد 
شــرایط موتورســیکلت جهــت جایگزینی 
برقی  با  فرسوده  بنزینی  موتورســیکلت های 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان برنامه 
و بودجــه در فراخــوان بــه تولیدکنندگان 
موتورســیکلت برقــی، خواســتار معرفــی 
موتورسیکلت  شــرایط  واجد  تولیدکنندگان 
جهت جایگزینی موتورســیکلت های بنزینی 

فرسوده بنزینی با برقی شد.
در ایــن فراخوان آمده اســت: در راســتای 
اجرایی کردن برنامه جایگزینی موتورسیکلت 
های بنزینی فرســوده با موتورسیکلت های 
برقی )موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال 
۱۳9۷(، به منظور کاهش آلودگی هوا و بهینه 
سازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه 
کشور درصدد شناسایی تولید کنندگان واجد 

شرایط است. 
تولیدکنندگان عالقمند به مشــارکت در این 
برنامه می توانند مشخصات خود را در سامانه 
نماینــد.  ثبــت   http://EMP.mporg.ir
سایر شــرایط اجرای برنامه متعاقبا به اطالع 
تولیدکنندگان واجد شــرایط ثبت نام کننده 

خواهد رسید.

با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز از سوی خبر
دولت، اکنــون زمزمه های آغاز به کار مجدد 
صرافی هــا بــا مکانیزم های جدید شــنیده 
می شود؛ البته بازار ارز هم آرام شده و تاکنون 

۸ میلیارد دالر توزیع شده است.
بــه گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، اجرای 
یکسان سازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین 
ماه آغاز شــده است و با اجرای آن، دولت در 
کنار اعالم قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز، 
برخی سیاســت های دیگر را نیز اعمال کرده 
که دامنه آن از برخی تغییرات در اختصاص 
ارز تا ایجــاد محدودیــت در کار صرافی ها 
کشیده می شود؛ اما شــاید بیش از هر چیز 
دیگــری، موضوع اختصاص ارز مســافری و 
نیز محدودیــت کار صرافی هــا، توجه همه 
را بــه خود جلب کرده اســت. در این میان، 
صرافی ها از ادامه کار مطابق با روال قبلی منع 
شدند و البته برخی از آنها، شاید حقشان این 
بود که چنیــن محدودیت هایی بــرای آنها 
اعمال شــود. بدترین عملکرد را اتفاقا، همان 
صرافی هایی داشــتند که در بحبوحه ارزی، 
تحرکات ناموزونی را در بــازار ارز رقم زدند 
و بنابراین زمینه ســاز برخی از نابسامانی ها 
در بازار ارز شدند.اکنون صرافی ها تنها چند 
عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند. 
سامانه ای که دولت برای رصد شفاف اطالعات 
معامالت ارز راه اندازی کرده و به نظر بسیاری 
از کارشناســان و صاحب نظــران، وضعیت 
مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون 
این ســامانه اجازه کار محدود را به صرافی ها 
آن هم در یک فضایی شــفاف داده اســت و 
بــه خصوص در حوزه خرید و فروش های ارز 
صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافی ها را 
به بازی گرفته است.آنگونه که ولی اهلل سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی می گوید: سامانه نیما 
در ابتدای فعالیت، شــاهد استقبال خوبی از 
جانــب بازیگران بازار ارز اســت گفت: بانک 
ها و صرافی ها به عنوان بازیگران اصلی این 
ســامانه باید به جایگاه خود اشــراف داشته 
باشند و با توجه به نقش موثر خود به ایفای 
فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این ســامانه 
را به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم  
کنند؛ این در حالی اســت که در چهار دهه 
گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز 
شاهد نوسانات و تالطماتی در بازار ارز بودیم 

که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف 
همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع اســت.

وی به این نکته هم اشــاره کرد که ســامانه 
نیما در طول زمان مــی تواند عملکرد خود 
را نشــان دهد و بانک مرکزی از هرگونه نقد 
و پیشــنهاد در این زمینه با هــدف ارتقای 
عملکرد سامانه نیما اســتقبال می کند؛ در 
عین حال، بانک هــا و صرافی ها برای حضور 
و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری 
داشته باشــند؛ اگرچه در این مدت بانک ها 
فعالیت مناســبی در سامانه نیما داشته اند و 
انتظار می رود همســو با آنها، صرافی ها نیز 
با تحرک بیشــتری در این طرح به فعالیت 

بپردازند.
احتمال بازگشت 

به کار صرافی ها در بازار
به هرحال اکنــون نقش آفرینی صرافی ها در 
بازار ارز بیشــتر محدود به سامانه نیما شده 
اســت. گزارش ها هم این را حداقل در ظاهر 
تائید می کند.اکنون صرافی ها فعالیت خود را 
به صورت رسمی تعطیل کرده اند و کافی است 
بســیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص 
فاصله میدان فردوســی تا چهارراه استانبول 
رصد کنیم تا مشــخص شــود که چراغ این 

صرافی ها روشــن اســت؛ اما فعالیت رسمی 
ندارنــد. اگرچه صبح به صبــح کرکره مغازه 
خود را باال می برند اما پشــت شیشــه مغازه 
خود نوشته اند که »به دستور بانک مرکزی، 
هیچ گونــه خرید و فروش ارز« نداریم. بانک 
مرکزی فعالیت آنها را به شدت محدود کرده 
اســت و تحرک برخــی از آنها حتی به صفر 
رسانده است؛ اما بارها و بارها هم اعالم کرده 
است که صرافی ها را به رسمیت می شناسد؛ 
اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در 
این میان زمزمه هایی اکنون مبنی بر بازگشت 
به کار صرافی ها آن هم با دســتورالعمل های 
جدید مطرح شده است.یک مقام مسئول در 
نظام بانکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 
جلساتی که میان معاون اول رئیس جمهور و 
مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که 
صرافی ها مجدد به کار خود برگردند و شرایط 
برای کار آنهــا با صدور دســتورالعمل های 
جدید فراهم شود.وی می افزاید: بانک مرکزی 
همواره اعالم کرده اســت که صرافی ها باید 
به چرخه بــازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر 
نیســت که به روش های قدیمــی، عملکرد 
صرافی ها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید 
متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس 

در حال تدویــن مکانیزمی برای این موضوع 
هســتند.به گفته این مقام مســئول بانکی، 
توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافی ها 
انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی 
مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت 
گیرد. این در شــرایطی اســت که دولت به 
شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد 
و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دالر به 
غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر 
حال اگر صرافی ها قرار باشــد که وارد عرصه 
شــوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را 
به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینه های 
این کار فراهم شــود. محمدعلــی کریمی، 
ســخنگوی بانک مرکزی می گوید: از بیست 
و یکم فروردین ماه ســال جاری تا بیست و 
پنجم اردیبهشت ماه، در مجموع ۸ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون دالر با مبنــای دالر ۴۲۰۰ 
تومانی برای گروههای کاالیی ارز تخصیص 
داده شده اســت که از این رقم، ۴ میلیارد و 
۸۰۰ میلیــون دالر تامین ارز صورت گرفته 
و ریال آن از ســوی مشتریان پرداخت شده 
است.وی می افزاید: سهم کاالهای اساسی از 
این رقم یــک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر و 

سهم دارو ۴۶۰ میلیون دالر بوده است.

توزیع ۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰تومانی   
              

احتمال آغاز به کار
مجدد صرافی ها                 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ۲۰۰ هزار طرح 
ســرمایه گذاری ارائه شده از ســوی کارآفرینان، ۳۰ هزار طرح در کمیته های فنی و بانک 
های عامل نهایی شــد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عیسی منصوری افزود: بانکها ۱۲ هزار 
میلیــارد ریال اعتبار برای این طرح های کارآفرینی تصویب کرده اند که در فرآیند پرداخت 
قرار دارد.وی همچنین شــکل گیری سبک و سیاق همکاری بین دستگاهی در سطح ملی 
و بخش دولتی و بخش خصوصی برای اجرای برنامه های توســعه اشــتغال و کارآفرینی را 
مهمترین اتفاق سال 9۶ بیان کرد و افزود: پارسال برنامه اشتغال فراگیر در سال اول اجرا به 
طور نسبی پیش رفت. در برنامه اشتغال فراگیر، بخش نخست به کلیات، بخش دوم به معرفی 
برنامه اشــتغال فراگیر در سال ۱۳9۶، بخش سوم به فرایند اجرایی)تقسیم کار دستگاهی( 
و بخش چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشــیابی و الزامات اجرای برنامه اختصاص یافه است.به 
گفته منصوری، به دلیل کمبود منابع اختصاص یافته در این حوزه برنامه های به طور نسبی 
پیش رفت.وی بیشترین استقبال در طرح های سرمایه گذاری را در حوزه اشتغال روستایی 
را مربوط به حوزه دام، صنایع تبدیلی و گیاهان دارویی عنوان کرد.معاون وزیر کار همچنین 
درباره اختصاص ۱.۵میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی، 
یکی از بخش های مهم آن را صنایع معدنی اعالم کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اولویت خاصی برای این بخش در نظر گرفته است.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رهبر 
معظم انقالب اجازه اســتفاده از ۱.۵ میلیارد دالر ازمنابع صندوق ذخیره ارزی برای صنایع 
روســتایی و ایجاد اشتغال در روســتاها و بخش های زیر ۱۰ هزار نفر را داده اند.منصوری 
خاطرنشان ساخت: در این چارچوب، سیستم ضمانت صد درصدی برای پروژه های معدنی 
در نظر گرفته شده است.وی همچنین از برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش 
سهم کارفرمایان و کارآفرینان از اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: سهم کارفرمایان از مجموع 

شاغالن کشور ۳.۵ درصد است که در کوتاه مدت باید به ۶ درصد افزایش یابد. 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کارفرمایان خواست تا با توجه به وضع معیشتی 
خانوارهای کارگری بسته های غذایی رمضان را در حد توان خود برای کارگران در نظر بگیرند.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: درگذشته که وضعیت کارفرمایان بهتر بود 
در آستانه ماه مبارک رمضان سبد کاال ویژه دیده می شد. یک زمان هم طرح بن کارگری اجرا 
شد که سفره کارگران را نه به طور کامل ولی تا حدی رنگ و رونق بخشید ولی در سالهای اخیر 
به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت بد برخی از کارگاه ها و بنگاه ها کارفرمایان نتوانستند سبد 
کاالی رمضان در اختیار کارگران خود قرار دهند. وی ادامه داد: همه ساله در ماه مبارک رمضان 
بن خرید کاال با ارزش غذایی و کارایی بیشتری اعالم می شد و کارگران با ارائه این بن ها از اقالم 
اساسی پیش بینی شده استفاده می کردند؛ لذا از کارفرمایان می خواهیم اگر چه تکلیف قانونی بر 
آنها نیست ولی در حد توانشان بسته های رمضان ولو اندک در اختیار کارگران خود بگذارند و از 
ثواب این ماه بهره مند شوند.وی با بیان اینکه کارگران هم جزو اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
به شمار می روند، از دولت به ویژه وزارت رفاه که متولی رفاه جامعه است، خواست تا همانطور 
که در این ایام برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر سازمانهای حمایتی اقالم 
اساســی اختصاص می دهد برای کارگران هم این خدمات را ارائه کند. به گفته ابوی با میزان 
دریافتی و حقوقی که برای کارگران تعیین شده است حتی اگر کارگران دو شیفت کار کنند یا 
اضافه کاری کنند، باز هم تکافوی معیشت آنها را نمی کند و این حقوق با خط فقر و معیشت آنها 
فاصله زیادی دارد. در حال حاضر کارگران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند 
که بخش اعظمی از آنها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می برند.همه ساله بسیاری 
از دســتگاههای دولتی برای کارکنان خود سبد کاال اختصاص می دهند ولی به دلیل شرایط 
اقتصادی و اوضاع نامناسب بنگاهها، کارفرمایان قادر به تامین سبد کاال برای کارگران در ایام 
مختلف سال نبودند. وزارت کار در روزهای اخیر از توزیع اولین مرحله از سبد حمایت غذایی به 

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مهدکودک ها و زنان خانه دار خبر داد

3۰ هزار طرح سرمایه گذاری 
کارآفرینی نهایی شد

اختصاص سبد کاالی رمضان
 به کارگران

 زوج ها در ایران برای گرفتن وام مسکن به عالوه 
وام جعاله باید با توجه به محل زندگی شان حداقل 
از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان هزینه وام کنند. قیمت هر تسه 
در حال حاضر حدود ۶۵ الی ۶۷ هزار تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در آخرین روز 
معامالت فرایورس ایران در هفته ای که گذشت 
قیمت امتیاز اوراق تسهیالت مسکن فروردین ماه 
۱۳9۷ کمتر از ۶۷ هزار تومان بود همچنین باقی 
تســه ها قیمت ۶۴ هزار و 9۰۰ تومان تا حدود 
۶۶ هزار و 9۰۰ تومان داشــتند. در ابتدای سال 
جاری قیمت اوراق تسهیالت مسکن با افت همراه 
بود که یکی از دالیل آن را می توان رشــد قیمت 
دالر دانست اما در ادامه قیمت تسه هایی که بعضا 
تا حدود ۵۷ هزار تومان هم پایین رفته بودند به 
باالی ۶۵ هزار تومان رسیدید.برای محاسبه هزینه 
وام مســکن اگر قیمت اوراق ۶۵ هزار تومانی را 

مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه زوج های تهرانی 
برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 
۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، باید 
۱۳ میلیون تومان صــرف خرید این ۲۰۰ برگ 
کنند. این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام 
جعاله کــه بابتش باید ۴۰ برگ بهادار ۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومانی خریــداری کرد، در مجموع 
برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مســکن 
به عالوه جعاله حدود ۱۵ میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تومان  می شود.همچنین زوج های غیر تهرانی که 
در شــهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ 
میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 
باید ۱۶۰ ورق بهــادار خریداری کنند که با این 
حساب باید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت 
خرید این اوراق بپردازند که با احتساب ۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان بــرای خرید اوراق وام جعاله، 

در مجمــوع برای دریافت وام 9۰ میلیون تومانی 
باید ۱۳ میلیون تومان پرداخت کنند.عالوه بر این 
زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 
۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون 
تومان وام مســکن ۱۲۰ برگ بهــادار خریداری 
کنند که باید ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت 
خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۲۰ میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله باید ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع برای 
دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.مجردهای تهرانی 
نیز می توانند تا ســقف ۶۰ میلیون تومان و غیر 
زوج هایی که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در 
نهایت غیر زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف 
۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب 
هــر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 

تسهیالت مســکن را از فرابورس ایران خریداری 
کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای 
خریــد این اوراق ۷ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان، 
افراد ســاکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت مبلغ ۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار  تومان و 
افراد گروه ســوم مبلغ ۵ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای 
دریافــت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ 
دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیالت مسکن توسط بانک مسکن منتشر 
می شود. عالوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع 
به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت 
معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اســمی 
هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق 
تســه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید 
اســت. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان 

اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

1۰/5میلیون تومان حداقل هزینه وام مسکن زوج ها



خدایا روزی کن مرا در آنروز هوش وخودآگاهی را ودور 
بدار در آن روز از نادانی وگمراهی وقرار بده مرا بهره 
وفایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش 

خودت ای بخشنده ترین بخشندگان.

دعای روز سوم ماه رمضان

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست 
 جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت 
 بوستان سمن و سرو و ُگل و شمشادت

امروز با حافظ

»هنر مردن« به کتابفروشی ها آمد

کتاب »هنر مردن« نوشته پل 
موران با ترجمــه اصغر نوری 
توســط نشــر مرکز منتشر و 
راهی بازار نشر شد.به گزارش  
مهرکتاب »هنر مردن« نوشته 
پل موران به تازگی با ترجمه اصغر نوری توســط نشر 
مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است. کتاب مذکور با 
مقدمه ای از بابک احمدی همراه شده و در کنار مقدمه 
مترجم، دو مقاله را شــامل می شود.کتاب پیش رو، دو 
مطلب »هنر مردن« و »خودکشی در ادبیات« را شامل 
می شــود که در واقع ســخنرانی هایی هستند که پل 
موران در سال ۱9۳۲ به مناسبت صد سالگی رمانتیسم 

ایراد کرده است.
 رمانتیسم مکتبی ادبی است که نویسندگانش بیشتر از 
دیگران به مرگ یا سپردن خود به مرگ پرداخته اند. اما 
مرگ تاریخی به قدمت زندگی انسان دارد و به نظر می 
رسد موران به همین دلیل در اولین جستار این کتاب، 

از هنر مردن صحبت کرده است.
 از نظر این متفکر، انسان باستان با این هنر آراسته بوده 
و انســان مدرن از آن بی خبر است.پل موران نویسنده، 
شاعر، منتقد، نمایشــنامه نویس و همچنین فیلمنامه 
نویس بوده است. سبک موران را مانند تصاویر سینمایی، 
تند توصیف می کنند. او از خود نوشــته های زیادی به 
جا گذاشــته و با وجود رشدش در فضایی فرهنگی، به 

دانشکده علوم سیاسی رفته و دیپلمات شد.
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اوقات شرعی

ابراز تاسف عروسکی های فرانسه از موضع ترامپ

گروه فرانسه که با نمایش »پادشاه حیران« متقاضی شرکت در بخش بین الملل 
جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک است، طی ای میلی ناراحتی عمیق 
خود را از برخورد دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با مردم ایران اعالم کرد.
به گزارش پیام زمان از ستاد خبری هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران 
مبارک، گروه اجرایی نمایش »پادشاه حیران« که از کشور فرانسه در این دوره 
از جشنواره روی صحنه خواهد رفت، به دنبال برخورد اخیر رییس جمهوری 
به جشنواره  که  میلی  ای  در  برجام،  از  خارج شدن  و  ایران  مردم  با  آمریکا 
عروسکی فرستاده اند، نوشته اند: ما ناراحتی و تاسف عمیق خود را از حرکت 
اخیر ترامپ در مورد ایران و بویژه پیغامی که به مردم جهان ارسال کرده است، 

اعالم می کنیم.
این گروه تئاتری در ادامه ای میل خود آورده است: باشد که هنر به طور کلی و 
تئاتر به طور ویژه موجب شود که مردم درک بهتری از جهان خود داشته باشند 
و این هدفی است که شما با جشنواره نمایش عروسکی به آن خواهید رسید.
هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک به دبیری مرضیه 

برومند یکم تا هفتم شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد.

رونمایی از جدیدترین پوستر فیلم »رفتن«

جدیدترین پوستر فیلم »رفتن« ـ کاری از برادران محمودی ـ رونمایی شد.
به گزارش از روابط عمومی فیلم، تازه ترین پوستر فیلم »رفتن« به کارگردانی 
نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی با طرحی از علیرضا قادری 

اقدم آماده شده است.
این پوستر بر اساس عکسی از فتاح ذی نوری طراحی شده و نشانه فیلم را هم 

محمد روح االمین طراحی کرده است.
»رفتن« در بیش از ۴۰ فستیوال بین المللی فیلم حضور داشته و توجه منتقدان 
جهانی را به خود جلب کرده است. »رفتن« روایتگر داستان عشقی است که در 
پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود، قصه  عشقی که از همه چیز 
غیر از معشوق رنج می بیند، رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد 
بیاتی، مسعود  نازنین  علوی،  بهرنگ  فرشته حسینی،  احمدی،  مهاجرت.رضا 
میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی،افشین اخالقی، بشیر احمد نیکزاد، 
امیر حسین بابائیان، محمد امین صاحب زاده ،کاظم علیزاده و با حضور شمس 

لنگرودی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

پنجره

»چهارراه  فیلم  کارگــردان  و  تهیه کننده 
بــا پخش  اســتانبول« ضمــن مخالفت 
مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها، 
گفت: اگر قرار است این اتفاق بیفتد، پس 
به ما هم اجازه دهند در استادیوم آزادی 

فیلم نمایش دهیم.
مصطفی کیایی کــه مدتی قبل هم بابت 
وضعیت اکران فیلم خود اعتراض داشت، 
در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه 
آیا با توجه به نظر شورای صنفی نمایش 
مبنــی بر اینکــه برای پخش مســابقات 
فوتبال در سینماها باید رضایت صاحبان 
فیلم ها نیز گرفته شــود، با چنین جریانی 
موافقت می کند؟ بیــان کرد: من اصال با 
این موضوع موافق نیســتم و به نظرم کار 
درســتی هم نیست چون فوتبال و سینما 
هر کدام جای خود را دارند و قرار نیست 
در سالن ســینما فوتبال پخش شود که 
اگر این طور باشد استادیوم آزادی را هم 

به ما بدهند تا در آن فیلم اکران کنیم.
او دربــاره وضعیت اکــران فیلم خود هم 

گفت: هنوز تعداد ســالن ها و سانس های 
فیلم »چهارراه استانبول«  به طرز عجیبی 
کم اســت و نمی دانم برای ایــن فیلم با 
حدود ۴۷ ســالن در مقابل بیش از ۱۷۰ 

سالن فیلم های دیگر باید چه کرد!
وی دربــاره اینکه بخشــی از زمان اکران 

فیلم اش بــا ماه رمضان و نیز مســابقات 
جام جهانی همراه خواهد بود و ۱۰ هفته 
نمایــش فیلم های اکــران اول نوروز هم 
هنوز به پایان نرســیده است، ادامه داد: 
واقعا برای فیلم های اکران دوم نوروز باید 
فکری اساســی کرد چون به نظرم اتفاق 

بــدی رخ داد و همــه فیلم ها در هم گره 
خورده اند و فیلم های گروه اول هم حاضر 
نیستند سالن ها را ترک کنند، هرچند ما 
به هر شکلی باشد ســینماهای تهران را 
سروســامان می دهیم امــا اتفاق بدتر در 
شهرستان ها رخ می دهد چرا که اکران در 

آنجا به شوخی تبدیل شده است.
کیایی گفت: در استان بزرگی مثل فارس 
فیلــم »چهــارراه اســتانبول« فقط پنج 
ســانس و در اصفهان فقط شــش سانس 
نمایش دارد و در بقیه سالن ها و سانس ها 
هــم فیلم های اکران اول نــوروز نمایش 

داده می شوند.
در کمیتــه  کــه  پیگیری هایــی هــم   
انجام  تخلفات شــورای صنفــی نمایش 
نتیجه نرســید چون  به  دادیم چنــدان 
شهرســتان ها از شــورای صنفی نمایش 
ســالن های  بیشــتر  و  نمی کنند  تبعیت 
شهرســتان ها در اختیــار حــوزه هنری 
اســت و امیدواریم الاقل آنها به وضعیت 

فیلم ها کمکی کنند. این  اکران 

کارگردان چهاراه استانبول مطرح کرد:

استادیوم »آزادی« را برای پخش فیلم به ما بدهید!

کاریکاتور

خبرگزاری مهر بــه نقل از روابط عمومی پروژه: برنامه 
»دعوت« با اجرای نیما کرمــی، زینب زارع و به تهیه 
کنندگی مجتبی کشــاورز امسال نیز روی آنتن شبکه 
یک می رود و ویژه برنامه این شبکه در این ایام است.

این ســومین سال پیاپی است که این برنامه تولید و به 
صورت زنده پخش می شود.

از تفاوت های »دعوت« در سال 9۷ می توان به تغییر 
لوکیشــن این برنامه اشــاره کرد کــه از برج میالد به 
باغ کتاب منتقل شــده اســت. برای تیتراژ نیز اولین 
گزینــه حمید هیــراد در نظر گرفته شــده بود که در 
نهایت توافقات انجام شــد و تیتراژ »دعوت« با صدای 

این خواننده روی آنتن می رود.
»دعوت« هرشب ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما به 

صورت زنده روی آنتن میرود.

 همزمان با کاندید شدن ستاره اسکندری در فستیوال 
رد الیــن کانادا برای بــازی در فیلــم »ِکمیکال« به 
کارگردانی اشکان مســتی و شروع پخش این فیلم در 
فســتیوال های جهانی از اولین پوستر بین المللی این 
فیلم رونمایی شد.برای اولین بار هر کارکتر دارای یک 
پوستر می باشد که توسط حسن چناری طراحی شده 
است که بیش از این با کمپانی های معتبر بین المللی 
همکاری بسیاری داشته است.درکنار ستاره اسکندری، 
الی ترینگو بازیگر اســترالیایی و بالنــکا ویوانکوس از 
ایاالت متحده کاندیدای دریافت این جایزه می باشند.

در خالصه داســتان این کارکتر در فیلم آمده اســت: 
مــن اول رئیس بــودم بعد خانم معلم شــدم؟ یا اول 
معلم بودم بعد خانم رئیس شدم؟ خودتون خواستین، 

خودتون بازی کردین.

امیرحسین  به کارگردانی  فیلم ســینمایی »البیرنت« 
ترابی و با بازی شهاب حسینی و ساره بیات این روزها 

وارد مرحله پیش تولید شده است.
براســاس برنامه ریزی های انجام گرفته این فیلم تا یک 
ماه آینده مقابل دوربین خواهد رفت.شــهاب حسینی 
اولیــن بازیگری اســت که حضــورش در ایــن فیلم 

سینمایی قطعی شده است. 
به جز شــهاب حســینی، ســاره بیات و غزاله نظر نیز 
دو بازیگر اصلی دیگری هســتند که چندی پیش برای 

حضور در این فیلم سینمایی قرارداد بسته اند.
»البیرنت« اولین تجربه کارگردانی امیرحســین ترابی 
اســت.بیات زیادی در زمینه دســتیاری کارگردان و 

برنامه ریزی تولیدات سینمایی دارد. 

حميد هرياد براي »دعوت« 
ميخواند

هشاب حسيين و ساره بيات 
در»البرينت«

انمزدي ستاره اسكندري
 در كااندا

غزهاستخوانیدرلگویرژیمصهیونیستی
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