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سرمقاله
حذِف اجازه پدر براي ازدواج دختران باالي 28 سال؛

طرح هاي فانتزي 
راه به جايي نمي برد!

اين روزها تا َچشــم کار ميکند، از هر طرفي 
چيزي تازه خودش را نشان مي دهد و انگار 
هر روز منتظريم از گوشه کناري صداي آماِر 
ناهنجاري و معضلي ديگر بلند شود.نميخواهم 
بگويم عادت کرده ايم به اين سرک کشيدن 
هاي افسار گســيخته و افزايش معضالت و 
ناهنجــاري ها و اخبــاري که هيچ ربطي به 
الزام و بودنش در جامعه ديده نمي شــود اما 
بي ترديد، جايي پاي عقايد و آرمان هايمان 
مي لنگد که رشــد آمارهايــي چون طالق، 
اعتيــاد، دزدي، ازدواج ســفيد و به تازگي 
ازدواج بدون اذن پدر، سرتيتر اخبارمان شده 
است."به تازگي طرحي مبني بر حذف اجازه 
پدر براي ازدواج دختران باالي 28 سال داراي 
مدرک فوق ليسانس و پنج سال سابقه بيمه 
توسط حميده زرآبادي، نماينده مردم قزوين 
به مجلس ارائه شد که با حواشي زيادي همراه 
بوده اســت.هدف از ارائه اين طرح، تسهيل 
شرايط سخت ازدواج به ويژه در برخي نواحي 
کشور است که با تعصب بيش از اندازه مانع 
از ازدواج دختران خود ميشوند"؛ اما بي شک 
هــدف از اين طرح، نمي تواند تســهيل گِر 
شرايط سخت ازدواج براي دختران باشد که 
در  اين روزگار نسبتا با تمدن که در خانواده 
ها مستولي است، شرايط صعب و سخت در 
مسير اکثريِت فرزندان خانواده وجود ندارد...     
ادامه در صفحه 2

2 الهام آمرکاشي
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به گزارش زمان، علی اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ديروزدر نشست خبری مشترک با »ميگل آرياس کانيته« کميسيونر انرژی اتحاديه اروپا 
گفت: ما همکاری های خود را با اتحاديه اروپا در حوزه انرژی هسته ای همچنان ادامه می دهيم و در زمينه گداخت هسته ای نيز با اتحاديه در ارتباط 
هستيم. به طور کلی در مجموعه فعاليت های هسته ای اروپا اين امکان برای جمهوری اسالمی ايران پيش آمده که بتوانيم تحت آن مجموعه همکاری 

های هسته ای خود را داشته باشيم.
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  صالحی در نشست خبری مشترک با کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا تاکید کرد؛

 نمی توانند جلوی پیشرفت و اقتدار ایران را بگیرند 

خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

ایران  اسالمی  اقتصاد جمهوری  در  تعاون  قانون  ماده 33  استناد  به 
اول در روز جمعه 97/4/1  نوبت  جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
ساعت 9 صبح در محل سالن ارشاد اسالمی واقع در جوانرود-پارک 
پیشبرد  اهمیت موضوعات مطرحی در  به  نظر  برگزار میشود  هالنی 
مسائل جاری تعاونی بدین وسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید 

در جلسه حضور یابند.
دستور کار مجمع: 1-ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین ۲-تصویب 
صورت مالی سال 96 3-انتخابات هیئت مدیره و بازرسین 4-تصویب 
پاداش پایان سال هیئت مدیره مربوط به سال 96 ۵-تعیین پاداش 

هیئت مدیره و بازرسین برای سال 97
مدیره  هیئت  انتخابات  در  دارند  تمایل  که  اعضایی  از  دسته  آن  از 
بازرسین تعاونی شرکت نمایند دعوت به عمل می آیداز تاریخ درج 
این آگهی به مدت هفت روز به دفتر تعاونی واقع در مجتمع آپارتمانی 

هالنی بلوک ۲۵شرقی واحد 1 مراجعه نمایند.
توجه : بر اساس آیین نامه شرکت،در صورتیکه حضور عضو در مجمع 
میسر نباشد میتواند حق رای خود را به موجب وکالت نامه به عضو 
به  مانده  هفته  یک  تا  نامه  وکالت  صدور  نماید.برای  واگذار  دیگری 
در  معتبر  شناسایی  مدارک  ارائه  با  موکل  و  وکیل  مجمع،  برگزاری 
مراجعه  معلم  انتهای خیابان  در  واقع  تعاونی  دفتر  به  اداری  ساعات 

نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

بسم رب الشهدا والصدیقین 
الشهدا  ام  درگذشت  تألم  و  تأثر  بانهایت 
مادر  ترابی  جواهرخاتون  خانم  حاجیه 
و  حسن  محمد  عالیقدر  شهیدان  گرامی 

محمد حسین اخی را به اطالع می رساند.
دوشنبه  روز  مرحومه  آن  ختم  مراسم 
محله   - اشتهارد  در   16:30 لغایت   14:30

صیادیه - مسجد شهدا برگزار می گردد.
خانواده های ترابی - اخی - عابد

همکارگرامی جناب آقای عابد
خانم  حاجیه  الشهدا  ام  درگذشت  مصیبت 
نموده؛  عرض  راتسلیت  ترابی  جواهرخاتون 

علو درجات را  برای آن مرحومه آرزومندیم .
مدیرمسئول وسردبیرروزنامه پیام زمان

همکاری ایران و اروپا در زمینه گداخت هسته ای  



2 اخباریکشنبه 30 اردیبهشت 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3761  

حذِف اجازه پدر براي ازدواج دختران باالي 28 سال؛
طرح هاي فانتزي راه به جايي نمي برد!

الهام آمرکاشي
ادامه از صفحه 1 

و اگرهم بنا به شــرايطي در بعضي نقاط، شاهد چنين تعصب هاي جاهالنه 
باشيم، با بند و تبصره هايي خاص بايد از فضاي چنين شرايط صعبي عبور 
کنيــم نه يک طرح فوريتي را تقديم نماييم و به کل جامعه تعميم دهيم و 
بنيان خانواده ها را در نظر نگيريم.پيشترها توجيه هاي اقتصادي، عدم ثبت 
دوست داشــتِن دوطرفه، تهاجم فرهنگي، کمرنگ شدن يا بي رنگ شدن 
باورهاي مذهبي، بسط و رواج بي اخالقي ها در سايهء مدرنيته و تجدد گرايي 
و از همه باالتر تنوع طلبي و عدم پذيرش مسئوليت را سرخط قصهء نچسِب 
ازدواج سفيد دانستيم و با تمرکز بر اين امر که معتقد بوديم بعد از گذر هيجانات 
زودگــذر، صداي عدم امنيت رواني در جامعه به گوش خواهد رســيد و آمار 
تنهايي هاي انفرادي بعد از انواع و اقساِم ازدواج، افزايش خواهد يافت؛ نتوانستيم 
کاري در اين راستا انجام دهيم و اينک در اين گير و دارِ هزار معضلي که احتياج 
به ترميم دارد، طرح ازدواج دختران 28 ساله بدون اذن پدر به مجلس تقديم 
شده که گويي تمام ارکان و بدنهء اجتماع از هزار و يک طرح و مصوبه بي نياز 
است و تمام موارد و مصالح در جاي خود، آرميده و حال جاي اين دارد که براي 
دختران باالي 28سال با مدرک فوق ليسانس و 5سال سابقه کار، فکري کنيم.

"معصومه آقاپورعليشاهي دبير فراکسيون زنان مجلس مي گويد: اين طرح با 
افزودن يک تبصره به مواد فوق به دختراني که 28 سال سن داشته و به شرط 
احراز رشد از سوي مرجع قضايي، داراي مدرک کارشناسي ارشد و داراي پنج 
سال سابقه کار و بيمه بازنشستگي باشد را از اذن پدر و حکم دادگاه براي ازدواج 
معاف ميکند و اين طرح در صدد پاسخ به نيازهاي دختراني است که داراي 
شرايط مذکور باشند. دليل تعيين سه شرط مذکور هم اين بود که دختران 28 
سال و به باال ديگر از روي احساس تصميم نميگيرند عالوه بر آن تعصبات و 
شرايط خاص در برخي نواحي کشور موجب مشکالت عديدهاي براي دختران 
شده است."حال جاي اين نکته باقي است که دختري که باالي 28سال سن 
داشته باشد و از روي احساس تصميم نميگيرد، چه نيازي به نبودِن اذن پدر 
دارد که وقتي تصميمي درست و صحيح و با ادله و ارکان مناسب باشد، پدر و 
پدرجد خانواده نيز نمي تواند برروي آن مخالفتي داشته باشد! از جانبي به گفته 
وي، "جامعه هدف اين طرح عدد »کمي« را تشکيل ميدهد و اگر اين کار انجام 
نشود خانوادههايي که شرايط خاص و سختي را پيش پاي دخترانشان قرار 
مي دهند هيچ وقت شاهد ازدواج دخترانشان نخواهند بود. اين طرح درصدد 
تسهيل شرايط سخت به ويژه در برخي نواحي کشور است"؛ که باز هم در اين 
خصوص به نظر مي رسد اگر اين طرح، تصويب شود چه بسا اساس و بنيان 
خانواده ها نيز سست شده و از آن ستوِن محکم و اعتباري که بايد وجود داشته 
باشد، ديگر هويتي باقي نمي ماند.در اين ميان، زهرا ساعي- عضو فراکسيون 
اجتماعي در خصوص شرايط ازدواج بدون اذن پدر گفت: "پيشنهادي که داده 
شده براي مواردي مورد استفاده قرار ميگيرد که پدر صالحيت را نداشته باشد 
و يا در قيد حيات نباشد"؛ که بازهم ناگفته پيداست که چنين شرايطي احتياج 
بــه طرح و تبصره هاي اينچنيني ندارد و بــا روي کار آمدِن چنين طرح ها 
و تصويب شــان، بُعداصلي اجتماع را که خانواده با تمام هويت هاي مستقِل 
فرهنگي- اجتماعي است، ناديده مي گيريم.بي ترديد در اين اجتماع پرزرق 
و بــرق که افراد، هزار چهره پيــدا کرده اند و هويت هاي خانوادگي به داليل 
معيشتي و فرهنگ هاي نوظهور، در حال فروپاشي و عوامل عديده اي چون 
خشــونت عليه زنان، رو به افزيش است، ابراز و پيگيرِي اينچنين طرح هاي 
فانتزي که با فرهنگ کالسيک ما هيچگونه سنخيتي ندارد و قطع به يقين مورد 
تأييد و پذيرِش شوراي نگهبان نيز نمي رسد و انتظار هم مي رود نرسد، الزامي 
نيست؛ چرا که در موارد خاص که پدر، شرايط صالحيت را به داليل متفاوت 
نداشته باشد با بند و تبصره هايي در قانون، ميتوان در اين خصوص راهکارهاي 
اصولي و متقن، پايه ريزي کرد تا حال و آيندهء دختراني که در چنين خانواده 
هايي زندگي مي کنند، در معرض نابودي قرار نگيرد که قطع به يقين، مطرح 
نمودن چنين طرح هايي از پايه بي اساس و کاري بي فايده تلقي مي شود.و به 
حمدااهلل بعضي نمايندگان به اين طرح، روي خوش نشان ندادند و اين موضوع 
را از موارد اهم جامعه ندانستند؛ از جمله سهيال جلودارزاده نماينده تهران و 
عضو کميسيون اجتماعي مجلس که با اشاره به طرح ازدواج دختران بدون 
اذن پدر، بيان کرد:" ازدواج دختران بدون اذن پدر مسئله عمومي کشورمان 
نيست و ممکن است در مورد درصد کمي از دختران کشور اين مسئله صدق 
کند و مورد نياز باشد. منتها همان درصد کم هم دوست ندارند در حالت قهر 
و نافرماني از پدر و مخالفت با خانوادشــان ازدواج کنند".به نظر مي رسد در 
اين وانفساي اجتماعي- فرهنگي با مشکالت عديده اقتصادي، ضرورِت حضوِر 
اينچنين طرح هاي فانتزي که با هويت سنتي و فرهنِگ اصيل ايراني منافات 
دارد، ديده نمي شود که خانواده در فرهنِگ شرقي- ايراني داراي اصالت است و 

از بُعد و اهميت وااليي برخوردار است.
انتظار مي رود و شايسته است براي پُر کردن وقت در فراکسيون هاي مجلس، 
طرح هاي اساسي تري مورد بررسي و کنکاش و طرح و تقديم و تصويب قرار 
بگيرد تا دغدغه اي به اسِم حذف اجازه پدر براي ازدواج دختران باالي 28 سال!
elhamamerkashi@ymail.com

رهبرانقالب درگذشت حجت 
 االسالم طباطبائی را تسلیت گفتند

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پيامی 
درگذشــت خطيب و معلّــم اخالقی حجت 
 االسالم حاج سيدمهدی طباطبائی را تسليت 

گفتند.
به گزارش زمان به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
دفتر مقــام معظم رهبری، متــن پيام رهبر 

انقالب اسالمی به اين شرح است:
درگذشــت خطيب و معلّــم اخالقی جناب 
حجــت  االســالم آقای حــاج ســيدمهدی 
طباطبائی رحمة اهلل عليه را به خاندان گرامی 
و اخوان مکّرم و همه بازماندگان و دوستان و 
ارادتمندان ايشــان تسليت عرض ميکنم. آن 
ســيد بزرگوار در دهها سال از زندگی خويش 
تــالش دينــی مغتنمی در ارشــاد معنوی و 
اخالقــی مؤمنين با بهره گيری از جايگاه منبر 
و محراب برعهده گرفته بودند و در عرصه های 
انقالب نيــز با حضــور در مجلس شــورای 
اســالمی در برهه ئی از زمان، به اين وظيفه ی 
خطيــر اشــتغال داشــتند. از خداوند متعال 
شمول رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم 
و صبر و تساّل برای بازماندگان مسألت ميکنم.

سائرون، الفتح و النصر
 صدرنشین انتخابات عراق 

نتايج نهايی انتخابات عراق نشــانگر پيشتازی 
ائتالف های ســائرون نزديــک به مقتدا صدر 
رهبر جريــان صدر عراق، الفتــح به رهبری 
هادی العامری دبيرکل سازمان بدر و نزديک 
بــه الحشــد الشــعبی، و النصر بــه رهبری 

حيدرالعبادی نخست وزير عراق است.
به گــزارش زمان به نقل ازايرنا، کميســيون 
عالی مســتقل انتخابات سرانجام پس از چند 
بار تعويق زمان اعالم نتايج، در يک کنفرانس 
خبــری، نتايج نهايــی چهارميــن انتخابات 
پارلمانی عراق را اعالم کرد.بر اســاس جمع 
بندی آراء و کرســی هايی که اين کميسيون 
از هر ائتالف در اســتان هــای مختلف عراق 
اعالم کرده اســت ائتالف های سائرون با 54، 
الفتــح 47، النصر 42، دولــت قانون )نوری 
المالکی( 25، حزب دموکرات کردستان عراق 
)مســعود بارزانی( 25 ، الوطنيه )اياد عالوی( 
21، الحکمه )سيدعمار الحکيم( 19 و ائتالف 
القرار )اســامه النجيفی( 14کرسی بيشترين 
ســهم از پارلمان آينده عــراق را از آن خود 
کردند.بر اســاس اعالم کميســيون انتخابات 
عــراق، اتحاديه ميهنی کردســتان عراق نيز 
موفق شده است اکثريت کرسی های پارلمان 
در استان سليمانيه و کرکوک را کسب کند و 
حزب دموکرات کردســتان عراق نيز موفق به 
پيروزی در اســتان های اربيل و دهوک شده 

است.
چهارمين انتخابات پارلمانی 2018 عراق روز 
شنبه 22 ارديبهشت ماه با رقابت حدود هفت 
هزار نامزد برای کســب 329 کرسی مجلس 

اين کشور برگزار شد. 

اخبار

سرمقاله

هرکه خود را در موارد تهمت قرار 
دهد، نبايد کسي را که به او بد 

گمان شده سرزنش کند

کالمامیر

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

برآورد ۲0.803.019.346 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 :1397/0۲/۲9 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/0۲/30

 نوبت دوم

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 960432 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976610601214 محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 18/675/000 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 148/000 تومان بابت هزينه دادرسی در حق محکوم 

له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت 
)اجرای حکم غيابی منوط به سپردن ضامن معتبر می باشد ( 

از حصول  از پرداخت هزينه دادرسی پس  له  اعسار محکوم  به صدور حکم  باتوجه 
محکوم به ، هزينه دادرسی از وی اخذ گردد. 

مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مرتضی سپهوند 

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-لفته حسون نژاديان-نام پدر:حسن،نشانی:استان 
نبوت- پور-خيابان  شهر-ردانی  شاهين  شهرميمه-شهر  شاهين  اصفهان-شهرستان 

خيابان خضرنبی-پالک1-مشخصات محکوم عليه/محکوم عليهم:1-موعود نبهان،نام 
پدر:مجيد،نشانی:مجهول المکان2-علی نبهان نام پدر:مجيد،نشانی:استان خوزستان-

شهرستان اهواز-شهراهواز-عامری -خيابان علوی2-پالک 80     3-خاطره نبهان،نام 
پدر:مجيد،نشانی:مجهول المکان4-نادره نبهان،نام پدر:مجيد-نشانی:مجهول المکان5-
محمدنبهان،نام پدر:مجيد6-نيره نبهان نام پدر:مجيد7-حسين نبهان نام پدر:مجيد-
المکان9- پدر:مجيد،نشانی:مجهول  ،نام  نبهان  المکان8-شمس  مجهول  نشانی: 
پدر:مجيد. نبهان-نام  المکان10-حسنه  نشانی:مجهول  پدر:مجيد  نبهان،نام  عباس 

دادنامه  شماره  دو  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
مربوطه9609976141301619محکوم عليه مکلف است به تنظيم سند رسمی انتقال 
پالک ثبتی163فرعی از1اصلی بخش 7ناحيه11خرمشهر به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزارريال به عنوان هزينه دادرسی در 
حق خواهان صادرواعالم می شود ضمنا نيم عشردولتی بعهده محکوم عليه ميباشد. 
باقری. محل  مديردفتر شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه 
مکلف  عليه  .محکوم  واحدی  –ياسر  دادگستری خرمشهر  البدل  علی  دادرس  امضا 
است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده34قانون 
اجرای احکام مدنی(2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استيفا محکوم به ازآن ميسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد 
يامقداروقيمت همه  تعداد  اموال خودرا شامل  نداندبايدظرف سی روز کليه  اجراييه 
اموال منقول وغيرمنقول،به طور مشروح مشتمل برميزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی ياخارجی دارد به همراه مشخصات دقيق 
حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگردراموال مذکوراز 
زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نمايدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی1394(4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
اجرای  دارد.)ماده34قانون  درپی  را  هفت  درجه  تعزيری  حکم،حبس  اجرای  فراراز 
احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(5-

انتقال مال به ديگری به هر نحوبا انگيزه فراراز ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال 
برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به ياهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
ارائه شود آزادی محکوم  مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز 
عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم 
عليه خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394( شماره م 

الف:9/170   
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

متن آگهی 
شاکی عبداله سپهوند فرزند سی خان عليه خوانده حميد قاليی فرزند جعفر داير بر 
ضرب و جرح عمدی از طريق چاقو و تهديد به قتل که تقديم دادگاه های عمومی 
دو  کيفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
شهرستان خرم آباد )101 جزايی سابق ( واقع در خرم آباد خيابان وليعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه 97099866112100022 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1397/3/30 و ساعت 08:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . رسيدگی حاضر گردد. 

متن آگهی 
خواهان خانم عذرا بيرانی فرزند شيخعلی با وکالت خانم سارا آزادی مقدم دادخواستی 
تنفيذ طالق  به خواسته  رضا  فرزند  محزونی  عبدالمحمود  آقای  به طرفيت خوانده 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه اول 
دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم اباد واقع در خرم آباد خيابان امام ميدان 
به کالسه 9709986610300278  و  ارجاع  لرستان  استان  عدالت دادگستری کل 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1397/04/05 و ساعت 9 تعيين شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد حضور شما 
در جلسه رسيدگی دادگاه جهت اخذ توضيحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع 

اظهارات گواهان خواهان و بررسی ادعاهای ايشان ضرروری است . 
شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق ( 

رئيس سازمان انرژی اتمی گفت: ايران و اتحاديه اروپا 
در زمينه گداخت هسته ای با يکديگر همکاری دارند.

اکبر صالحی  ازمهر، علی  به نقل  به گزارش زمان 
رئيس سازمان انرژی اتمی ديروزدر نشست خبری 
مشترک با »ميگل آرياس کانيته« کميسيونر انرژی 
اتحاديه اروپا گفت: ما همکاری های خود را با اتحاديه 
اروپا در حوزه انرژی هسته ای همچنان ادامه می 
دهيم و در زمينه گداخت هسته ای نيز با اتحاديه در 
ارتباط هستيم. به طور کلی در مجموعه فعاليت های 
هسته ای اروپا اين امکان برای جمهوری اسالمی 
مجموعه  آن  تحت  بتوانيم  که  آمده  پيش  ايران 
همکاری های هسته ای خود را داشته باشيم.صالحی 
تصريح کرد: در جلسه امروز با کميسيونر انرژی اروپا 
تحوالت اخير در ارتباط با برجام و خروج آمريکا از 
آن توافق را مورد بررسی قرار داديم و آقای کانيته 
در خصوص اقدامات اروپا مبنی بر خروج آمريکا از 
برجام توضيحاتی را ارائه کرد.رئيس سازمان انرژی 
را  قرار شد بحث مسدود سازی  يادآور شد:  اتمی 
که مرتبط با قانون 1996 اروپا است را مجدداً احيا 
کنند. همچنين در خصوص مسائل بانکی، قدم های 
اوليه را در اين راستا برمی دارند و قرار شده است در 
خصوص تحوالت مالی ميان ايران و اتحاديه اروپا، ارز 
يورو به کار گرفته شود.وی تأکيد کرد: ما تا زمانی که 
اين تعهدات روی زمين اجرا نشود و به منصه ظهور 
نرسد، نمی توانيم با قوت صحبت کنيم ولی قدم های 
اوليه در خصوص مواردی که گفتند، برداشته شده و 
اميدواريم در آينده ای نزديک شاهد عملياتی شدن 
قول و قرارهای داده شده از اروپا باشيم.صالحی  با 
بيان اينکه اقدام آمريکا در خروج از برجام اقدامی 

اين موضوع شاهد  در  افزود:  است،  بوده  نابخردانه 
برداشت صحيح مسئوالن ارشد نظام مبنی بر اين 
موضوع بوديم که آمريکا قابل اعتماد نيست و نمی 

توانيم به آنها اعتماد داشته باشيم و اگر آن زمان اين 
حرف برای عده ای مورد قبول نبود امروز برای تمام 
جامعه جهانی اين موضوع به وضوح روشن شده است 

که آمريکا کشوری قابل اتکا و اعتماد در تعامالت 
بين المللی نيست.رئيس سازمان انرژی اتمی اظهار 
داشت: ما همچنانی که در طی اين 40 سال روی 
پای خود ايستاده ايم و با همه محدوديت ها و فشارها، 
مقاومت کرده ايم و امروز شاهديم که پيشرفت های 
بسياری را در نظام جمهوری اسالمی ايران به دست 
آورده ايم، همچنان اين مسير را با توکل به خدا ادامه 
خواهيم داد و به سهولت می توانيم با هر مانعی روبرو 
شويم.وی افزود: يقين بدانيد که آينده ما بسيار روشن 
و تابان است چرا که ما می دانيم اقتدار، ظرفيت و 
جايگاه ايران به گونه ای است که ديگر کسی نمی 
تواند به سهولت، فشارهايی را به ما وارد آورد چراکه 
امروز شرايط بسيار متفاوت از دوران ابتدای انقالب 
است.صالحی خاطرنشان کرد: ما با قوت و قدرت و 
بدون هيچگونه نگرانی، مسير پيشرفت خود را ادامه 
خواهيم داد و هيچ مشکل جدی نخواهيم داشت. 
البته می تواند در اين مسير برخی مشکالت و موانع 
برای ما ايجاد شود اما تاکنون اين موانع نتوانسته 
جلوی پيشرفت و اقتدار ايران را بگيرد و به اميد خدا 
در آينده هم چنين خواهد شد.رئيس سازمان انرژی 
اتمی با اشاره به اينکه اتحاديه اروپا، تمام تالش خود 
را در خصوص شرايط پس از خروج امريکا از برجام 
انجام می دهد، تصريح کرد: برجام يک توافقنامه 
بسيار مهم بين المللی است که در جهت منافع ملی 
ايران، منطقه و جامعه بين المللی به حساب می آيد 
و با خروج يک کشور از اين توافق، گرچه ممکن 
است به دليل جايگاه آن کشور در نظام بين المللی 
مشکالتی به وجود آيد، اما اينگونه نيست که بتواند 

مانعی جدی در ادامه مسير ما بوجود بياورد.

صالحی: ایران و اروپا در زمینه گداخت هسته ای با یکدیگر همکاری دارند

 نمی توانند جلوی پیشرفت و اقتدار ایران را بگیرند 

کميسيونر انرژی اروپا مطرح کرد:
تاکید برپايبندی به تداوم کامل و موثر اروپا به برجام

کميسيونر انرژی اتحاديه اروپا گفت: تا وقتی ايران به اجرای تعهدات هسته ای خود ادامه دهد اتحاديه 
اروپا به سهم خود به پايبندی به تداوم کامل و موثر تعهداتش ادامه خواهد داد.ميگل آرياس کانيته 
نيزدر کنفرانس خبری بعد از مذاکره با علی اکبر صالحی گفت: ما امروز با يکديگر ديدار کرديم تا تداوم 
تعهدات کميسيون اروپا و سازمان انرژی اتمی ايران نسبت به اجرای برجام و به طور اخص زمينه 
سه توافق که به همکاری های هسته ای صلح آميز مرتبط می شود را تاييد کنيم.وی گفت: ما معتقديم 
تداوم اجرای برجام که با اجماع مورد تاييد قطعنامه 2231 قرار گرفت، برای توسعه و پيشرفت منطقه 
و صلح و امنيت جهانی بسيار حياتی است.کانيته اظهار کرد: برجام حاصل بيش از يک دهه ديپلماسی 
چندجانبه موفق و بيانگر ضرورت حل و فصل مسالمت آميز اختالفات و عنصر کليدی در ساختار منع 
اشاعه هسته ای جهانی است. آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکنون در 10 گزارش متوالی تاييد کرده 
که ايران تعهدات هسته ای تحت برجام خود را اجرا کرده و مادامی که ايران به تعهداتش پايبند است، 

اروپا نيز به تداوم کامل و موثر تعهداتش ادامه می دهد.

نشست سران کشورهای همکاری اسالمی با صدور بيانيه نهايی 
30 ماده ای پايان يافت و سران کشورهای اسالمی در اين بيانيه 
خواستار تشکيل کميته بررسی جنايات صهيونيست ها در سرزمين 
ازايرنا، اين کشورها  های اشغالی شدند.به گزارش زمان به نقل 
اسرائيل را به دليل ارتکاب به جرايم »غيرانسانی«، »وحشيانه« و 
»غيرقانونی« در قبال مردم فلسطين که به اشغال غيرمشروع اين 
سرزمين و به ويژه نوار غزه دست به اعتراض مسالمت آميز زده 
بودند را محکوم کردند.در اين بيانيه، اسرائيل به عنوان »نيروی 
اشغالگر« مقصر اصلی جان باختن بيش از 60 تن و زخمی شدن 
بيش از 2700 تن از غيرنظاميان فلسطينی در خالل رخدادهای 
روز 14 مه اعالم و تصريح شده است: اين اقدامات وحشيانه توسط 
نيروهای اشغالگر اسرائيل و با حمايت آمريکا که در شورای امنيت 
مانع حسابرسی از اين کشور می شود، انجام گرفته است. اين جرايم 
در پشت انتقال غيرقانونی سفارتخانه آمريکا به قدس انجام گرفته و 
به دولت اسرائيل شجاعت اقدام عليه مردم بی گناه را بخشيده است.

در بيانيه مذکور با اشاره به اين که حفظ موقعيت تاريخی، معنوی و 
قانونی شهر قدس چارچوب اصلی اين سازمان را تشکيل می دهد، 
از نهادهای بين المللی به ويژه شورای امنيت سازمان ملل متحد 
خواسته شده است، تا زمينه حسابرسی اسرائيل عليه مردم فلسطين 
را فراهم و همچنين اين نهادها برای پايان اين اقدامات ظالمانه به 
طور قانونی و اخالقی اقدام کنند.دبيرکل سازمان همکاری اسالمی 
طی اين بيانيه خواستار تشکيل کميته کارشناسان بين المللی 
مستقل برای رسيدگی به جنايات و کشتار نظاميان اسرائيل و تعيين 
مسئوليت کيفری مقامات اين کشور و ارايه آنها به نهادهای مربوطه 
بين المللی شد.در اين بيانيه ارگان های اصلی سازمان ملل شامل 
شورای امنيت، دبيری کل، مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، 
کميساريای عالی حقوق بشر و ديده بانان ويژه فورا برای تشکيل يک 
کميته بررسی برای رسيدگی به موارد مذکور فراخوانده شدند.سران 
کشورهای اصلی همچنين در اين بيانيه به اهميت همکاری در يک 
چارچوب مشخص با اتحاديه عرب، اروپا و آفريقا و ساير نهادهای 

بين المللی و منطقه ای تاکيد کردند.سازمان همکاری اسالمی بار 
ديگر شناسايی غيرقانونی قدس به عنوان پايتخت نيروی »اشغالگر« 
اسرائيل توسط رئيس جمهوری آمريکا را بی اعتبار خوانده و آن 
را حمله به حقوق تاريخی، ملی، طبيعی و قانونی مردم فلسطين 
دانستند.در اين بيانيه آمده است: گشايش سفارتخانه آمريکا در 
قدس اشغالی موقعيت اين شهر به عنوان پايتخت ابدی فلسطين را 
تغيير نداده بلکه موجب تحکيم موضع ما در قبال غيرقانونی بودن 
الحاق آن توسط نيروی اشغالگر اسرائيل می شود.سران کشورهای 
اسالمی انتقال سفارتخانه گواتماال به قدس در پيرو اقدام آمريکا، 
اقدامات،  نوع  اين  از  برای جلوگيری  اعالم کردند که  محکوم و 
تدابير اقتصادی و سياسی و ساير موارد مشابه اتخاذ خواهد شد.در 
بيانيه مذکور با تاکيد بر لزوم حمايت از فعاليت های سازمان ملل 
متحد برای آوارگان فلسطينی در خاور نزديک »UNRWA« از 
سوی کشورهای عضو، آمده است: در اين زمينه تشکيل صندوق 
توسعه »وقف« رضايت بخش است. سازمان همکاری اسالمی در 
چارچوب قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حق 
بازگشت پناهجويان فلسطينی تاکيد می کند. در زمينه برقراری 
عدالت و صلح در گام نخست بايد جنايات و پاکسازی قومی عليه 
فلسطينی ها که 70 سال پيش در روز نکبت صورت گرفت به 

رسميت شناخته شود.

کشورهای اسالمی در بیانیه نشست استانبول خواستار شدند

کمیته بررسی جنایات صهیونیست ها تشکیل شود

عمليات  گفت:  ايميدرو  راهبردی  نظارت  و  ريزی  برنامه  مدير 
اجرايی بيش از 3.6 ميليارد دالر طرح در بخش معدن و صنايع 

معدنی تا پايان امسال آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سميه خلوصی اظهار داشت: برخی 
از اين طرح ها شامل فوالد مکران چابهار، فاز 2 زرشوران، تجهيز 
معدن بلوک 3 پروژ 4 طبس، آلومينای خليج فارس، واحد احيای 
فوالد کردستان، واحد نورد سرد سفيد دشت، نورد گرم شهيد 
هرمزگان،  فوالد  شرکت  توسعه  مبارکه،  فوالد  شرکت  خرازی 
کارخانه آهک صنعتی و هيدراته )فاز اول( و توليد بلوک سبک 
گازی پلدختر است.خلوصی با اشاره به موضوع هم افزايی معادن 
جمله  از  کرد:  بيان  رقابتی،  توان  افزايش  و  متوسط  و  کوچک 
ضرورت های اين برنامه، بهبود فرآيندهای داخلی صندوق بيمه 
سرمايه گذاری فعاليت های معدنی، ايجاد سيستم پاسخگويی به 
مشتريان، افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاری، پيگيری 
تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های »ميدکو« و »ملی 

صنايع مس« است.وی ادامه داد: تکميل زيرساخت های برخی از 
مناطق ويژه اقتصادی و ارتقای اثر بخشی اين مناطق جزو برنامه 
اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  به  اشاره  با  ايميدرو است.وی  های 
بخش معدن و صنايع معدنی گفت: بهبود جايگاه معدن و صنايع 
فرصت  ايجاد  ثروت،  توليد  و  داخلی  ناخالص  توليد  در  معدنی 
های شغلی، ارتباط با جامعه محلی و مشارکت در سود، توسعه 
دانش و مهارت های جديد، کاهش وابستگی کشورهای در حال 
توسعه به محصوالت معدنی، و توسعه متوازن در اين حوزه، از 
جمله چالش های مذکور است.وی افزود: توسعه سازو کارهای 
الزم برای زنجيره تامين و لجستيک رقابت پذير برای واحدهای 
تابعه بخش معدن و صنايع معدنی ضروری است.خلوصی با بيان 
اينکه معادن جديد نياز به سرمايه گذاری دارند، گفت: هزينه 
مواد  های  قيمت  به  وابسته  و  ای  دوره  جهانی،  اکتشاف  های 
معدنی است. عمده ذخاير جديد کشور به صورت زيرزمينی است 
و درنتيجه، هزينه های بهره برداری در حال افزايش است.وی 

ادامه داد: جوامع به طور قابل مالحظه ای انتظار دارند شرکت 
های معدنی به اقتصاد محلی کمک کنند و فضايی را برای توسعه 
محلی فراهم کنند.مدير برنامه ريزی و نظارت راهبردی ايميدرو 
اضافه کرد: پتانسيل بلند مدت برای رشد در تقاضاهای مصرف 
جهانی همچنان باالست اما به تدريج، تقاضا برای مواد معدنی در 

چين کند خواهد شد.

اجرای 3/6 میلیارد دالر طرح معدنی تا پایان امسال
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برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان با حضور 
رئیس جمهور  

مراسم تجليل از مدال آوران سال 96 با حضور رييس جمهور در يکم خرداد 
ماه برگزار می شود.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، جامعه ورزش قرار است سه شنبه يکم خرداد 
با رييس جمهور ديداری داشته باشد و در مراسم افطاری شرکت کنند. اين 
دهمين ديدار روحانی، رييس جمهور ايران با جامعه ورزش است که در اين 

ديدار قرار است از مدال آوران سال 96 نيز تجليل شود.
700 نفر به نمايندگی از 2700 ورزشکاری که در سال 96 در مسابقه های 
آسيايی و جهانی مدال گرفتند در اين مراسم جوايز را دريافت می کنند.از 
ديگر اتفاقاتی که قرار است در اين مراسم رخ دهد، تجليل از ورزشکاران و 

فدراسيون های برتر است.

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار با طرح 
نوسازی بافت های فرسوده

معاون وزير راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه نوسازی 100 هزار مسکن در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلی در 

طرح نوسازی بافت های فرسوده ايجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنيم، هوشنگ عشايری در پاسخ به اين پرسش 
که برنامه بازآفرينی شهری چه ميزان اشتغالزايی ايجاد می کند، اظهار کرد: قرار 
است بر اساس طرح بازآفرينی شهری،  ساالنه 100 هزار واحد در بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری ساخته شود.وی بيان کرد: اشتغالزايی مستقيم و 
غيرمستقيم ساخت و ساز در اين بافت ها بر اساس فرمول های اقتصادی، هر 
واحد مسکونی با ميانگين 70 تا 80 مترمربع باعث ايجاد اشتغال 2.5 نفر 
می شود.مديرعامل شرکت بازآفرينی شهری ايران تصريح کرد: با توجه به اين که 
100 هزار واحد در سال توليد می شود،  بنابراين ساالنه 250 هزار شغل ايجاد 
می شود و اين برنامه ارتباط مستقيمی با اشتغالزايی در کشور دارد.عشايری 
همچنين در واکنش به انتقاد برخی کارشناسان مسکن به ورود دولت به 
بازآفرينی شهری، گفت: اين که گفته می شود دولت بايد در يک بُعد وارد شود، 
يک برداشت اشتباهی است. دولت مسئول همه امورات کشور است و بنابراين 
هيچوقت به صرف نگاه اقتصادی وارد حوزه ای نمی شود.وی با بيان اين که دولت 
به حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماعی و... وارد می شود ادامه داد: جريان بازآفرينی 
شهری يک برنامه اقتصادی، اجتماعی و نهادی به شمار می رود که فنی و 
مهندسی نيز هست. لذا وقتی دولت به موضوع بازآفرينی شهری توجه می کند 

يعنی اين که به موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... توجه می کند.

پرداخت سومین دوره ارز دانشجويی از ۸ خرداد

رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم از قرار گرفتن بيش از 9000 
دانشجو در نوبت دريافت ارز مورد نياز خبر داد و گفت: مشکل تامين ارز 
دانشجويان دوره کارشناسی مشغول به تحصيل در خارج از کشور نيز به زودی 

رفع خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، دکتر مجتبی صديقی ضمن اعالم اين مطلب 
اظهار کرد: با هماهنگی هايی که با بانک مرکزی داشتيم پرداخت ارز دانشجويان 
مقاطع تحصيالت تکميلی بطور منظم دنبال می شود، دانشجويان متقاضی برای 
دريافت ارز تحصيلی خود می توانند به سازمان امور دانشجويان وزارت علوم 
مراجعه کنند.وی با تاکيد بر اينکه سومين دوره پرداخت ارز دانشجويی از 
8 خرداد ماه آغاز می شود،  گفت: اين سازمان اسامی حدود 1000 تا 1500 
نفر از متقاضيان ارز را به بانک  مرکزی اعالم خواهد کرد و هر دانشجو ماهيانه 
1000 دالر ارز دريافت می کند.دکتر صديقی با تاکيد بر اينکه بيش از 9000 
دانشجوی مشغول به تحصيل در خارج از کشور در صف دريافت ارز قرار دارند،  

افزود: اين آمار در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است.

 تاکید مجمع تشخیص مصلحت
 بر مقاوم سازی اقتصاد کشور 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد در هر 
شرايطی با تکيه بر توان داخلی، برای مقاوم سازی اقتصاد 
کشور اقدامات جدی انجام شود. به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، هيات عالی نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ديروز به رياست محسن رضايی دبير مجمع تشکيل 
جلسه داد.محسن رضايی در اين جلسه با اشاره به تصويِب 
اولويت نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، هدف از اين نظارت راهبردی را کمک به تحقق 
سياست های محوری اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار 
داشت: در ماجرای بدعهدی آمريکا و خروجش از برجام  
بار ديگر بر همگان اثبات شد که راه خروج از مشکالت 
اقتصادی اعتماد به بيگانگان نيست، و بايد در هر شرايطی 
با تکيه بر توان داخلی، برای مقاوم سازی اقتصاد کشور 
اقدامات جدی انجام شود.دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، اتفاق نظر همه جناح های سياسی بر لزوم تالش 
برای تحقق سياست های تحول آفرين اقتصاد مقاومتی 
را ظرفيت بزرگی برشمرد و افزود: در شرايط موجود با 
بسيج همه ظرفيت های ملی، می توان امور اقتصادی را 
سامان بخشيد و اين مهم  با تحقق اقتصاد مقاومتی قابل 

دستيابی است.

رايزنی ترامپ و دبیرکل سازمان ملل 
درباره ايران

رئيس جمهور آمريکا و دبيرکل سازمان ملل با يکديگر 
ديدار و درباره ايران گفت وگو کردند.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، کاخ سفيد با انتشار 
بيانيه ای اعالم کرد: دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا 
در  جمعه  ملل  سازمان  دبيرکل  گوترش،  آنتونيو  و 
کاخ سفيد با يکديگر ديدار کردند.بنا بر گزارش پايگاه 
اينترنتی کاخ سفيد، دو طرف در اين ديدار درباره ايران، 
کره شمالی، وضعيت سوريه و اصالح سازمان ملل رايزنی 
کردند.دونالد ترامپ همچنين در اين ديدار حمايت خود 
را از دبيرکل سازمان ملل برای بهبود کارايی و تاثير اين 

نهاد اعالم کرد.

تکذيب سرقت اسناد از نمايندگی 
ايران در الهه 

مرکز امور حقوقی بين  المللی نهاد رياست جمهوری در 
اطالعيه ای سرقت اسناد از نمايندگی ايران در الهه را 
تکذيب کرد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
مرکز امور حقوقی بين المللی نهاد رياست جمهوری 
در اين اطالعيه آمده است: در بامداد چهارشنبه 28 
ارديبهشت بخشی از ساختمان اجاری محل استقرار 
شعبه الهه مورد سرقت قرار گرفته و مقداری وجوه نقد 
)کمی بيش از صد هزار يورو( که برای امور جاری شعبه 
مورد استفاده بوده به سرقت رفته است.اين اطالعيه می 
افزايد: اما سارق يا سارقين کار را ناتمام رها کردند و با 
بجا گذاشتن مقداری از وسايل خود و مقداری از وجوه 

سرقتی، محل را ترک کرده اند. 

خبرخبر

درپی  اروپا  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
ايجاد روشی برای انجام مبادالت بانکی بدون توجه 

به تحريم های آمريکاست.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، بهروز کمالوندی پس 
از ديدار رئيس سازمان انرژی اتمی با کميسيونر انرژی 
اتحاديه اروپا با تاکيد بر اهميت اين سفر با توجه به 
تحوالت اخير در منطقه، افزود: اين نخستين سفر يک 
مقام اروپايی بعد از تحوالت اخير و از پيام بسيار قوی 
  برخوردار است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
در اين ديدار به پايبندی اروپا به تعهدات خود در 
برجام اشاره کرد.وی ادامه داد: اروپايی ها مکانيزم هايی 
را برای مقابله با تحريم های آمريکا در نظر گرفتند که 
اين مکانيزم ها تا هشت آگوست که تحريم های آمريکا 
شروع به اجرايی شدن می کند، بايد برقرار شود. اين 
مکانيزم ها از شرکت های اروپايی در مقابل تحريم های 
شرکت های  و  می کند  حمايت  ايران  عليه  آمريکا 
اروپايی را موظف می کند به تحريم های فرا سرزمينی 
توجه نکنند.کمالوندی ادامه داد: طرف اروپايی درصدد 
است کانال بانکی فراهم کند که تامين مالی و نقل و 
انتقاالت مالی ميان ايران و اروپا از اين طريق انجام شود.

وی همچنين تاکيد کرد که طرف اروپايی در اجرايی 
کردن مکانيزم های مورد اشاره گفته است که به اين 
روند سرعت خواهد داد، از اين رو بايد ديد اروپايی ها 
به کجا می رسند.وی با بيان اينکه ما از ابتدا کارمان را 
بر مبنای بی اعتمادی دنبال کرديم، افزود: مشکالت 
عميق ايدئولوژيک ايران با آمريکا امری نيست که يک 
شبه از بين برود و همين مسائل موجب اختالفات 
و اقداماتی از جمله خروج يکجانبه از برجام می شود.

سازمان  احتمالی  اقدامات  خصوص  در  کمالوندی 
انرژی اتمی در واکنش به بر هم خوردن برجام، اظهار 
کرد: سازمان می تواند اقداماتی را شروع کند اما ترجيح 

ما اين است که برجام بيش از اين صدمه نبيند و اروپا 
مکانيزم هايی را برای عبور از تحريم ها ايجاد کند. البته 
بايد خاطر نشان کرد اروپايی ها صرفا از ناحيه برجام 
تحت فشار آمريکا نيستند بلکه در حوزه هايی از جمله 
آب و هوا و يا موضوع کره شمالی که عمال از سوی 
آمريکا در حاشيه قرار گرفته اند، اختالفاتی وجود دارد.

وی تاکيد کرد: درهای همکاری با اروپا باز است. اگر 
بتوانيم به مکانيزمی برسيم که بدون آمريکا برجام 
ادامه پيدا کند، می توانيم به همکاری هايمان ادامه 
دهيم. اتحاديه اروپا تاکنون اقدامات زيادی از جمله 
ايجاد يک مرکز عالی ايمنی هسته ای در ايران اقدام 
کرده است و همچنين در زمينه ايمنی و همکاری های 
صلح آميز و مشارکت در يورو فيوژن در حوزه گداخت 
هسته ای تعامالت مثبتی داشته ايم و اروپايی ها تاکيد 
دارند که همچنان از فعاليت با ايران حمايت می کنند.

کمالوندی در پاسخ به اينکه چه تضمينی وجود دارد 
اروپايی ها در نيمه راه فعاليت ها و همکاری هايشان را 
با ايران کند و يا معطل نکنند، اظهار کرد: در عالم 

سياست تضمين ها ارتقا و جايگاه کشورهاست. امروز 
آمريکا به لحاظ اعتبار بين المللی در وضعيت بدی 
قرار دارد و در مالقات های خارجی ما به وضوح اين 
مساله را می بينيم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
رابطه با اروپا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد 
هستيم که اروپايی ها حداقل اراده بر حفظ برجام 
و ادامه همکاری دارند اما اينکه اين اراده برای باقی 
ماندن ايران در برجام کافی باشد، به زمان نياز داريم.

وی گفت: مذاکرات ديروز با اروپايی ها سازنده بود و 
بايد به گفت وگوهای خود با طرف اصلی اروپا، چين 
و روسيه ادامه دهيم.کمالوندی درباره تاکيد سران 
اتحاديه اروپا بر مذاکرات موشکی با ايران در چارچوب 
برجام، گفت: در رابطه با اين موضوع، سازمان انرژی 
اتمی تصميم گيرنده نيست. در عين حال بارها از سوی 
مسئوالن گفته شده است که هيچ کس در ايران در 
فعاليت های موشکی گفت وگويی نخواهد  با  رابطه 
داشت به خصوص اگر قرار باشد اين گفت وگوها به 
برجام مرتبط شود. برجام به اين شکل که هست يا 

باقی می ماند يا کنار گذاشته می شود.کمالوندی در 
ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه در صورت 
خروج ايران از برجام، روند تعامل و همکاری ايران و 
آژانس در چه سطحی خواهد بود، افزود: ما در حال 
حاضر دو نوع تعامل با آژانس داريم که البته در ارتباط 
با برجام سه نوع تعامل است. طبيعی است اگر برجامی 
برجامی( حذف  )تعهدات  سوم  نوع  نباشد  کار  در 
می شود و تعامل نوع دوم يعنی پروتکل الحاقی نيز 
منتفی می شود و تعامل ما با آژانس در سطح پادمان 
جامع می ماند که همه اعضای آژانس در اين سطح 
هستند.وی خاطرنشان کرد: اينکه بخواهيم فراتر از 
پادمان جامع فعاليت هايمان با آژانس را کاهش دهيم 
به مفهوم خروج از ان پی تی است که در اين رابطه 
مسئوالن عالی نظام تصميم می گيرند.وی ادامه داد: 
وزارت خارجه از طريق مکانيزم پاراگراف 36 برجام 
کار شکايت و اعتراض به خروج آمريکا از اين توافق 
به کميسيون مشترک برجام را شروع کرده است که 
مسير خاص خودش را دارد. در چارچوب کميسيون 
مشترک برجام اين امکان وجود دارد که ايران بخشی 
يا همه تعهداتش را اجرا نکند.کمالوندی در رابطه 
با تحوالت مربوط به بازطراحی راکتور اراک بعد از 
خروج آمريکا از برجام گفت: آنها در تعهداتشان بود 
که کارگروهی را تشکيل دادند و در داخل کارگروه 
دو مسئول تعيين کردند که چين و آمريکا بود و با 
خروج آمريکا يکی از آن ها می ماند و آن چين است 
و اين تصميم طرف 1+5 در زمان تدوين برجام بوده 
است و ربطی به ايران ندارد.وی در ادامه با توجه به 
تحوالت مربوط به خروج آمريکا از برجام تاکيد کرد: 
کار با اروپايی ها پيش می رود و هيچ چيز به خاطر 
خروج آمريکا معطل نشده و هيات اروپايی نيز امروز 
تاکيد داشت که بايد به همکاری هايمان سرعت دهيم.

کمالوندی: باید مکانیزم های مقابله با تحریم های آمریکا تا ۸ آگوست برقرار شود

 کانال مبادالت بانکی ایران و اروپا تشکیل می شود

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  صادره  بشناسنامه416  پدرصالح  نام  زاده  شاوی  کرد  خليل  آقای 
زاده  کردشاوی  سعيد  فرزندم  که  داده  وتوضيح  تقديم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه1881816125صادره شوشتردرتاريخ95/12/14درآبادان اقامتگاه غيردائميش فوت 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)پدرمتوفی(والغير. اينک باانجام تشريفات 
قانونی مراتب مزبوررادريک نوبت آگهی می نمايدتاهرکس اعتراض دارديا وصيت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم داردواالگواهی صادروهروصيت نامه 

به جزسری ورسمی که بعدازاين تاريخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/168
سید محمد محمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9709986690100075 اين شعبه با توجه به فوت مرحوم محمد 
قرار  و  ترکه شده  تحرير  توسط محمد رضا دفتری درخواست  بوده  حسين دفتری 
تحرير ترکه صادر گرديده و برای 1397/3/30 راس ساعت 09:00 وقت تحرير ترکه 
تعيين شده است لذا بدين وسيله به تمامی ورثه متوفای ياد شده يا نمايندگان قانونی 
و بستانکاران از متوفی و مديونين به وی و هر کس که به هر طريق حقی بر ترکه 
متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه 1 شورای حل اختالف 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خيابان امام )ره( ميدان عدالت 

دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عمليات تحرير ترکه حاضر شوند .   
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند

آگهی ابالغ اجراییه
شناسنامه193صادره  محمدجعفربشماره  فرزند  سجادشيرالی  آقای  به  بدينوسيله 
ابالغ می شود که خانم نرگس شيرالی  ازرامهرمزساکن رامهرمز-کوی شهيد ترکی 
ازدواج  استناد مهريه مندرج درسند  به  بهارآزادی  جهت وصول 500عددسکه تمام 
شماره 930547دفتر210شهرستان رامهرمز عليه شما اجرائيه صادرنموده و پرونده 
گزارش  طبق  و  شده  139704017099000012/1واحدتشکيل  کالسه  به  اجرائی 
بنابه  نشده،لذا  شناخته  سند  متن  شرح   به  شما  اقامت  مورخ97/2/11مامور،محل 
تقاضای بستانکارطبق ماده18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه دريکی 
روزاز  ده  مدت  ظرف  وچنانچه  شود  می  آگهی  محلی  کثيراالنتشار  های  ازروزنامه 
تاريخ اين آگهی که روزابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام 

ننماييد،عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.شماره م الف:12/98
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رامهرمز-امراله شیری

آگهی
رئيس و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان لرستان 

احتراما بوکالت از موکل خود آقای نادر قلی چگنی در پرونده کالسه 960435 
دعوی  رد  به  آن حکم  که طی  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی  دوم  محترم  شعبه 
موکل )قرار رد دعوی( بدون ورود در ماهيت دعوی صادر شده است مطالب ذيل 
معطوف  را  عالی  مقام  آن  نظر  و  تنظيم  قرار صادره  نقض  و  رسيدگی  را جهت 

ميدارد 
افضل  موسسه  در  ميهن  سرافرازان  موسسه  ادغام  به  شعبه  حکم  صدور  1-در 
90/6/16 طی  مورخ  در  الف:  است  ذکر  شايان  مطالبی  است  شده  اشاره  توس 
تفاهم نامه ای فی ما بين افضل توس و سرافرازان شرايط ادغام در 29 بند تنظيم 
می گردد ب : متعاقب اين امر در مورخ 1390/12/11 با آگهی در روزنامه رسمی 
موکل بنده به عنوان مدير تصفيه تعيين می گردد همانطور که از موارد 202، 
قانون تجارت به  قانون اليحه اصالح  209 ، 210، 230 ، 131 ، 215 و 216 
ثبت  به  بايست  می  تصفيه  مدير  عزل  و  نصب  نحوه  و  گردد  می  بيان  صراحت 
شرکتها و پس از آن جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی گردد ، ب : در 
از  تهران  افضل توس طی وکالتنامه دفتر خانه 163  مورخ 1391/4/1 موسسه 
موسسه سرافرازان ميهن اخذ وکالت می نمايد در دو خط ذيل وکالتنامه آقای 
تعيين می گردد و در وکالتنامه ذکر و  به عنوان مدير تصفيه  نادر قلی چگنی 
همانطور که قبال اشاره شده طی تشريفات قانونی و نشر آگهی و ثبت شرکتهای 
به عنوان مدير تصفيه تعيين می گردد ج : طی مکاتبه ای که در مورخ 96/8/16 
شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت از بانک مرکزی به عمل می 
وصول  در  سمتی  گونه  هيچ  توس  افضل  که  گردد  می  اعالم  صراحت  به  آورد 
و  نامه  تفاهم  برابر  اينکه  حال  ندارد  ميهن  سرافرازان  تصفيه  حال  در  مطالبات 
مدير  عنوان  به  بنده  موکل  آگهی  نشر  و هم چنين  وکالتنامه  برابر  آن  متعاقب 
تصفيه تعيين گشته و صرف نامه ای از طرف عضو هيات مديره افضل توس هيچ 
متاسفانه  که  آورد  نمی  وارد  تصفيه  مدير   ، مديريت  به  ای  و خدشه  ای  لطمه 
قانون تجارت در نصب و عزل  الزام موارد  به  نظر  باشد  قرار صادره می  مستند 
مدير تصفيه و الزام رعايت تشريفات و ايضا عدم انجام اين مهم توسط موسسه 
افضل توس مبنی بر عزل قانونی و هم چنين بقای مديريت تصفيه موکل بنده به 
عنايت به موارد فوق و پيوست مدارک تقاضای نقض قرار جهت رسيدگی ماهوی 

و ادای دين بدهکاران مورد استدعاست .
با احترام یحیی غضنفری 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004788هيات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
رضامحمدزادگان فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 3126 صادره از کرج در سه دانگ 
از  ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 875/00 مترمربع پالک204 
فرعی از 11اصلی واقع در ماهدشت خريداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 651 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660331010007978هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فرديس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مريم کشانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 671 صادره از تهران در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
147 مترمربع پالک 2066 فرعی از 163 اصلی واقع در فرديس خريداری از مالک 
رسمی آقای سيروس ترجمان محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می-توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.  97/8097/ف م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

محمد سلیمانی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم راضيه خليل پور علمداری در شماره شناسنامه 267 به شرح درخواست اين 
شماره 10/168/97از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  که شادروان 
بخشعلی غفاری با شماره شناسنامه 15در تاريخ 96/7/21در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت  عبارتند از 1-بهمن  غفاری  فرزند بخشعلی 

و آبجی به شماره شناسنامه 207 متولد 1345 محل تولد نظام آباد پسر متوفی
2- ايرج  غفاری چراتی فرزند بخشعلی و آبجی به  شماره شناسنامه 208 متولد 

1347 محل تولد نظام آباد فرزند متوفی
3- فرخنده غفاری چراتی فرزند بخشعلی و آبجی به شماره شناسنامه 209 متولد 

1349 محل تولد نظام آباد دختر متوفی
4- ربابه غفاری چراتی فرزند بخشعلی و آبجی به شماره شناسنامه 1049 متولد 

1358 محل تولد کامکال  فرزند متوفی
5- افسانه  غفاری چراتی فرزند بخشعلی و آبجی  به ش ش 82 متولد 1365 محل 

تولد کامکال  دختر متوفی
6- راضيه خليل پور علمداری فرزند حيدر و نازخانم به شماره شناسنامه 267 متولد 

1353 محل تولد علمدار بابل همسر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    1- مهدی شور ميج 2- فريده عالئی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان ميباشد  
اخطار  ميشود. محمد آگاهی    دادخواستی بخواسته  الزام به تنظيم سند    به 
استناد   دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 330/96 شعبه  
به روز يکشنبه    97/4/3 ساعت 10صبح تعيين  ششم   ثبت و وقت دادرسی  
گرديد. اينک بدرخواست   محمد آگاهی و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی با انتشار يک نوبت آگهی  ابالغ وقت رسيدگی سراسری 
محلی در يکی از جرايد کثير االنتشار بشما ابالغ ميشود. ظرف يکماه از تاريخ انتشار 
آگهی برای دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم بدفتر اين دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر شويد. در صورت عدم حضور دادگاه غياباً 
رسيدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسيله آگهی الزم باشد فقط يک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    ششم شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پاری مدل 95 با شماره شهربانی 695م46ايران 82 با شماره 
موتور 164B0077659و شماره شاسی NAAN11FE6GH714036بنام سيد 

علی اصغر حسينی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری سيتروئن تيپ زانتيا sxمدل 83 با شماره شهربانی 171و66ايران 
با شماره موتور 00330145و شماره شاسی s1512283114122بنام سيما   55

يوسفيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
رامسر 

مفقودی
 برگ سبز وانت نيسان زامياد مدل 82 با شماره پالک 894ق15 ايران 78 موتور 
211285شاسی D25058مراد شجاع مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می 

 بابلباشد

مفقودی
 برگ سبز سواری مزدا N3مدل 89 با شماره پالک 913ط14 ايران 77 با شماره 
NAGDSX8CC21C42792بنام  شاسی  شماره  LF11052443و  موتور 

مهدی صفائی اشتيانی فقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اعالم کرد:  دادستان کل کشور  معاون قضايی 
بايد  و  تلگرام ممنوع  بستر  در  فعاليت صنفی 
فعاليت ها به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنيم، عبدالصمد خرم 
آبادی در پيامی که در کانال خود در پيام رسان 
سروش منتشر کرده، آورده است: در جلسه ای 
که در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل 
کشور برگزار شده، مقرر شده که اگر واحدهای 
صنفی به فعاليت صنفی يا تبليغاتی در تلگرام 
صنفی  مراجع  و  صنعت  وزارت  دهند،  ادامه 
آورند.هفته  عمل  به  را  الزم  قانونی  اقدامات 
گذشته جلسه ای با حضور نمايندگان مرکز ملی 
بازرگانی  و  اصناف  امور  مرکز  مجازی،  فضای 
وزارت صنعت معدن تجارت، مرکز توسعه تجارت 

الکترونيکی، اتاق اصناف ايران، پليس اماکن ناجا 
در  فضای مجازی  کارهای  و  اتحاديه کسب  و 
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور 
برگزار شد.در اين جلسه نحوه اجرای بخشنامه 
در  انتظامی  نيروی  اسفند 1396  مورخه 22 
خصوص »ممنوعيت فعاليت واحدهای صنفی 
و تجاری کشور در بستر شبکه های اجتماعی 
گرفت.در  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بيگانه« 
جلسه مذکور با تاکيد بر اينکه فعاليت واحدهای 
بخش  ذخيره  موجب  تلگرام  بستر  در  صنفی 
عمده ای از داده های عظيم )big data( کشور 
در سامانه های رايانه ای خارجی و سوء استفاده 
بيگانگان از اين داده ها خواهد شد و با توجه به 
دسترسی  موجب  که  اقداماتی  بودن  مجرمانه 

بيگانگان به داده های عظيم کشور می شوند.

اروپا پس  اتحاديه  مسئول سياست خارجی 
از آغاز روند مقررات مسدودکننده اروپا برای 
مقابله با تحريم های آمريکا عليه تهران تاکيد 
کرد: اتحاديه اروپا به طور متحد و سريع برای 

حفظ برجام تالش می کند.
فدريکا  ازايسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  کرد  اعالم  و  منتشر  بيانيه ای  موگرينی 
برنامه  حفظ  برای  را  گام هايی  اتحاديه  اين 
جامع اقدام مشترک )برجام( در دستور کار 
خود قرار داده است.در اين بيانيه آمده است: 
اتحاديه اروپا به طور متحد و سريع برای حفظ 
برجام دست به اقدام زده و گام هايی که امروز 
کميسيون اروپا برداشت تاييدی محکم بر اين 
تعهد است. اين تدبير در پی اقدام بسيارسريعی 
روی می دهد که روزهای گذشته پس از اعالم 

خروج آمريکا از توافق هسته ای با ايران در روز 
هشتم ماه مه و وضع مجدد تحريم های آمريکا 
انجام داديم.موگرينی در ادامه بيانيه خود افزود: 
تاکنون  آن پس  از  که  گام هايی  راستای  در 
اتحاديه  از  نيابت  به  بيانيه ای  برداشته شده، 
اروپايی صادر کردم که در آن بر تعهد ما به 
اجرای کامل و کارآمد توافق هسته ای و عزم 
و اراده  ما به همکاری با جامعه بين الملل برای 
حفظ توافق تاکيد شده است، مشروط به اينکه 
ايران به پايبندی خود به تعهداتش ادامه دهد. 
خواستار برگزاری نشست وزرای امور خارجه 
فرانسه، آلمان، انگليس و ايران شدم تا درباره 
گفت وگو  برجام  از  آمريکا  خروج  پيامدهای 
کنيم و بر سر تمهيدات و اقدام هايی که بايد 

انجام شود به توافق برسيم.

فعالیت صنفی در بستر تلگرام 
ممنوع شد

وپا متحدانه برای حفظ  اتحادیه ار
برجام تالش می کند
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 98 طرح مخابراتی در یزد آماده
 بهره  برداری

بازدید هیات اقتصادی ولگاگراد روسیه از ظرفیتهای 
کشاورزی و شیالتی بابلسر

صادقی مقدم - یزد: مديرعامل شرکت مخابرات 
استان يزد گفت: با صرف 66ميليارد ريال هزينه 
98 طرح مخابراتی در اين استان احداث، تکميل 
ارتباطات )27  با هفته  و تجهيز شد و همزمان 
ارديبهشت تا دوم خرداد( به بهره برداری می رسد.

مهدی مقوم در جمع خبرنگاران يزد افزود: اين 
مراکز  سوئيچ  توسعه  و  تاسيس  شامل  طرحها 
تلفن، تاسيس و توسعه کافونوری ، اجرای طرح 
 ،3G ،2Gفيبرنوری ،  تاسيس سامانه تلفن همراه
 ،BTS 4 ، جايگزينی و جابه جايی سامانه هایG
پرسرعت  اينترنت  تجهيزات  توسعه  و  تاسيس 

خانگی و تجاری است.
استان،  داخل  زيرساخت  ظرفيت  افزايش  وی 
تاسيس سوئيچ ديتا، ايجاد بستر سرويس تلفن 
ثابت و اينترنت پرسرعت از طريق تانوما، افزايش 
ظرفيت پهنای باند تجهيزات ديتای کافونوری را از 

ديگر طرح های آماده بهره برداری بيان کرد.
وی اظهار کرد: طرح های يادشده به منظور بهبود 
کيفيت ارتباطات و خدمت رسانی به مشترکان 

انجام شده است.
مدير عامل شرکت مخابرات استان يزد در ادامه 

ضريب نفوذ استفاده از تلفن همراه در استان را 85 
درصد ذکر کرد و يادآور شد: تکنولوژی های بی.تی.

اس با چهار نسل ديتا در حال خدمت رسانی است 
اينترنت همراه  از روستاها از خدمات  و بسياری 
بهره مند هستند. مقوم با بيان اينکه 2هزار و 254 
کيلومتر جاده های استان تحت پوشش تلفن همراه 
قرار دارند، گفت: در بخش ديتا ظرفيت 161 هزار 
پورت است که تقريبا بيش از نيمی از اين پورت ها 

در حال خدمت رسانی است.
را  سال 97  مخابراتی  های  طرح  مهمترين  وی 
افزايش چندبرابری ظرفيت سيستم انتقالی استان 
عنوان کرد و افزود: اين طرح در 111 نقطه استان 

اجرا خواهد شد.
وی تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار استان 
را 547 هزار و 242خط بيان کرد و افزود: ضريب 

نفوذ تلفن ثابت در استان 47.4 درصد است.
وی اضافه کرد: 64 دفتر پيشخوان خدمات دولت 
به مشترکان تلفن ثابت و سيار در استان خدمات 

ارائه می کند.
جمعيت استان يزد يک ميليون و 138 هزار نفر 

است که 85درصد در 21شهر زندگی می کنند.

بابلسر -اسماعیل فالح: سيدعلی اسد فرماندار 
والدمير  بازديد  حاشيه  در  بابلسر  شهرستان 
شکارين معاون همکاری های بين المللی استاندار 
ولگاگراد و هيات اقتصادی ولگاگراد روسيه به 
رياست دکتر خيريانپور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار مازندران از مزرعه توت فرنگی 
آباد بخش مرکزی و شهرک  تازه  در روستای 
شيالتی ميرود بهنمير گفت: هيات اقتصادی ولگا 
گراد روسيه از شب گذشته با حضور در بابلسر 

با آشنا شدن از ظرفيتهای کشاورزی، صنعتی و 
گردشگری اين شهرستان عالقه مندی خود را 
در استفاده از قابليت های استان اعالن داشته 
است. وی با بيان اينکه در زمينه های سرمايه 
گذاری و توسعه صادرات در بخش کشاورزی و 
صنعت مذاکراتی انجام شد افزود: هيات اقتصادی 
مذکور از مزرعه توت فرنگی در روستای تازه آباد 
و شهرک شيالتی در ميرود بهنمير بازديد هايی 

را داشته است.

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی توزيع 
آب سدهای گلستان

سلیمانی- گلستان: پنجاه و پنجمين جلسه توزيع 
با حضور مديرعامل شرکت آب  استان  آب سدهای 
منطقه ای گلستان، رئيس سازمان جهاد کشاورزی 
گلستان، فرماندار شهرستان آق قال، معاون فرمانداری 
ويژه شهرستان گنبد و ديگر اعضای جلسه در شرکت 
آب منطقه ای گلستان برگزار شد.   علی نظری مدير 
در  گرد:  اظهار  جلسه  ابتدای  در  شرکت  اين  عامل 
چنين جلساتی تالش همه ما اين است با توجه به 
همه محدوديت های منابع آب رضايت ذينفعان و بهره 
برداران را جلب کنيم تا در کشت آن ها نيز مشکلی 

ايجاد نشود.
نظری افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 364 
ميلی متر باران باريده است که نسبت به سال گذشته 
8 درصد افزايش و نسبت به دراز مدت 4 و نيم درصد 
کاهش را نشان می دهد. همچنين درمخازن سدهای 
استان نيز 65 ميليون متر مکعب آب ذخيره شده است 

که معادل 23 درصد حجم آب  سدهای استان است.
وی بيان کرد: آورد رودخانه های استان نيز طی اين مدت 
بين 70تا 90درصد به صورت ميانگين کاهش را نشان 
می هد که مهم ترين علل آن تغيير اقليم، خشکسالی ها 
پياپی، برداشت بی رويه از آب زيرزمينی وپايين رفتن 
آب سفره ها است. پيامدهای آن نيز اين بوده که سفره 
های آب سطحی استان نسبت به سال قبل نيم متر افت 
داشته است . مدير عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
افزود: بايد بپذيريم خشکسالی و تغيير اقليم با ما عجين 
شده است و بايد مديريت عرضه و مصرف تومان داشته 
باشيم. در حال حاضر حدود 95 درصد آبهای زيرزمينی 
می  برداشت  سطحی  های  آب  درصد  و 72  استان 
شود. وی بيان کرد: پارسال برای کشت نکردن شالی و 
کاهش سطح زير کشت به کشاورزان هشدار داديم ولی 
نپذيرفتند و در نتيجه خسارات فراوانی را متحمل شدند. 
هر جا مبانی کارشناسی و فنی جواب بدهد ما از کمک و 

ياری دريغی نداريم.
رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان نيز در اين جلسه 
اظهار کرد: همه ما ازشرايط بحرانی آب مطلع هستيم 
و وظيفه مهم فرمانداران و بخشداران شهرستان ها 
اين است در مسائل اجتماعی مديريت داشته باشند 
و البته آگاه کردن و تطبيق دادن مردم با اين مسائل 
کار سختی است. مختار مهاجر افزود: اگر کشت انجام 
شود ولی آبی برای آبياری نباشد کار سخت تری است 
و تقاضای ما اين است که کشاورزان حوزه وشمگير نيز 
با تشکيل تعاونی بتوانند شرايط را برای آبرسانی به اين 
حوزه مطلوب تر کنند ضمن اينکه مديريت و حفاظت 
از  آب رها شده از سد تا پايين دست نيز موضوع مهمی 
است. در ادامه چگونگی بهره برداری و صرفه جويی و 
استفاده از آبياری های نوين بسيار مقوله مهمی است 
که می تواند در بهره وری و افزايش سطح زير کشت 

موثر باشد.
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اختصاص 3۰۰ میلیارد ريال برای توانمندسازی 
اقتصادی گرمسار

 رييس ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در سفر به شهرستان 
گرمسار ضمن ديدار با مردم و مسئوالن اين شهرستان و افتتاح و 
آغاز عمليات اجرايی 4 پروژه برکت، از اختصاص 300 ميليارد ريال 
به توانمندسازی اقتصادی، حمايت از کارآفرينان، اشتغال زايی و توسعه 

مشاغل خانگی و روستايی در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی بنياد برکت، دکتر 
درجمع  گرمسار  شهرستان  اداری  شورای  جلسه   در  مخبر  محمد 
مسئوالن اين شهرستان گفت: ستاداجرايی فرمان حضرت امام)ره( به 
دنبال توسعه  اشتغال در مناطق مختلف است و اين رويکرد با جديت 
کامل در استان های مختلف کشور اجرايی شده است. رييس ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام)ره( افزود: گرمسار می تواند به عنوان پايلوت 
برای توسعه اشتغال، حمايت از کارآفرينان و توانمندسازی اقتصادی 
کم برخوردار  و  محروم  مناطق  در  خانگی  مشاغل  دربخش  به ويژه 
تعيين شود و ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( ازاين اقدام حمايت 
مالی و تسهيالتی خواهد کرد و به همين منظور بالغ بر 300 ميليارد 
ريال براساس الگوی توانمندسازی اقتصادی بنياد برکت به اين امر 
اختصاص می دهد.  دکتر مخبر اشتغال زايی، محروميت زدايی و توجه 
به حمايت از مردم مناطق محروم را ازسياست های پايه ای ستاد اجرايی 
امام)ره( برشمرد و اظهارداشت: ستاد در بخش های  فرمان حضرت 
مناطق محروم حمايت می کند.  مردم  از  متنوعی  بسيار  و  مختلف 
پرداخت هزينه های درمانی، اعطای تسهيالت قرض الحسنه، ساخت 
و درمان، مدرسه سازی، مسجدسازی،  بهداشت  مراکز  و  بيمارستان 
راه سازی، خدمات زيربنايی و ... از اين دست موارد است، و به طور کلی 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در اجرای پروژه های عمرانی که 
می تواند تاثيرگذاری خوبی درتوسعه  منطقه ای به همراه داشته باشد، 

دريغ نمی کند.
توجه  با  امام)ره(  حضرت  فرمان  ستاداجرايی  گفت:  درادامه  وی 
ايرانی  از کاالی  مقام معظم رهبری در بخش حمايت  تأکيدات  به 
برنامه  ويژه ای در بخش حمايت از توليد ملی و کاالی داخلی دارد 
و دربخش های توليدی و صنعتی، حمايت های مالی و فکری برای 
مردم  نماينده   دارد.  نظر  در  کشور  توليدی  و  صنعتی  واحدهای 
شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی هم در اين 
نشست گفت: کاهش بيکاری بايد اولين رويکرد دستگاه های اجرايی 
کشور باشد. الزم به توضيح است به همت بنياد برکت تاکنون در 
و  اقتصادی  توانمندسازی  طرح  در 2  مشارکت  گرمسار  شهرستان 
اشتغال زايی، تکميل بيمارستان 154 تخت خوابی گرمسار و ساخت 

6 مدرسه با 57 کالس درس انجام شده است.
حمایت از توسعه  مشاغل خانگی در روستاهای گرمسار

رييس ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( درجمع مردم ايوانکی گفت: 
در برنامه های ستاد اجرايی به دنبال توسعه اشتغالزايی درروستاها به 
عنوان يک مؤلفه بومی در مناطق محروم هستيم و قرار شده است 
در اين سفر 8 روستای بخش ايوانکی در حوزه مشاغل خانگی تحت 

حمايت مالی و تسهيالتی ستاد قراربگيرند. 
دکتر محمد مخبر خاطرنشان کرد:  بايد دربخش اشتغال روستايی 
روستاها  توسعه   سمت  به  نگاه  اين  با  و  برداريم  بلندتری  گام های 
وکاهش مهاجرت از اين مناطق حرکت کنيم. دکتر مخبر در سفر به 
شهرستان گرمسار هم چنين با خانواده های شهدای واالمقام نادری و 

زمانی ديدار و از مقام شامخ اين شهيدان تجليل به عمل آورد.

خبر

شهردار  زمان:  امیررضاصادقی-خبرنگار 
وحيديه با اشاره به حق آبه کشاورزان بوکه، 
اجرای خط انتقال آب کانال فرديس به اين 
اختصاص  در  مساعدت  به  منوط  را  روستا 
فرمانداری  نيازتوسط  مورد  اعتبارات 

شهرستان شهريار دانست.
شورای  جلسه  در  بخش  سالمت  مسعود 
حضور  با  که  شهريار  شهرستان  اداری 
وحيديه  ميزبانی  به  شهرستان  اين  فرماندار 
برگزار شد، اظهارداشت: طرح انتقال آب به 
فرارت و اصيل آباد ظرف روزهای آتی وارد 
شدن  اما خشک  شود  می  برداری  بهره  فاز 
بسياری از باغات بوکه به دليل خشک شدن 
از  آب  تاخيردرانتقال  و  منطقه  های  چاه 
کشاورزان  نگرانی  موجبات  فرديس،  کانال 

اين منطقه را فراهم کرده است.
وی همچنين اجرای طرح آبياری تحت فشار 
قرارداده  اشاره  مورد  را  وحيديه  منطقه  در 
بودجه  با  پروژه  اين  از  بخشی  گفت:  و 
وعمرانی  مالی  های  مساعدت  و  کشاورزان 
شهرداری اجرا شده اما به دليل عدم کفايت 

منابع مالی، همچنان ابتر مانده است لذا در 
صورت حمايت های دولتی ضمن جلوگيری 
از هدر رفت هزينه های صرف شده، می توان 

نسبت به تکميل اين طرح اميدوار بود.
عنوان  با  که  جو  سود  افراد  برخی  تالش 
درمنطقه  اراضی  تصاحب  به  اقدام  دامدار 
وحيديه کرده اند ازجمله ديگر مواردی بود 
که شهردار ضمن يادآوری آن، تصريح کرد: 

اغلب اين اشخاص با هدف زمين خواری در 
غفلت  محض  به  و  شده  مستقر  اراضی  اين 
چالش  بروز  باعث  ربط،  ذی  های  دستگاه 
بسيار برای شهرستان خواهند شد لذا اقدام 
به موقع و رسيدگی قاطع ازسوی شهرستان 

می تواند مانع ازمشکالت بعدی گردد.
غير  نيروهای  درادامه، جذب  سالمت بخش 
بومی در دهياری های منطقه را مورد انتقاد 

قرارداده و گفت: متاسفانه اين اقدام نه تنها 
روستاها  اين  در  رسانی  خدمات  روند  به 
نيز درخصوص  را  بلکه شهرداری  لطمه زده 
دارای  که  خود  بومی  و  متخصص  نيروهای 
خدمات  و  عمران  درحوزه  فراوان  تجربيات 
است.اين  کرده  مواجه  مشکل  با  هستند 
به  اقدام  وحيديه  شهرداری  که  درحاليست 
احداث ساختمان دهياری ها کرده اما عمال 
سهم چندانی در اشتغال نيروهای متخصص 

خود دراين دهياری ها ندارد.
وی در بخش ديگری ازسخنان خود، ضمن 
از  وحيديه  سهميه  جذب  برضرورت  تاکيد 
محل وام های مربوط به بافت های فرسوده، 
اينکه بخش  به  توجه  با  خاطرنشان ساخت: 
اعظمی از امالک و اراضی اين شهر قولنامه 
ای هستند متاسفانه تا امروز از وام های بافت 
های فرسوده بی بهره مانده اند لذا پيشنهاد 
می شود با همکاری فرمانداری شهريار و قوه 
قضائيه تدابيری در راستای رفع اين معضل 
اتخاذ گردد تا مردم وحيديه نيز طبق سهميه 

تعيين شده، از اين امکان استفاده کنند.

شهردار وحیدیه تاکید کرد:

  تحقق حق آبه کشاورزان بوکه، نیازمند بودجه
وحیدیه، بی بهره از اعتبارات نوسازی بافت های فرسوده

ثبتی 
آقای حسن سيروسی فرزند حسين مجهول المکان، بدينوسيله به اطالع می رساند همسر 
شما خانم منير قراگوزلو براساس دادنامه قطعی به شماره 9609973031301541 
شعبه 3 دادگاه خانواده فرديس به دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق را 
دارد. لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار روزنامه در دفتر 
طالق 2 کرج واقع درجاده مالرد- جنب پمپ بنزين حافظيه - پ 1806 حاضر شويد. 

در غيراينصورت برابرمقررات، اقدام می شود.م/الف 3208
سردفتر ازدواج 96 و طالق 2 کرج  علی احمدیان چالن 

آگهی مفقودی
رنگ  1392به  131TLمدل  سايپا  سواری  خودرو  کمپانی  سبزوسند  برگ 
موتور  14-43ن62،شماره  ايران  پالک  بنزين،شماره  سوخت  روغنی،نوع  سفيد 
باوی،شماره  محمد  نام  شاسیNAS411100D4915772به  4970505،شماره  

ملی 1740328353مفقود گرديده واز درجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760301060000092و رای 
های 139760301060000635 و139760301060000727  به شماره  اصالحی 
هيات اول/موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامين تصرفانه مالکانه بالمعارض 
از  فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 379 صادره  بوربور  /آقای قدمعلی  متقاضی 
ورامين ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی در ان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی 
به مساحت 2968 متر مربع ))که مقدار 2320متر مربع از مالکيت مشاعی متقاضی از 
پالک 37 فرعی از 23 اصلی و مقدار 648 متر مربع خريداری از محبوبه خانلر خانی از 
پالک 54 و56 فرعی از 23 اصلی ((واقع در قريه ريحان آباد  محرز گرديده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/2/30 تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/3/13

م.الف 92ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986613400282 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصميم نهايی شماره 9709976613400076 –خواهان : آقای 
نادر قلی چگنی فرزند امير حمزه با وکالت آقای يحيی غضنفری فرزند مرتضی قلی به 
نشانی استان لرستان شهرستان کوهدشت ميدان شهدا روبروی زبانسرای تهران طبقه 
فوقانی کتابفروشی شکوه موبايل 09166632891-خواندگان : 1-آقای رضا محمدی 
رجاء فرزند صيد عباس 2-آقای حسن رضا محمدی فرزند خداکرم همگی به نشانی 
تاکسی سرويس  روبروی  خيابان شيرخوارگاه  آباد  –شهرستان خرم  لرستان  استان 

کوشا )فعال مجهول المکان ( –خواسته : مطالبه وجه بابت .....
رای دادگاه : درباره ی دادخواست آقای نادر قلی چگنی فرزند امير حمزه با وکالت 
آقای يحيی غضنفری به طرفيت آقايان 1-حسن رضا محمدی فرزند خداکرم 2-رضا 
محمدی رجاء فرزند سيد عباس به خواسته مطالبه وجه چهار فقره سفته به ميزان 
 ،  446600-3  ،  446401  -2،  446402-1 های  شماره  به  تومان  ميليون  چهل 
4-446403 به صورت تضامنی به انضمام کليه خسارات دادرسی وتاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد لغايت اجرای حکم نظر به اينکه خواندگان در جلسه دادرسی اظهار داشته 
اند که بر اساس مدارک تقديمی موسسه قرض الحسنه سرافرازان ميهن در موسسه 
افضل توس ادغام گرديده است و حسب بند 29 آن صورتجلسه تمامی تعهدات به اين 
موسسه واگذار شده است و ديگر آقای نادر قلی چگنی در آن موسسه فاقد سمت بوده 
و حق مطالبه وجه اين سفته ها را ندارد .دادگاه در اجرای ماده 88 قانون آيين دادرسی 
مدنی قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطروحه بررسی الزم را انجام داده و 
با عنايت به مدارک ارائه شده ايراد خوانده را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 89 
ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون اخير الذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می 
نمايد رای اصدار يافته حضوری ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در 

محاکم تجديد نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی . 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقيقی : 

:استان  1-حسن رضا محمدی فرزند خداکرم به کدملی 5289700412 به نشانی 
لرستان – شهرستان خرم آباد خيابان شيرخوارگاه روبروی درمانگاه شماره 8

در خصوص تجديد نظر خواهی آقای نادر قلی چگنی بطرفيت شما نسبت به دادنامه 
و  ثانی دادخواست  پيوست نسخه  به  اين شعبه  از  9709976613400076 صادره 
ضمائم تجديد نظر خواهی به شما ابالغ ميشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی داريد ظرف 
ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در 

غير اينصورت پرونده به همين کيفيت به تجديد نظر ارسال ميگردد . 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .  

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
تعيين  قانون  موضوع  اول/دوم  هيات  شماره139660331010008182  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فرديس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منيرالسادات 
ميرحسينی سرشوری فرزند سيدرضا به شماره شناسنامه 593 صادره از تهران در 
با بنای احداثی به مساحت 175 متر مربع پالک 341  ششدانگ يک قطعه زمين 
فرعی از 163 اصلی واقع در فرديس خريداری از مالکين رسمی آقايان : رحيم کوچانی 
و بزرگ کوچانی محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکيت صادر 

خواهد شد.م/الف 3079
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/2/15 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/30 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حميد رضا تاری  دارای شناسنامه شماره 7356 به شرح دادخواست به کالسه 
اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح  1/97ش /262از 
داده که شادروان تقی تاری بشناسنامه شماره 634 متولد 1318 در تاريخ 97/2/18 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر به :
1- متقاضی فوق الذکر حميد رضا تاری  نام پدر تقی  شماره شناسنامه 7356 متولد 

61
2-اکرم تاری نام پدر تقی  ش ش 191 متولد 51 
3-مريم تاری  نام پدر تقی ش ش 643 متولد 59

4-امير حسين تاری نام پدر تقی ش ش 907 متولد 53
اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 309خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 



اجتماعییکشنبه 30 اردیبهشت 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3761  5

اجرای پرداخت کرايه تاکسی با موبايل در تهران 
تا نیمه نخست امسال

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران از اجرای 
سراسری پرداخت الکترونيکی کرايه تاکسی از طريق تلفن همراه از 

نيمه نخست امسال خبر داد.
عليرضا قنادان با اشاره به اينکه در حال حاضر طرح پرداخت الکترونيکی 
کرايه تاکسی با اپليکيشن تلفن همراه »فون پی« در خطوط پايانه ونک 
اينکه اين مدل پرداخت نو و  باتوجه به  در حال اجرا است، گفت: 
مبتکرانه است، بايد مالحظات اجرايی برای آن مدنظر قرار گيرد تا 
تصوير نسبتا خوبی ارائه شود. بر اين اساس طرح به صورت مداوم پايش 

می شود.
وی با بيان اينکه چهارچوب استاندارد سيستم و آئين نامه اين طرح در 
حال نهايی شدن است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ريزی ها مقرر شد، 

آئين نامه ها به زودی آماده شود تا مصوبات الزم را اخذ کند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران با اشاره 
به زيرساخت های الزم برای اجرای طرح پرداخت الکترونيک کرايه 
تاکسی، عنوان کرد: در انتظار ايجاد زيرساخت ها از طريق سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری تهران هستيم تا اين طرح حداکثر تا پايان 

خردادماه امسال نهايی و اجرا شود.
بيان  با  قنادان  شهرنوشت،  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  اساس  بر 
اينکه تالش می کنيم تا پلتفرم بازی را راه اندازی کنيم، تصريح کرد: 
اين کار به اين خاطر است تا به جای اينکه ما به سراغ سيستم های 
جديد برويم، اين سيستم ها به صورت خودکار با ما همکاری کرده و 
با يکديگر ارتباط زيرساختی داشته باشند. بنابراين به شرکت هايی 
که بتوانند براساس پروتکل فعاليت کرده و امکان فنی داشته باشند، 

مجوز داده می شود.

پولیپ پیش نشانه های ابتال به سرطان روده بزرگ

 رئيس انجمن راديوتراپی  آنکولوژی ايران با اشاره به عالئم ابتال به 
سرطان روده بزرگ گفت: افرادی که مبتال به پوليپ روده به ويژه به 
صورت متعدد هستند، زمينه ابتالی بيشتری به سرطان روده بزرگ 

دارند.
به گزارش پيام زمان از  روابط عمومی انجمن راديوتراپی آنکولوژی 
ايران، دکترمحمدرضا قوام نصيری در مورد سرطان روده بزرگ گفت: 
اين سرطان شيوع بااليی داشته و طی 15 سال گذشته ميزان مبتاليان 

آن بيشتر شده اند و هم در مردان و هم در زنان ايجاد می شود. 
وی گفت: افرادی که مبتال به پوليپ روده به ويژه به صورت متعدد 
هستند، زمينه ابتالی بيشتری به سرطان روده بزرگ دارند و زنان مبتال 
به سرطان سينه نيز براساس تحقيقات و گزارشات مشخص شده که 

احتمال ابتال به روده بزرگ نيز در آنها بيشتر است.
رئيس انجمن راديوتراپی  آنکولوژی ايران به عالئم زودرس سرطان 
روده بزرگ اشاره کرد و بيان داشت :  يبوست و اسهال در صورتی که 
بيش از يک ماه ادامه يابد، فرد بايد از نظر ضايعات روده بزرگ بررسی 
شود به ويژه افرادی که سابقه پوليپ دارند، همچنين دفع خون نيز از 
عالئم اين بيماری به شمار رفته هر چند که ممکن است ظاهری سالم 

داشته باشند.
قوام نصيری خاطرنشان کرد: سرطان روده بزرگ نسبت به معده و مری 
به دليل اينکه پيش نشانه های بهتری دارند زودتر تشخيص داده شده و 
نسبت به شيمی درمانی و راديوتراپی نيز درمان آن بهتر انجام می شود، 

البته درمان اصلی در اين بيماری، جراحی است. 

خبر

1۰ تیر ماه آخرين مهلت بخشودگی 
جرايم کارفرمايان

سازمان تامين اجتماعی اعالم کرد که دهم تير ماه 
امسال آخرين مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرايم 

کارفرمايان خوش حساب اين سازمان است.
اجتماعی،  تامين  سازمان  از  زمان  پيام  گزارش  به 
بخشودگی جرايم بيمه ای کارفرمايان خوش حساب 
از سوی سازمان تامين اجتماعی در تمام شعب اين 
سازمان در حال اجرا است و کارفرمايان می توانند از 

مزايای اين طرح برخوردار شوند.
کارفرمايان واجد شرايط تا دهم تير ماه مهلت دارند 
درخواست خود را برای استفاده از مزايای بخشودگی 
جرايم بيمه ای به شعب تامين اجتماعی ارائه تا شعب 

نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
تمام کارفرمايانی که به اين سازمان بدهی دارند، می 
توانند داليلی را که منجر به عدم پرداخت حق بيمه 
به اين سازمان شده و به تاييد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت يا فرمانداری ها و استانداری های سراسر کشور 

رسيده است، به شعب تامين اجتماعی ارائه کنند.
بيمه ای کارفرمايان خوش  طرح بخشودگی جرايم 
حساب شامل کارفرمايان کارگاه های معدنی، توليدی، 
خدماتی و صنعتی و اشخاص حقيقی و حقوقی است.

توسط  کارفرمايان  ريال  ميليارد  پنج  تا  بدهی های 
شعب تامين اجتماعی بررسی می شود، بدهی های 
تا 20 ميليارد ريال به وسيله ستاد ادارات کل استان 
ها و بدهی های بيش از 20 ميليارد ريال توسط ستاد 

مرکزی اين سازمان مورد بررسی قرار می گيرد.
قانون بخشودگی جرايم بيمه ای کارفرمايان خوش 
حساب در رابطه با کارفرمايانی اجرا می شود که حق 
بيمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و 
مطابق با قانون سازمان تامين اجتماعی پرداخت می 
کردند اما به دليل بروز مشکالت ناخواسته از جمله 
حوادث و باليای طبيعی، تحريم ها و نوسانات نرخ ارز 
با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بيمه و ايفای 

تعهدات خود در قبال نيروی کار بازمانده اند.
معوق  های  بدهی   پرداخت  صورت  در  کارفرمايان 
خود طی 18 ماه از بخشودگی معادل 85 درصد، در 
صورت پرداخت در مدت 24 ماه از بخشودگی معادل 
75 درصد، در صورت پرداخت طی مدت 30 ماه از 
پرداخت  و در صورت  معادل 60 درصد  بخشودگی 
معادل 50  بخشودگی  از  مدت 36  ماه  در  حداکثر 

درصد جرايم مربوطه برخوردار خواهند شد.
تامين  سازمان  ای  بيمه  معاون  زدا  محمدحسن 
اجتماعی نيز پيشتر در گفت و گو با ايرنا اعالم کرده 
بود: قانون بخشودگی جرايم بيمه ای کارفرمايان خوش 
حساب که توسط هيات وزيران در دی ماه 1395 به 
تصويب رسيده، از روز دوم دی ماه همين سال در 
نيز  به اجرا درآمده و در سال 1396  سراسر کشور 
از  نيز  به اجرا گذاشته شده است. اين طرح امسال 
ارديبهشت تا تيرماه به دنبال اجرای همان طرح قديم 

به اجرا گذاشته می شود.

خبر

معاون اجتماعی پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ 
از افزايش اعمال قانون خودروها به دليل صحبت  راننده 

با تلفن همراه در حين رانندگی خبر داد.
تلفن  با  کرد: صحبت  اظهار  جبارزاده  مسعود  سرهنگ 
جمله  از  آن  نظير  اقداماتی  و  پيامک  ارسال   ، همراه 
حين  در  راننده  سوی  از  آن  انجام  که  است  مواردی 
رانندگی تمرکز و تسلط راننده را به شدت کاهش داده 
ويژه  به  رانندگی  تصادفات  و  حوادث  افزايش  سبب  و 

تصادف با عابران پياده می شود.
با  صحبت  قانون،  نيز  راستا  همين  در  داد:   ادامه  وی 
تلفن همراه را تخلف تشخيص داده و مبلغ 100 هزار 
تومان جريمه برای آن پيش بينی شده و ضمن اينکه 
حين  در   ... و  پيامک  ارسال   ، همراه  تلفن  با  صحبت 
باالی 60 کيلومتر در ساعت  رانندگی در سرعت های 
عالوه بر جريمه 100 هزار تومانی سه نمره منفی برای 
خودروهای  برای  منفی  نمره   5 و  شخصی  خودروهای 

عمومی دارد.
بز  تهران  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  اجتماعی  معاون 
رگ در ادامه به ايسنا گفت: در هفته گذشته برابر آمارها 
اعمال قانون خودروها به دليل استفاده از تلفن همراه در 
حين رانندگی سه برابر در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل افزايش داشته است.

عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی؛ با 
اشاره به روند رو به افزايش جراحی های زيبايی در کشور، 

از مردم خواست در انتخاب جراح دقت کنند.
و  انجمن جراحان پالستيک   دکتر خليل رستمی عضو 
زيبايی، گفت: جراحی های پالستيک شامل دو قسمت 
همچنين  سوختگی  و  بازسازی  ترميمی،  جراحی های 
جراحی های زيبايی است که جراحی ترميمی و بازسازی 
جراحی فک، صورت و اندام ها، ترميم بافت نرم استخوان 
و تاندون همچنين بازسازی بافت بعد از برداشت تومور را 

شامل می شود.
وی افزود: جراحی های زيبايی شامل جراحی سر و صورت، 
تزريق چربی، کوچک و بزرگ کردن سينه، پروتز گذاری 
و ساکشن است که در ايران در ميان جراحی های صورت 

جراحی بينی با استقبال بيشتری مواجه بوده است.
وی با بيان اينکه انجام جراحی های زيبايی در برخی از 
افراد در ارتقاء وضعيت روحی و روانی و ارتباطات اجتماعی 
آنها نقش دارد، افزود: البته انجام جراحی زيبايی برای هر 
فردی الزم نيست لذا ابتدا پزشک بايد دليل اين مسئله را 
بررسی کند که آيا اين موضوع ضرورت دارد يا خير چرا 
که همه اعمال جراحی اعم از عمل زيبايی يا غير زيبايی 
احتمال بروز عوارض را دارد بنابراين بايد به اين مسئله 

توجه داشت.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای 
و  واردکنندگان  گفت:  دارو،  نشدن  برايگران  تمهيداتی 
توليدکنندگانی که مستندات خود را به سازمان غذا و دارو 

ارائه دهند، ما به التفاوت نرخ ارز را دريافت می کنند.
منوچهر جمالی سوسفی، عضو کميسيون بهداشت و درمان 
بر  مبنی  اخبار  برخی  اسالمی درخصوص  مجلس شورای 
گرانی دارو به دليل افزايش ارز اظهار داشت: دولت با توجه 
به باال رفتن نرخ ارز تصميم گرفت تا به کاالهای اساسی و 
دارو ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند تا واردکنندگان يا 
توليدکنندگانی که ماده اوليه وارد می کنند با مشکلی مواجه 

نشوند.
وی ادامه داد: با پيگيری های صورت گرفته از سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان غذا و دارو دريافتيم که واردکنندگان و 
توليدکنندگانی که مستندات خود را به سازمان غذا و دارو 
ارائه دهند، ما به التفاوت نرخ  ارز را دريافت می کنند. به اين 

ترتيب گرانی دارو نخواهيم داشت.
جمالی در پاسخ به اين سوال که برخی  از داروها در داروخانه 
ها گران شده يا داروخانه ها اعالم  می کنند که داروها را 
گران تر از شرکت خريداری کرده اند، خاطرنشان کرد: با توجه 
به تمهيدات در نظر گرفته شده دارو گران نشده است، اما 
اين امکان وجود دارد که داروخانه، شرکت توزيع کننده يا 

واردکننده، دارو را گران تر بفروشند.

وزير رفاه گفت: احکام بازنشستگی زودرس 
برای 30 هزار نفر از بيمه شدگان صندوق 
آماده  عشاير  و  روستائيان  اجتماعی  بيمه 
 8 در  افراد  اين  بيمه  حق  که  است  شده 

سطح تعيين شده است.
علی ربيعی در مورد آخرين وضعيت صندوق 
گفت:  عشاير  و  روستائيان  اجتماعی  بيمه 
يک ميليون و 650 هزار نفر بيمه شده در 
اخير  سال   4،3 در  که  داريم  صندوق  اين 

روند افزايشی داشته است.
وی در مورد عدم گرايش روستائيان و عشاير 
به اين بيمه گفت: يکی از مشکالت اين بيمه 
عدم آشنايی روستائيان با خدمات اين بيمه 
بجز  اجتماعی  بيمه  اين  در  که  چرا  است 
با ديگر  خدمت درمانی آن ساير خدماتش 

بيمه ها يکسان است.
ربيعی افزود: ارزش دفترچه بيمه اجتماعی 
بيمه  اين  و  کرده ايم  برابر   4 را  روستائيان 
شدگان می توانند از خدمات بازنشستگی، از 

کارافتادگی و فوت استفاده کنند.
وزير رفاه گفت: احکام بازنشستگی زودرس 
در  صندوق  اين  شده  بيمه  هزار   40 برای 

سال جديد آماده شده است.
وی گفت: شرايط خوبی برای بيمه شدگان 
در نظر گرفته ايم تا آنها در 8 سطح، بتوانند 
بنابراين  بپردازند  متفاوتی  بيمه های  حق 
شده  ديده  مالی اش  توان  فردی  هر  برای 
از  بيمه  حق  سطوح  اين  گفت:  وی  است. 
دولت  که  است  تومان  هزار   900 تا   400
ماهانه 2 برابر آن را خودش می پردازد و از 

اين  برای  دوم  يک  دستمزد،  حداقل  ميان 
افراد تعيين شده است.

زندگی  روستا  در  که  هرکسی  گفت:  وی 
کشاورزی  مشاغل  حوزه  در  چون  می کند 
خواهد  بيمه  اين  مشمول  می شود  تعريف 
بود و بيمه شدگان بيمه بيکاری، مستمری 
از  و  فوت  حوادث،  بازنشستگی،  بگيری، 
بحث  در  فقط  و  می گيرند  را  کارافتادگی 

درمانی  خدمات  سالمت  بيمه  درمان، 
برايشان تعريف کرده است.وزير رفاه گفت: 
عشاير  و  روستايی  اشتغال  در  که  طرحی 
 120 که  است  گونه ای  به  می کنيم  دنبال 
هزار شغل در روستاها ايجاد خواهيم کرد، 
با سازمان فنی و حرفه ای برنامه های زيادی 
داريم همچنين برای کسانی که وام دريافت 
بيمه  که  شده  ايجاد  شرايطی  می کنند 
می خواهيم  واقع  در  بشوند  هم  اجتماعی 
گره  اجتماعی  بيمه  با  را  روستايی  مشاغل 

بزنيم.
کمک  و  شده  انجام  تدابير  با  گفت:  ربيعی 
گرفتن از کارگزاری های بيمه ، دهياری ها و 
رو  روستايی  بيمه  منحنی  روستاها  شورای 
به افزايش رفته است.وی گفت: سالمندی با 
فقر نبايد توأم باشد در حاليکه در بعضی از 
روستاها اينچنين است و فقدان شغل پايدار 
جلسه  در  گفت:  است.وی  شده  فقر  باعث 
چنداليه  نظام  ميانی  اليه  دولت  بعدی 
تأمين اجتماعی در دستور کار قرار خواهد 
فراگير  اجتماعی  بيمه  به  آن  گرفت که در 

هم پرداخته خواهد شد.

ایجاد ۱2۰ هزار شغل در روستاها

ون جراحی  وز افز افزایش ر
پالستیک در کشور 

 دارو
گراننمیشود

افزایش3برابری ثبت تخلف 
استفاده ازموبایل در رانندگی

آگهی دادنامه
خواهان:خانم فروزان ترسلی  فرزند رحيم به نشانی استان خوزستان-شهرستان دزفول-

شهردزفول-خيابان فردوسی نبش دهقان پالک321-خوانده:آقای هوشنگ نوروزی پورفرزند 
نوروزبه نشانی دزفول خيابان صف بين خيابان پارسا وغدير پالک82منزل شخصی آقای 
ولی زاده-خواسته:الزام خوانده به تهيه مسکن جداگانه.رای دادگاه:درخصوص دادخواست 
خانم فروزان ترسلی فرند رحيم بطرفيت آقای هوشنگ نوروزی پور فرزند نوروز بخواسته 
الزام خوانده به تهيه مسکن مستقل بدين توضيح که خواهان اظهار داشته که به مدت سه 
سال است بصورت جداگانه ودردزفول دريک منزل اجاره ای وبا داشتن چهار فرزند مشترک 
وبااجاره باال زندگی می نمايد لذا درخواست الزام خوانده را به تهيه منزل منزل مستقل 
درمنطقه مناسبی رادرشهرستان دزفول ياشوش)ترجيحادزفول بدليل وضعيت تحصيلی 
فرزندانش(نموده است.دادگاه باتوجه به اظهارات خواهان و عدم دفاع موثری از سوی خوانده 
بدليل عدم حضوردردادگاه باوصف ابالغ قانونی وباعنايت به مجموع محتويات پرونده خواسته 
خواهان را موجه دانسته وبه استنادمواد1106و1107و1111قانون مدنی خوانده رابه تهيه 
منزل مستقل درشهرستان شوش يا دزفول)ترجيحا دزفول(ودرمنطقه مناسب ودرشان 
خواهان ملزم ومحکوم می نمايد.رای صادره غيابی بوده و ظرف مهلت20روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی دراين شعبه بوده وسپس ظرف مهلت 20روزپس ازآن قابل تجديدنظرخواهی 

درمحاکم تجديدنظراستان خوزستان است.
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده حقوقی دزفول-مصطفی کرمی نژاد

متن آگهی
سهيالونسرين  و  اشرف  خانم  به  وضمائم  دادخواست  و  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی 
وابوالقاسم وفرانک وفريبا ومحمدرضا واعظم واقدس همگی کوتکی خواهان ها مهدی 
ومحمد صنايع دادخواستی به طرفيت خواندگان:اشرف و سهيال و نسرين و ابوالقاسم 
و فرانک وفريبا ومحمدرضا واعظم واقدس همگی کوتکی به خواسته تجديدنظرخواهی 
ازدادنامه 576شورای حل اختالف آبادان مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709986310500068شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 
دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1397/4/9ساعت10:00تعيين  رسيدگی  ووقت  ثبت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئين  ماده73قانون  موضوع  طبق 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثيراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق 

جهت  رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:1/143
منشی دادگاه حقوقی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان-قدیرجابری

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004804هيات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
سيفعلی رضا قلی وند فرزند محمدبشماره شناسنامه 657 صادره از مغان درششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 103/39 مترمربع پالک54 فرعی از 360اصلی واقع در 
محمدشهرخريداری از مالک رسمی آقای  عباس ميرافضلی سريزدی محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.649 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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 شماره139660331010006064 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فرديس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بخشعلی تورانی فرزند غالمرضا  
به مساحت   باب ساختمان  نور در ششدانگ يک  از  به شماره شناسنامه 297 صادره 
123مترمربع پالک 2010 فرعی از 163 اصلی واقع در فرديس خريداری از مالکين رسمی 
اقدس ضرابی و سهراب بهداد محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکيت صادر خواهد شد.م/الف 3075
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/2/15 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/30 
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نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004789هيات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
فتح اله اقدام فرزند محمد بشماره شناسنامه 53 صادره از ساوه در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 875/00 مترمربع پالک204 
فرعی از 11اصلی واقع در ماهدشت خريداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 652 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004782هيات  رای  برابر 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داودلوائی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2921 صادره از تهران در ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت 844/73 مترمربع پالک1479 فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خريداری از مالک رسمی آقای ايمانعلی هاشم خانی محرز گرديده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.653 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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افزايش ۶۷ درصدی صادرات نفت ايران به اسپانیا

روزنامه ال موندو در گزارشی اعالم کرد: اسپانيا خريد نفت خام از ايران را 
67 درصد افزايش داده است. به گزارش زمان به نقل از ايرنا، در گزارش 
روزنامه ال موندو آمده است: ايران بار ديگر به عنوان يکی  از اصلی ترين 
بازارهای تامين کننده شرکت های نفتی  رپسول و سپسای اسپانيا تبديل 
شده است. بر اساس اين گزارش، ايران در سه ماه نخست سال 2018 
ميالدی 1.4 ميليون تن نفت صادر کرد و از ديگر تامين کنندگان نفت 

اين کشور نظير برزيل، ليبی، قزاقستان و ونزوئال پيشی گرفت. 

اینژی فرانسه:

 پیمانکاری خود در ايران را خاتمه می دهیم

شرکت گاز و نيروی اينژی اعالم کرد تا ماه نوامبر قراردادهای پيمانکاری 
مهندسی خود در ايران را خاتمه می دهد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، خروج آمريکا از توافق هسته ای ايران 
تحريم ها  بازگرداندن  برای  او  فرمان  و  ترامپ،  به وسيله رييس جمهور 
از  اروپايی اعالم کنند  ايران، باعث شده است تا چندين شرکت  عليه 
ايران خارج می شوند، شامل غول نفتی فرانسه، توتال، که در اوايل هفته 
جاری ميالدی اعالم کرد از ايران خارج خواهد شد. مدير اجرايی ارشد 
اينژی، ايزابل کوچر نيز روز جمعه در جلسه سهام داران گفت که اين 
شرکت خدماتی دارای هيچ زيرساختی در ايران نيست، اما دارای تيم های 
مهندسی ايست که برای مشتريان ايرانی در آنجا فعاليت می کنند. او گفت: 
ما 180 روز برای پايان دادن به اين قراردادها زمان داريم، که اين به ما تا 

ماه نوامبر فرصت می دهد. اين کار تا آن موقع انجام می شود.

 پیشنهاد اروپا برای انتقال مستقیم پول نفت
 ايران به بانک مرکزی 

کميسيون اروپا با هدف اجتناب از تحريم های آمريکا پيشنهاد کرد پول 
نفت ايران به طور مستقيم از کشورهای اروپايی به بانک مرکزی ايران 
انتقال داده شود. به گزارش زمان به نقل از تسنيم، کميسيون اروپا با 
هدف دور زدن تحريم های آمريکا عليه ايران پيشنهاد کرد نقل و انتقاالت 
مالی کشورهای اروپايی با ايران به طور مستقيم از طريق بانک مرکزی 
ايران انجام شود. يک مقام ارشد اروپايی با بيان اين که جزئيات اين طرح 
هنوز مشخص نيست گفت: انتقال مستقيم پول به بانک مرکزی ايران 
اين امکان را برای شرکت های اروپايی فراهم می کند تا پول نفت ايران 
را پرداخت کنند و همچنين ايران می تواند منابع ارزی خود را از اروپا به 
داخل انتقال دهد. وی افزود: جان کلود يانکر، رئيس کميسيون اروپا اين 
پيشنهاد را در اختيار کشورهای عضو اتحاديه اروپا قرار داده است. اين 
مقام اروپايی گفت اقدام اخير وزارت خزانه داری آمريکا در تحريم کردن 
ولی اهلل سيف رئيس کل بانک مرکزی ايران به معنای تحريم اين بانک 
نيست. ميگل آرياس کميسر انرژی اروپا اوايل هفته آينده به تهران سفر 
می کند و قرار است پيشنهاد انتقال مستقيم پول نفت ايران به حساب 
بانک مرکزی ايران را با مقامات تهران به بحث بگذارد. در عين حال 
دولت های اروپايی هنوز موافقت يا مخالفت خود با اين پيشنهاد را ارائه 

نداده اند.

نفت در جهان

طرح بزرگ صرفه جویی مصرف آب پتروشیمی ها 
کلید خورد؛

با اجرای فاز اول مصرف آب 1۰ 
میلیون مترمکعب کاهش يافت 

مديرعامل شرکت پتروشيمی فنآوران با تشريخ جزئيات 
اجرای طرح بزرگ صرفه جويی مصرف آب پتروشيمی ها 
اين طرح،  اول  فاز  اجرای  با  کرد:  اعالم  ماهشهر،  در 
مصرف آب 10 ميليون مترمکعب کاهش يافته است.  
از انجمن صنفی کارفرمائی  به گزارش زمان به نقل 
صنعت پتروشيمی، »بهمن بهزادی« در تشريح جزئيات 
توليد  غول  در  آب  مصرف  صرفه جويی  طرح  اجرای 
متانول ماهشهر، گفت: طرح صرفه جويی در مصارف 
آب صنايع پتروشيمی به عنوان يک طرح ابتکاری، ابتدا 
سال 84 در برج خنک کننده واحد کلرآلکالی مجتمع 
پتروشيمی بندرامام اجرايی شد و دستاوردهای خوب 
زيست محيطی به ارمغان آورده بود. مديرعامل شرکت 
پتروشيمی فنآوران با بيان اينکه اين طرح سپس در 
پتروشيمی غدير و بعد از آن در شرکت های شيمی 
بافت، شيمی تکس آريا، تخت جمشيد، کارون، اروند، 
فن آوران و امير کبير اجرايی شده است، تصريح کرد: 
ساير شرکت های  در  پروژه  اين  می شود  بينی  پيش 
پتروشيمی مستقر در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر که 
 ROاز برج های خنک کننده نوع يک با ميک آپ آب
استفاده می کنند، اجرايی شود. اين مقام مسئول با اعالم 
اينکه دستاورد اين طرح ضمن صرفه جويی 30 درصدی 
در دور ريز آب برج های خنک کننده و برگشت سرمايه 
کمتر از هشت ماه بالغ بر10 ميليون متر مکعب در سال 
در کل پتروشيمی های منطقه ماهشهر آب صرفه جويی 
به دنبال دارد، اظهار داشت: در صورت اجرای آن در کل 
صنايع کشور، پيش بينی می شود بالغ بر 100 ميليون 
بزرگ صرفه جويی  متر مکعب معادل آب يک سد 
داشته باشيم و اين صرفه جويی قابل توجه زمانی اتفاق 
می افتد که کشور با خشکسالی مواجه است. بهزادی با 
تاکيد بر اينکه در پتروشيمی فن آوران اجرای اين طرح 
حدود 300 ميليون تومان بار مالی داشت که در کمتر از 
يک ماه اجرا شد، در تشريح ساز و کار اجرای اين طرح 
اقتصادی و زيست محيطی، توضيح داد: در ساخت آب 
ژاول از کلر و سود سوزآور استفاده می شود و زمان نيمه 
عمر آن کمتر از دو روز است يعنی کيفيت آن بعد از دو 
رو ز به نصف می رسد. وی ادامه داد: نور و گرما برای آب 
ژاول زيان آور است و در اين حالت کلر فعال آن به نمک 
تبديل می شود. ضمن اينکه آب ژاول با بهترين کيفيت 
حدود 12 درصد وزنی نمک دارد که سيستم را آلوده 
کرده و در نهايت ته نشين می شود درحالی که گاز کلر، 
حاوی نمک نبوده و خالص است؛ ضمن اقتصادی بودن، 

صرفه جويی ويژه ای در مصرف آب دارد.

کوتاه از انرژی

مدير ديسپچينگ شرکت ملی گاز، گفت:در سال 95، 
210 ميليون بشکه ميعانات گازی توليد شد که اين 
رقم با 13 درصد رشد، در سال 96 به 237 ميليون 

بشکه رسيد.
مهدی  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمشيدی دانا، درباره توليد و فرآورش گاز طبيعی 
در کشور، گفت: پارسال 247 ميليارد مترمکعب گاز 
در پااليشگاه های گازی کشور به ويژه پارس جنوبی، 
فرآورش و به شبکه انتقال گاز سراسری، تزريق شد 
که نسبت به توليد گاز در سال 95 )230 ميليارد 
با رشد 18 ميليارد مترمکعبی معادل  مترمکعب( 
8 درصد همراه بود. وی درباره مقدار توليد گاز در 
مقدار  کرد:  اظهار  جنوبی،  پارس  پااليشگاه های 
فرآورش گاز پارس جنوبی در سال 95، 147 ميليارد 
و 400 ميليون مترمکعب بود که 62 درصد از سهم 
توليد گاز کشور را به خود اختصاص داد، اما اين رقم 
در سال 96 به 172 ميليارد و 900 ميليون مترمکعب 
معادل 69 درصد از سهم توليد گاز کشور افزايش 
درباره  گاز  ملی  شرکت  ديسپچينگ  مدير  يافت. 
توليد فرآورده های گاز در دو سال اخير توضيح داد: 
در سال 95، 2 هزار و 760 تن ال پی جی توليد شد 
که با 4 درصد رشد، به رقم 2 هزار و 876 تن در 
توليد گوگرد در  سال 96 رسيد، همچنين ميزان 
سال 95 يک هزار و 167 تن و ميزان توليد اتان 
2 هزار و 315 تن بود که به ترتيب با 18 درصد و 
22 درصد افزايش به رقم يک هزار و 376 تن و 2 
هزار و 831 تن در سال 96 رسيد. جمشيدی دانا با 
بيان اين که توليد محصوالت جانبی يکی از مهم ترين 
اقدامات پااليشگاه های گازی کشور است، درباره توليد 

ميعانات گازی گفت: در سال 95، 210 ميليون بشکه 
ميعانات گازی توليد شد که اين رقم با 13 درصد 
رشد، در سال 96 به 237 ميليون بشکه رسيد. به 
گفته وی، بخش عمده ای از ال پی جی و گوگرد به 
ويژه در پارس جنوبی با هدف صادرات توليد می شود، 
اما توليد اين محصوالت در ديگر پااليشگاه ها برای 
مصرف داخل کشور است. مدير ديسپچينگ شرکت 
ملی گاز، از افزايش 7 ميليارد مترمکعبی گازرسانی به 
نيروگاه ها در سالی که گذشت، خبر داد و اظهار کرد: 
پارسال با 11 درصد رشد، 67 ميليارد و 700 ميليون 
مترمکعب گاز به نيروگاه ها تحويل شد که اين رقم در 

سال 95، حدود 61 ميليارد مترمکعب بود.
افزایش 5 درصدی تولید گاز با کاهش زمان 

تعمیرات اساسی
اساسی  تعميرات  اين که  بيان  با  جمشيدی دانا، 
پااليشگاه ها و شبکه انتقال گاز در نيمه ماه نخست 

هر سال انجام می شود، درباره انجام تعميرات اساسی 
در سال 96 و تاثير آن بر ميزان توليد گاز، توضيح 
داد: در شش ماه نخست پارسال، حدود 12 درصد 
از ظرفيت کل پااليش گاز کشور به انجام تعميرات 
مجموع  از  که  معنا  اين  به  شد،  محدود  اساسی 
158 ميليارد مترمکعب گازی که می توانستيم در 
سال 96 توليد کنيم، 139 ميليارد و 500 ميليون 
مترمکعب گاز توليد کرديم. وی از برنامه ريزی مرکز 
زمان  برای کاهش  گاز  ملی  ديسپچينگ شرکت 
تعميرات اساسی خبر داد و تصريح کرد: با کاهش 
زمان تعميرات اساسی، گاز بيشتری برای تامين نياز 
مصرف کنندگان توليد می شود، بنابراين امسال تنها 
7 درصد از ظرفيت توليد را به تعميرات اساسی 
 5 افزايش  نشان دهنده  که  می دهيم  اختصاص 

درصدی توليد گاز نسبت به سال 95 است.

صادرات گاز صعودی است
مدير ديسپچينگ شرکت ملی گاز، روند صادرات 
گاز ايران به کشورهای همسايه را مثبت ارزيابی 
کرد و با اشاره به ارائه آماری در اين زمينه گفت: 
 9 حدود   ،95 سال  در  کشورمان  گاز  صادرات 
ميليارد و 100 ميليون مترمکعب بوده است. وی 
افزود: ميزان صادرات گاز ايران در سال 96 به 13 
ميليارد و 200 ميليون مترمکعب رسيد که بيانگر 
رشد 4 ميليارد و 200 ميليون مترمکعبی برابر 46 
روزانه حدود 36  پارسال  است، همچنين  درصد 
ميليون مترمکعب گاز به کشورهای همسايه صادر 
شد که در برخی روزها، اين رقم به 46 ميليون 

مترمکعب نيز رسيد.
گاز تولیدی پاالیشگاه های پارس جنوبی تحت 

کنترل است
پااليشگاه های  خروجی  گاز  جمشيدی دانا، 
پارس جنوبی را استاندارد، باکيفيت و قابل اطمينان 
گازی  پااليشگاه های  همه  گفت:  و  کرد  توصيف 
سوی  از  که  استانداردهايی  مطابق  پارس جنوبی 
شرکت ملی گاز تعريف شده، فعاليت می کنند و 
اين موضوع از راه کنترل آنالين گاز خروجی اين 
پااليشگاه ها قابل اثبات است. وی افزود: در خروجی 
آناليز  سامانه های  گاز،  پااليشگاه های  از  کدام  هر 
کيفی وجود دارد که گاز فرآورش شده را از هر لحاظ 
کنترل می کند. افزون بر اين، شرکت مهندسی و 
سامانه  اجرای  و  نصب  حال  در  نيز  گاز  توسعه 
ميترينگ در خروجی فازهای پارس جنوبی است تا 
نظارت بر کميت و کيفيت گاز اين پااليشگاه ها با 

دقت و حساسيت بيشتری ادامه يابد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز مطرح کرد:

رشد ۱3 درصدی صادرات میعانات گازی

اگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشين سواری سيتروئن زانتيا SXمدل 1383 شماره شهربانی 
بنام   1512283120206S موتور 00404489شماره شاسی  859/82ل39 شماره 

بابل سيده سمانه کاظمی کاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

آگهی  مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری وانت نيسان تيپ زامياد به شماره موتور 578238 و شماره 
شاسی NAZPL 140 TBN 284513 و شماره پالک ايران 312/72ق51 مفقود 

بهشهر و از درجه اعتبار ساقط است .

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004799هيات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
ششدانگ  در  تهران  از  صادره   3573 شناسنامه  محمدبشماره  فرزند  سعيدمشاری 
يکباب ساختمان به مساحت 159/54 مترمربع پالک 703 فرعی از 365 اصلی واقع 
ترابی،  عباسعلی  آقايان حسن عسگری،  مالکين رسمی  از  در محمد شهرخريداری 
طغرل اسماعيل زاده محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.648 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004598هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهراعلی پورشيرازانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 854 صادره از نطنز در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
89/97 مترمربع پالک44 فرعی از 360 اصلی واقع در محمدشهرخريداری از مالک رسمی 
آقای شکراله فالح تاج آبادی محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.654 م/الف

تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004768هيات  رای  برابر 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عباس 
زمانی بوزندان فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 5 صادره از تاکستان در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 154/5 مترمربع پالک 171 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس 
آبادخريداری از مالک رسمی آقای سليم سليمی محرز گرديده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
قضايی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يک 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.646 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعيين  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139660331057004803هيات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
اکبرغالمی فرزند صيد نور بشماره شناسنامه 7803 صادره از شيروان در ششدانگ 
يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 1492/23 مترمربع پالک 1491 فرعی از 
9 اصلی قطعه 188 تفکيکی واقع در ماهدشت خريداری از مالک رسمی آقای هيبت 
اله صمدی محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.647 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/02/15 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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 شماره139660331010007958 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فرديس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت گلزار فرزند کاس 
به شماره شناسنامه 1111 کد ملی 2668740045 صادره از فومن در ششدانگ يک 
قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 168/40 مترمربع پالک 1253 فرعی از 163 
اصلی واقع در کرج - فرديس- خيابان امام حسن - خيابان بوعلی سينا - روبروی 
مجتمع مسکونی سايپا - پالک 45 خريداری از مالک رسمی مصطفی کاظمی طامه 
محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکيت صادر خواهد شد.م/

الف 3054
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/2/15 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/30

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصر وراثت
به حکايت پروند کالسه 2/109/97  شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای پرويز احمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بيان داشته 
شادروان محمدصالح احمدی در تاريخ 28/ 7/ 89  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1.طوبی امينی  زايچه :55-1322  کد ملی  4959821825   همسر متوفی   

2.محمدصديق احمدی  زايچه: 512-1350   کد ملی  4959880317 فرزند متوفی    
3.محمدسعيد احمدی  زايچه:  546-1355  کد ملی  4959880661 فرزند متوفی 

4.پرويز احمدی  زايچه: 41-1367   کد ملی  4959989068  فرزند متوفی
5.محبوبه احمدی  زايچه: 428-1346  کد ملی 4959879475 فرزند متوفی

6.معصومه احمدی  زايچه: 545-1356  کد ملی  4959880651 فرزند متوفی
7.رابعه احمدی  زايچه: 428-1359  کد ملی  4959881569  فرزند متوفی

تا هر کسی  از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد  اينک مراتب يک نوبت در يکی 
اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاريخ نشر اين آگهی ظرف 
مدت يک ماه به اين شورا اعالم نمايد در غير اين صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی يا وصيت نامه ای جز سری يا رسمی بعد از اين مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مدير فناوری اطالعات شرکت ملی گاز، از راه اندازی پورتال 
سامگ )سامانه امور مشترکان شرکت ملی گاز( تا سه ماه 
آينده با هدف کاهش مراجعات حضوری مشترکان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، روح ا... نوريان با بيان 
الکترونيک  دولت  بحث  به  توسعه  ششم  برنامه  در  اين که 
تاکيد ويژه ای شده و يکی از سياست های کلی برنامه ششم، 
الکترونيک در منطقه است، گفت:  برتر دولت  کسب رتبه 
از جمله وظايف فناوری اطالعات در برنامه ششم توسعه، 
تمامی  و  است  اطالعات  ملی  شبکه  و  زيرساخت ها  بحث 
وب  تا  کنند  فراهم  را  شرايطی  بايد  اجرايی  دستگاه های 
حضور  بدون  اطالعات  ملی  شبکه  بستر  در  سرويس ها 

مراجعان، به آحاد جامعه ارائه شود.
پيش بينی  توسعه  برنامه ششم  در  اين که  به  اشاره  با  وی 
دولتی  دستگاه های  به  مردم  حضوری  مراجعات  تا  شده 
الکترونيک هر سال، 7.5  معامالت  و  12.5 درصد کاهش 
شفافيت  اقدام سبب  اين  کرد:  اظهار  يابد،  افزايش  درصد 
بيشتر و ارتقای نظام سالمت اداری خواهد شد. نوريان با 
بيان اين که شرکت ملی گاز ايران با هدف خدمت رسانی به 
برداشته  موثری  گام های  الکترونيک  دولت  بستر  در  مردم 
سازمان  هماهنگی  با  گاز  ملی  شرکت  کرد:  تاکيد  است، 
مشترکان  امور  )سامانه  سامگ  پورتال  اطالعات،  فناوری 
شرکت ملی گاز( را تا سه ماه آينده در بستر دولت همراه 

مراجعات حضوری  تا ضمن کاهش  راه اندازی خواهد کرد 
از  استفاده  با  مشتريان  به  خدمات  فرآيند   22 مشترکان، 
همين سامانه ارائه شود. به گفته وی، اکنون در بعضی از 
استان های کشور با توجه به ضريب نفوذ اينترنت و فناوری 
الکترونيکی و پرداخت قبوض تا سقف  اطالعات، مبادالت 
70 درصد افزايش يافته و در بعضی ديگر از استان ها، ميزان 

نفوذ و پوشش کمتر است.

با هدف کاهش مراجعات حضوری انجام می شود؛ 

راه اندازی سامانه امور مشترکان گاز
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اطالعیه شماره 11 بانک آينده

متعاقب مصوبه شــورای محترم پول و اعتبــار و ابالغ بانک محترم 
مرکزی ج.ا.ايران مبنی بر واگذاری امر مديريت دارائی ها و بدهی های 
تعاونی اعتبار افضل توس )در حال تصفيه( به بانک آينده و همان گونه 
که باقی مانده سپرده گذاران گرامی تعاونی پيش گفته، به خوبی مطلع 
می باشــند؛ بانک آينده، از ابتدای امر، نهايت تالش خود را معمول 
داشته تا مطالبات سپرده گذاران محترم، وفق ضوابط ابالغی، با فوريت 
تعيين تکليف گردند. در همين ارتباط، سپرده گذاران تا سقف مبلغ 
يک ميليارد ريال مانده سپرده، تعيين تکليف شده و سپرده گذاران با 
مانده بيش از مبلغ يک ميليارد ريال نيز توانستند؛ مبلغ يک ميليارد 
ريال از مطالبات خود را دريافت نمايند. به اين ترتيب، تاکنون، بيش 
از 99 درصد سپرده گذاران، به مطالبات خود دست يافتند. در همين 
مدت، بانک آينده، درجهت حفظ منافع ســپرده گذاران باقی مانده، 
دارائی هــای مختلف تعاونی مذکور را شناســائی کرده و حتی برای 
جلوگيری از توقيف و بازداشــت اين دارائی ها، اقدامات گسترده ای 
انجــام داده و امر ارزيابی، تمليک و آماده نمــودن برای فروش اين 

دارائی ها در حال انجام نهائی است.

گشايش333 امین شعبه
 بانک پارسیان در دهدشت

شعبه بانک پارسيان در شهرستان دهدشت گشايش يافت.با حضور 
فرماندار، شهردار، فرمانده نيروی انتظامی و مسوول آموزش و پرورش 
و همچنين مسوولين بانک پارســيان در تاريخ 27 ارديبهشت 97، 
سيصدو سی و سومين شعبه بانک در شهرستان دهدشت گشايش 
يافت.دکتر پوزش،  فرماندار دهدشت در آيين گشايش اين شعبه با 
اشــاره به عملکرد مثبت بانک پارسيان، گفت: بانک پارسبان بانکی 
موفق و شــناخته شده است و ما حضور اين بانک در دهدشت را به 
فال نيک گرفته و اميدواريم که بانک پارسيان بتواند در رونق توليد 
و اشتغال اين شهرستان و شهرستان های اطراف که فاقد شعبه می 
باشند، نقش مهمی ايفا کند.وی با تاکيد برلزوم همکاری فرمانداری 
و شورای تامين اســتان با بانک پارسيان، افزود: در بحث مشکالت 
ايجاد شده از سوی موسسات غيرمجاز که با پرداخت سودهای غير 
متعارف مخاطرات زيادی برای مردم  و بانک های ديگر ايجاد کردند،  
مديران و کارکنان بانک پارسيان توانستند با تالش و همت مضاعف 
و همکاری مناسب، اين مقوله را به نحو احسن مديريت کنند. مريم 
وحيدنيا، سرپرســت روابط عمومی بانک پارسيان نيز با بيان اينکه 
اين بانک زنجيره کاملی از خدمات را داراست، خاطرنشان کرد: بانک 
پارسيان توانسته است دوشــادوش دولت محترم درراستای اجرای 
سياست های اقتصاد مقاومتی و منويات مقام معظم رهبری اقدامات 

ارزنده ای در رونق توليد و کسب و کار کشور انجام دهد. 

 »تبريز ۲۰1۸« بانک ملی ايران
 به اينستاگرام آمد

بانک ملی ايران که پيش از اين مشــارکت فعال خود در برگزاری 
رويداد تبريز 2018 را عملياتی نموده، در فضای مجازی نيز به اين 
موضوع ورود کرده اســت. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ايران، اين بانک در راستای ايفای رسالت اجتماعی خود و 
با هدف برجسته تر شدن رويداد تبريز 2018 و معرفی ايران اسالمی، 
مسابقه اينستاگرامی تبريز 2018 را در دو بخش گردشگران داخلی 
و بين الملل برگزار می کند.در بخش بين الملل، گردشگرانی که از 
اقصی نقاط جهان در تبريز حضور خواهند داشت، عکسی از خود و 
يکی از نمادهای تبريز را در صفحه شخصی خود بارگذاری کرده و 
در مسابقه شرکت خواهند کرد.شرکت کنندگان بايد صفحه رسمی 
بانک ملی ايران را در اينستاگرام به نشانی bankmelli1307 تگ 
کرده و از هشــتگ هــای  bankmelliiran#،tabriz2018#  و  
#bmitourismfestival اســتفاده کنند.در بخش داخلی نيز هر 
کــدام از هموطنان عزيز می توانند عکســی از خود به همراه يکی 
از نمادهــای تبريز را در صفحه شــخصی خود درج کرده و پس از 
تگ کردن صفحه رسمی بانک ملی ايران در اينستاگرام، عکس را 
با هشــتگ های #تبريز2018، #بانک_ملی_ايران و#جشنواره_

گردشــگری_بانک_ملی بارگــذاری کنند.در تعــداد عکس های 
بارگذاری شده محدوديتی وجود ندارد و عکس ها بايد از تاريخ 20 
ارديبهشــت ماه تا 20 شهريورماه 1397 )از 10 مه تا 11 سپتامبر 
2018( بارگذاری شــوند. همچنين  شــرکت کنندگان بايد جزو 

فالوورهای صفحه رسمی بانک ملی ايران در اينستاگرام باشند.
بانــک ملی ايران در بخش بين الملل به پنج گردشــگر 300 يورو 
و  در بخش داخلی به 18 شــرکت کننده مبلغ پنج ميليون ريال 
به قيد قرعه اهدا خواهد کرد.»ســازمان همکاری اسالمی« از سال 
2015 طرحی را با نام معرفی شــهر نمونه گردشگری کشورهای 
اســالمی آغاز کرده و در همين راستا شهر »تبريز« به عنوان شهر 

نمونه گردشگری جهان اسالم در سال 2018 انتخاب شده است.

خبر

۲۰ درصد تولید خرمای کشور 
صادر می شود

رئيــس انجمن ملی خرمای ايــران از ارزش 
300 ميليون دالری صادرات اين محصول در 
سال خبرداد و گفت: ســال گذشته بيش از 
260 هزار تن خرما معادل 20 درصد از توليد 

به کشورهای هدف صادر شده است.
به گزارش زمان به نقل ازايرنا، خرما محصولی 
با ارزش غذايی باالست که ساالنه نزديک به 
يک ميليون 200 هزار تن انواع آن در سطح 
203 هزارو 763 هکتار از اراضی استان های 
خرما خيز کشــور از جمله کرمان، هرمزگان، 
فارس، سيســتان و بلوچســتان، هرمزگان، 
خوزستان و بوشهر توليد و به بازارهای داخلی 
و خارجی عرضه می شــود. طبــق آمارهای 
موجود، کشــورهای مصر، ايران، عربســتان 
ســعودی، امارات متحده عربی، پاکســتان، 
الجزاير، عراق، ســودان، عمــان و ليبی 10 
توليدکننده اول خرما در جهان به شمار می 
روند که ايران رتبه دوم توليد را دارد. بيش از 
93 گونه )واريته( خرما در کشورما توليد می 
شود که هشت تا 12 رقم آن تجاری و دارای 

مصرف باالست.

آغاز توزيع
 سود سهام عدالت متاخران

 مشاور ســازمان خصوصی ســازی از توزيع 
سود سهام عدالت افرادی که با تاخير شماره 
شبای خود را به ســامانه اعالم کرده اند، در 
آينــده نزديک خبر داد و گفت:واريز ســود 
کارمندان به عنوان آخرين گروه پايان يافت.

بــه گزارش زمــان به نقــل ازمهــر، جعفر 
ســبحانی از پايان توزيع سود سهام عدالت 
کارمنــدان دولت به عنــوان آخرين گروه از 
مشــموالن سود سهام خبر داد و گفت: سود 
سهام عدالت با کارمندان دولت تسويه شده 
اســت و بين اول تا پانزدهم ارديبهشت ماه 
تمام مبالغ به حســاب آنهــا واريز گرديده 
اســت؛ البته ممکن اســت برخــی بانکها با 
چنــد روز تاخير، اين ســود را به حســاب 
مشــتريان واريز کرده باشــند؛ اما کار واريز 
ســود اين گروه هم به پايان رســيده است.

مشاور ســازمان خصوصی سازی تاکيد کرد: 
به طور قطع و يقين، ســود ســهام عدالت 
آن دســته از افرادی که تا قبل از بهمن ماه 
ســال 96، شماره شــبای خود را در سامانه 
ســهام عدالت به ثبت رسانده اند، واريز شده 
اســت و همه افراد می توانند پرينت حساب 
خود را چــک کرده و اگر مشــکلی در اين 
زمينه دارند، با ســازمان خصوصی سازی در 
ميان بگذارند تا پرونده آنها بررســی شــود.

وی تصريح کرد: ســامانه سهام عدالت برای 
نشان دادن ســودهای واريزی هنوز به طور 
کامل به روزرســانی نشده اســت و بنابراين 
ممکن اســت که در ســامانه برخی از افراد، 
ســود مرحله اول فقط به ثبت رسيده باشد، 
اما کل سود به حساب آنها واريز شده است، 
پس مالک سامانه سهام عدالت نبوده و بايد 
پرينت حســاب خود را چک کنند.به گفته 
ســبحانی، بر اســاس بررســی های سازمان 
خصوصی سازی، هيچ موردی از 40 ميليون 
نفر مشــمول دريافت سود سهام عدالت، که 
ســود خــود را دريافت نکرده باشــد وجود 
ندارد، بنابراين اگر با دريافت پرينت حساب، 
باز هم ســود به صورت کامــل برای فردی 
واريز نشده است، می تواند با تماس با سامانه 
سهام عدالت موضوع خود را پيگيری نمايد.

وی اظهار داشت: واريز ســود سهام عدالت 
برای آن دســته از مشــموالنی که با تاخير 
شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت 
اعالم کرده اند، به زودی آغاز می شود و البته 

اين پرداختی ها به مرور انجام خواهد شد.

خبر

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شهرداری احمد آباد مستوفی در نظر دارد به استناد بند 10 جلسه ۲3 مجوز شورای اسالمی شهر به شماره نامه 
۵/10۵9 ش ش الف مورخ 96/11/۲3  نسبت به در اختیار قرار دادن زمین به مساحت 8۵0 متر جهت راه اندازی و 

نگهداری پارک بادی کودکان با مشخصات ذیل اقدام نماید.

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

واحد امور قراردادها) آقای میر خضری( مراجعه نمایند.تلفن تماس: ۵-۵6718۲90 داخلی ۲13 
توضیحات: 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.۲. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می 
باشد.3. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب سپرده آنها ضبط خواهد شد. 4.هزینه 
خرید اسناد مزایده مبلغ ۵00/000ریال می باشد. ۵. سپرده شرکت در مزایده صرفا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا فیش 

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

ردیف

۱

عنوان

مزایده در اختیار قرار دادن زمین به مساحت 85۰ متر جهت 
احداث، راه اندازی و نگهداری پارک بادی کودکان در جانمایی 

شهر احمد آباد مستوفی، بلوار شهید ابوالقاسم، خیابان بهار 

سپرده شرکت در مزایده  )ریال(

6/۰۰۰/۰۰۰

 نوبت دوم

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    ا- علی اصغر عليزاده  2- زهره گلی توانا    3  - اميد کلوانی    ساکن ....  که 
فعال مجهوالمکان ميباشد  اخطار  ميشود. صدراله تقی پور    دادخواستی بخواسته   
بانک به شورای حل  ثالث  به استناد   محتويات پرونده 70/96 و استعالم  جلب 
اختالف تنکابن  بکالسه 136/96/ش5،شعبه پنجم   ثبت و وقت دادرسی  به روز  
يکشنبه    97/4/3 ساعت 9صبح تعيين گرديد. اينک بدرخواست  خواهان و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی با انتشار يک نوبت آگهی  
ابالغ  وقت رسيدگی  سراسری محلی در يکی از جرايد کثير االنتشار بشما ابالغ 
ميشود. ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی برای دريافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمايم بدفتر اين دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر شويد. 
منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسيدگی  غياباً  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در 

بوسيله آگهی الزم باشد فقط يک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  پنجم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    ا- علی اصغر عليزاده  2- زهره گلی توانا    3  - اميد کلوانی    ساکن ....  که 
فعال مجهوالمکان ميباشد  اخطار  ميشود. صدراله تقی پور    دادخواستی بخواسته   
جلب ثالث  به استناد   محتويات پرونده 73/96 و استعالم بانک به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکالسه 137/96/ش5،شعبه پنجم   ثبت و وقت دادرسی  به روز  
يکشنبه    97/4/3 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديد. اينک بدرخواست  خواهان 
انتشار  با  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  باستناد  و  دادگاه)شورا(  دستور  و 
از جرايد کثير  ابالغ  وقت رسيدگی  سراسری محلی در يکی  نوبت آگهی   يک 
االنتشار بشما ابالغ ميشود. ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی برای دريافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمايم بدفتر اين دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسيدگی حاضر شويد. در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگی خواهد نمود. 
مدت  روزنامه،  در  نوبت  يک  فقط  باشد  الزم  آگهی  بوسيله  منبعدابالغی  چنانچه 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  پنجم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    ا- شهريار هادی پور 2- مصطفی جهان نورد3- وحيد شعبانپور   ساکن ....  که 
فعال مجهوالمکان ميباشد  اخطار  ميشود. محسن طوسی خراسانی  بوکالت از بانک 
ملت   و تامين خواسته   دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه به استناد   دادخواست 
و ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 48/97/ش6 ،شعبه ششم  ثبت 
و وقت دادرسی  به روز  دو شنبه    97/4/4 ساعت 9صبح تعيين گرديد. اينک 
و  بانک ملت و دستور دادگاه)شورا(  بدرخواست  محسن طوسی خراسانی  وکيل 
باستناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی با انتشار يک نوبت آگهی  ابالغ وقت 
رسيدگی سراسری محلی در يکی از جرايد کثير االنتشار بشما ابالغ ميشود. ظرف 
يکماه از تاريخ انتشار آگهی برای دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم بدفتر اين 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر شويد. در صورت عدم 
حضور دادگاه غياباً رسيدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسيله آگهی الزم 

باشد فقط يک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    ششم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    علی بشيری فرزند لطف اله  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان ميباشد  اخطار  
ميشود. شعبان شور ميج     دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه بابت اجاره منزل    
به استناد   .......... به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 2/97/ش3 ،شعبه سوم 
ثبت و وقت دادرسی  به روز  سه شنبه    97/3/29 ساعت9/45صبح تعيين گرديد. 
اينک بدرخواست   خواهان  و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آيين 
دادرسی مدنی با انتشار يک نوبت آگهی  ابالغ وقت رسيدگی سراسری محلی در 
يکی از جرايد کثير االنتشار بشما ابالغ ميشود. ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه)شورا(  اين  بدفتر  و ضمايم  دادخواست  ثانی  نسخه  دريافت  برای 
غياباً  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  شويد.  حاضر  رسيدگی  جهت  مقرر  وقت  در 
رسيدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسيله آگهی الزم باشد فقط يک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    سوم  شورای حل اختالف تنکابن

وزير صنعــت، معدن و تجــارت گفت: اگر 
از دو موافقت نامه کنســولی و بانکی ايران 
و قزاقستان درست اســتفاده شود و روابط 
کارگزاری بين بانک های ايران و قزاقستانی 
در حوزه يورو برقرار شــود، سطح روابط دو 
کشــور به دو برابر وضعيــت فعلی افزايش 

می يابد.
به گــزارش زمان به نقل ازميــزان، محمد 
شريعتمداری در حاشيه اجالس بين المللی 
اقتصاد )آستانه فروم( در آستانه قزاقستان، 
رابطه ايران با قزاقســتان را رابطه ای ديرينه 
عنــوان کرد و افــزود: حجــم فعاليت های 
اقتصادی ايــران با دنيای خارج حدود 200 
ميليارد دالر است و اقتصاد قزاقستان نيز به 
عنوان يک اقتصاد بزرگ در آسيای مرکزی 
60 درصــد توليد ناخالص داخلی آســيای 
مرکزی را دارد که ضروری اســت روابطمان 
را با اين کشــور به نحو گسترده ای افزايش 

دهيــم.وی با بيــان اينکه بازار قزاقســتان 
بازار بســيار خوبــی برای صــدور کاال ها و 
خدمــات فنی و مهندســی اســت، تصريح 
کرد: ظرفيت هــای ترانزيتی و همکاری های 
مواصالتی در زمينه های جــاده ای، ريلی و 

هوايی ميان دو کشور وجود دارد و تالشمان 
اين اســت کــه روابطمــان در زمينه های 
صنعتــی، معدنی و تجاری را گســترده تر 
کنيم. شــريعتمداری با اشاره به مذاکرات 
خود با نخســت وزيــر قزاقســتان، اضافه 

کرد: با نخست وزير قزاقستان در خصوص 
توســعه روابط و حمايــت از صدور رواديد 
به شــکل مطلوب تر رايزنــی کرديم و وی 
دســتورات الزم را برای سفارتخانه شان در 
تهران صادر کردند.وزيــر صنعت، معدن و 
تجارت در پايان گفت: بايد در زمينه روابط 
بانکی قدم هــای خوبی برداريم و اگر از دو 
موافقتنامه کنســولی و بانکی خود با کشور 
قزاقســتان درست اســتفاده کنيم و روابط 
کارگزاری بين بانک های ايران و قزاقستانی 
در حوزه يورو برقرار شود، سطح روابط دو 
کشــور به دو برابر وضعيــت فعلی افزايش 
می يابد.در حاشــيه اين اجــالس موافقت 
نامه ترجيحــات تجاری ايران بــا اتحاديه 
اقتصادی اوراســيا توســط معاونان نخست 
وزيران اين اتحاديه و محمد شريعتمداری 
»وزير صنعــت، معدن و تجــارت ايران« 

امضا شد.

وزير صنعت بیان کرد:

پیش بینی افزایش 2 برابری سطح روابط اقتصادی ایران و قزاقستان

وزير اقتصاد از آغاز روند اصالح رتبه ايران در فضای کسب و کار با تعامل بيشتر ميان بخش 
خصوصی و دولت خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسيما، مسعود کرباسيان در يادداشتی آورده است: مدت ها 
بود که قصد داشــتم کتاب »جهانی از اعداد« تاليف موسســه اکونوميست را مطالعه کنم. 
اما فرصت نمی شــد تا اينکه آخر هفته زمانش را بدســت آوردم. مطالعه آمار از دو منظر 
مهم است. اول اينکه در دورانی قرار داريم که بايد با توجه به مختصات واکنش های جامعه 
جهانی به برجام، در مورد اقتصادتصميم گيری کنيم و تعيين استراتژی  بيش از هرعنصری 
به اطالعات و تحليل نياز دارد.دوم اينکه به نظر می رسد در مورد برخی شاخص ها اطالعات 
دقيقی به جهان نداده ايم و آنها به دليل عدم دسترســی به منابع قابل اســتناد يا در مورد 
ما اطالعات اشتباه می دهند يا اينکه به مزيت های اقتصاد ايران اشاره نمی کنند.وی افزوده 
است: خيلی مواقع از کارآفرينان کشور نکاتی می شنوم که من را به فکر فرو می برد. گاهی 
جمالت ســاده به دريايی از معنی تبديل می شوند و خوشبختانه از اين دست تجربه ها در 
وزارت اقتصاد زياد دارم. نمونه اش همين مثالی که می زنم. يک فعال بخش خصوصی داخلی 
که کارخانه اش بيش از 10 هزار کارگر دارد و به کشورهای منطقه هم کاال صادر می کند، 
می گفت هميشه استراتژيش برای رقابت براين اصل استوار بوده که »کارخودشان را بی کم 
و کاست و بی توجه به سنگ اندازی های رقبا« انجام دهند. به همين سادگی. اگر در جايی به 
غير از جلسه با کارآفرينان اين جمله را می شنيدم شايد به سادگی از کنار آن عبور می کردم 

ولی وقتی ذهنم درگير معادالت روز بود، اين جمله هم برايم معنای ديگر پيدا کرد.

عضو کميســيون صنايع مجلس با ابراز اميدواری نســبت به تصويب طرح ساماندهی بازار 
خودرو در مجلس، گفت: اين طرح هفته آينده در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حميد گرمابی با بيان اينکه احتمال اينکه تعرفه خودروهای 
هيبريدی کاهش يابد، زياد است گفت: با توجه اينکه  خودرو های هيبريد دوستدار محيط 
زيســت هســتند بايد وارد کنندگان را برای واردات اين نوع خودرو ها تشويق کنيم.وی 
تصريح کرد: بايد اين خودروها را با اطالع کافی، بدون ايجاد رانت و تحميل شوک به بازار 
وارد کنيــم. حتی بايد تعرفه های واردات را کاهــش دهيم يا خودروها را بدون تعرفه وارد 
کنيم، زيرا با لحاظ کردن ضرر و زيانی که خودروهای با مصرف ســوخت باال به ســالمت 
مــردم و محيط زيســت وارد می کنند و همچنين يارانه ای کــه دولت به بنزين اختصاص 
می دهد، می بينيم که جايگزينی اين خودروها منفعت بيشــتری دارد.وی با تاکيد بر اينکه 
در حقيقت حمايت از صنايــع خودروی داخلی از جيب مردم صورت می گيرد، اين کار را 
نادرســت ارزيابی کرد و گفت: ايران ازجمله کشورهايی اســت که خودرو در آن باالترين 
تعرفه را دارد، فکر می کنم اگر تعرفه هايی مشابه را برای صنايع ديگر داشته باشيم شکوفا 
می شوند ولی در صنعت خودرو با قبول وجود مشکالت، از رقيبان قبلی خود عقب هستيم.

وی گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو که يک فوريت آن تصويب و برای بررسی و چکش 
کاری به کميسيون صنايع و معادن ارسال شده و در حال حاضر در دست بررسی است و به 
احتمال زياد اين طرح درهفته های آينده در  صحن علنی مجلس رای بياورد و به تصويب 

نمايندگان خانه ملت قرار گيرد.

اصالح جایگاه ایران در شاخص 
کسب  و کار؛ به زودی

تشویق واردکنندگان خودروهای 
هیبریدی با کاهش تعرفه

 برايند اخبار منتشر شده در روزهای اخير نشان 
می دهد کــه علی رغم خروج آمريــکا از برجام، 
خودروســازان فرانســوی در ايران مانــده و به 
همکاری با خودروسازان ايرانی ادامه خواهند داد.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، اقدام غيرقانونی 
و يکجانبه آمريــکا در خروج از توافق برجام اين 
پرسش را مطح کرد که در فضای جديد سرنوشت 
همکاری خودروســازان داخلی با خودروسازان 
مطرح بين المللی چه خواهد شــد.در اين زمينه 
بررسی اخبار بين المللی منتشره و مواضع رسمی 
کشورهای اروپايی نشان می دهد که اين کشورها 
مصمم به حفظ و تعميق روابط اقتصادی در ايران 
بوده و با اقدام يکجانبه آمريکا مقابله خواهند کرد.

در جديدتريــن رويداد در ايــن زمينه نيز اخيرا 
امانوئل ماکرون رييس جمهوری فرانسه تاکيد کرد 
که »اتحاديه اروپا فعاليت شرکت های خارجی در 
ايران حتی پس از خروج آمريکا از توافق هسته ای 
و بازگشت تحريم ها را تضمين خواهد کرد«. اين 
مواضع نشــان می دهد که خودروسازان مطرح 
بين المللی از جمله خودروســازان فرانسوی پژو، 
سيتروئن و رنو مشــکلی برای ادامه همکاری با 
شرکای ايرانی خود نخواهند داشت، موضوعی که 
خبر خوبی برای اين شرکتها محسوب می شود.

پژو از حدود دو سال پيش دور جديد فعاليت های 
خود در ايران را با همکاری ايران خودرو آغاز کرده 
و خــودروی پژو 2008 به عنوان اولين محصول 
آن نيز وارد بازار شــده اســت. آن طور که اعالم 
شده پژو 301 به عنوان دومين محصول شرکت 

مشــترک ايران خودرو و پژو )ايکاپ( نيز ظرف 
ماه های آينده وارد بازار خواهد شد.چند روز پيش 
مسووالن ارشد پژو در واکنش به خروج آمريکا از 
برجام اعالم کرده بودند که در رابطه با فعاليت در 
ايران در انتظار مواضع مستقل اروپا در اين رابطه 
هستند.ســيتروئن نيز از حدود يک سال پيش 
اجرای قرارداد مشــارکت با گروه خودروســازی 
ســايپا را آغاز کرده و خودروی سيتروئن C3 به 
عنــوان اولين محصول آن نيز به زودی وارد بازار 
خواهد شــد.رنو نيز ديگر خودروســاز فرانسوی 
اســت که اگرچه پس از اجرايی شــدن برجام 

روابط خود را با شــرکای ايرانی توسعه داد اما به 
دنبال سرمايه گذاری و توليد مستقل محصوالت 
خود در ايران نيز هست.قرار است رنو با همکاری 
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران )ايدرو( و 
هلدينگ ناصح، به توليد مستقل محصوالت خود 
در ايران بپردازد که امور مربوط به اجرايی شدن 
اين قرارداد در ســايت بن رو در ساوه در جريان 
اســت.اما گذشته از خودروســازان فرانسوی که 
ادامه حضور آنها در ايران قطعی شــده است به 
نظر می رسد حضور هيوندايی به عنوان خودروساز 
شــاخص کره ای نيز در ايران ادامه خواهد يافت.

هيوندايی در دو سال اخير وارد شراکت با شرکت 
کرمان موتور شده و محصوالتی همچون النترا به 
صورت داخلی سازی شده در ايران مونتاژ می شود.

اگرچه اين خودروســاز کره ای اخيرا اظهار نظر 
رســمی در رابطه با برنامه های خود برای ادامه 
حضور در ايران نداشته است اما مواضع اتحاديه 
اروپا و همچنين اخبار غير رسمی نشان می دهد 
که اين خودروســاز کره ای نيز برنامه های جدی 
برای ادامه حضور و گســترش فعاليت های خود 
در ايــران دارد کــه از جمله آن عرضه توســان 

داخلی سازی شده تا پايان سال جاری است.

خودروسـازان فرانسـوی
 در ایـران ماندنـی شدند



خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور 
فرمانت وبچشان در آن شیرینی یادت را ومهیا کن 
مرا در آنروز رای انجام سپاس گذاریت به کـرم 
خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت وپرده 

پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

دعای روز چهارم ماه رمضان

اگر آن ُترک شیرازی به دست آرد دل ما را 
 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت 
 کنار آب ُرکناباد و گلگشت مصّل را

امروز با حافظ

 چاپ رمانی درباره حضور
 غزنوی ها در تاريخ ايران

رمان »خواب هايت را در اين خانه 
تعريف نکن محمود« نوشته عباس 
سليمی آنگيل توسط انتشارات هيال 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »خواب هايت 
را در اين خانه تعريف نکن محمود« 
نوشته عباس سليمی آنگيل به تازگی توسط انتشارات 
هيال منتشر و راهی بازار نشر شده است. اين رمان 
درباره وقايع تاريخی ايران اواخر قرن چهارم و ابتدای 
قرن پنجم و همچنين شکنجه غزها نوشته شده است.

به عقيده نويسنده کتاب، آنچه در رمان پيش رو از 
آمده،  چهارم  قرن  پايانی  های  سال  و  پنجم  قرن 
جدا از هويت تاريخی خود هم، معنا دارد. به روايت 
اسرارالتوحيد، نيشاپور قرن پنجم يکی از آبادترين و 
زنده ترين شهرهای ايران بوده است. ابوسعيد ابوالخير، 
عارف نامدار در اين شهر و همان عصر زندگی می 
کرده است. ابوالحسن خرقانی، ايشی نيلی از زنان مريد 
ابوسعيد و حسن مودب خادم خانقاه ابوسعيد از ديگر 

شخصيت های حاضر در اين رمان تاريخی هستند.
شکنجه غزها در تاريخ ايران و ادبيات فارسی، بازتاب 
زيادی داشته است. خفه کردن با خاک يکی از شکنجه 
های رايج آن ها بوده است. به اين ترتيب که خاک را 
در حلق مردم ريخته و آن ها را خفه می کردند. غزها، 
شهرهای مرو و مهنه )زادگاه و محل دفن ابوسعيد 
ابوالخير( را نيز در ايران نابود کردند. در رمان پيش رو، 
خرده داستان هايی هم درباره رستم و خاندانش نقل 
شده اند.  اين کتاب با 112 صفحه، شمارگان 550 

نسخه و قيمت 9 هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

اعتراض به دونالد ترامپ با »سکوت« در آمريکا

فيلم کوتاه »سکوت« به کارگردانی پگاه ارضی در 
اعتراض به سياست های آمريکا در يک جشنواره 

فيلم نمايش داده می شود.
فيلم کوتاه »سکوت« به کارگردانی پگاه ارضی در 
جشنواره فيلم Shawna shea و به نشانه 
اعتراض به سياست های ترامپ در آمريکا نمايش 
داده می شود. اين جشنواره يک رويداد هنری در 
حوزه فيلم کوتاه است که هر سال فصل بهار در 

ماساچوست آمريکا برگزار می شود.
اسکيپ شيا دبير اين جشنواره گفته است: فيلم »سکوت« تصويری زيبا از انسانيت از 
ديدگاه مردم ايران در شرايط سخت است. برای اعتراض به تصميم ها و سياست های 
ترامپ فيلم »سکوت« را به عنوان يک فيلم اعتراضی در اين جشنواره نمايش می دهيم.

مهدی فردقادری داور جشنواره ايسکیا ايتالیا شد

 مهدی فردقادری کارگردان جوان سينمای ايران 
داور جشنواره ايسکيا ايتاليا شد.

مهدی فردقادری کارگردان جوان سينمای ايران 
به عنوان عضو هيات داوران شانزدهمين دوره 

جشنواره ايسکيا در ايتاليا انتخاب شد.
فيلم  نخستين  »جاودانگی«  سکانس   - پالن 
سينمايی اين فيلمساز، در طول 2 سال گذشته 
در بيش از بيست جشنواره جهانی به نمايش در 

آمده و موفق به دريافت چند جايزه نيز شده است. پيش توليد جديدترين فيلم فردقادری 
با عنوان »بی وزنی« به تهيه کنندگی مرتضی شايسته در هدايت فيلم ادامه دارد و طی 

روزهای آينده وارد مرحله فيلمبرداری خواهد شد.

خبر

معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی 
تأکيد کرد که حوزه گردشگری به يک 
زمان  دارد.به  گزارش  نياز  خودجراحی 
به نقل از روابط عمومی سازمان ميراث 
معاون  محب خدايی  محمد  فرهنگی، 
ميراث فرهنگی،  سازمان  گردشگری 
مراسم  در  گردشگری  و  صنايع دستی 
سين  ملی  جشنواره  دومين  اختتاميه 
هشتم نوروز97 سمن ها گفت: سمن ها 
بزرگترين ظرفيتی هستند که می توانند 
فعال تر  را  سازمان  به  مربوط  حوزه های 
از  رنگين کمانی  ما  کشور  کنند.  پوياتر 
ظرفيت های گردشگری جهان است و در 
زمينه استعدادهای انسانی، ظرفيت های 
تاريخی، ظرفيت های هنری و... در دنيا 
سرآمد هستيم اما بعضی گاهی داشته های 
زياد، غرور کاذب را به همراه می آورد و به 
آن ها  از  نمی توان  داشته ها  تعدد  دليل 
استفاده کافی برد و برای آن ها برنامه ريزی 
کرد. در واقع داشته های زيادچالش های 
اينکه  بيان  با  دارد.او  همراه  به  را  خود 
مديريت محدود به فنی و اجرايی نيست 
بلکه بحث های روان شناختی، سياسی، 
مديريت  در  نيز  اقتصادی  و  اجتماعی 
باشيم  بايد جامع نگر  افزود:  دارند  نقش 
و با منطق با موضوعات برخورد کنيم و 
الگوهای کورکورانه را دنبال نکنيم.معاون 

ميراث فرهنگی،  سازمان  گردشگری 
کرد:  تأکيد  گردشگری  و  صنايع دستی 
ظاهر  به  فقط  اگر  تاريخی  حوزه  در 
ظرفيت های ميراثی توجه نداشته باشيم 
و به ريشه و داستان های مربوط به آن ها 
زيادی  استعدادهای  به  کنيم  نگاه  نيز 
از  بسياری  علمی  ريشه  که  می رسيم 
موضوعات در آن نهفته است.او بيان کرد: 

ما بلد نيستم از داشته های بی نظير کشور 
معرفی  را  آن ها  و  کرده  استفاده  چطور 
کنيم. سمن  می توانند بزرگترين ظرفيت 
برای داشته های کشور را به مرحله ظهور 
کنيم. بهره برداری  آن ها  از  تا  برسانند 

محب خدايی با اشاره به بحث برندسازی 
اين  مشکالت  بزرگترين  از  يکی  گفت: 
است که اين باور وجود دارد که تهران 

آغاز مسير گردشگری است، ما در بحث 
و  کرديم  نقطه ای  بارگذاری  گردشگری 
امروز  است.  نشده  انجام  درست  توزيع 
در  وقت  هر  شبکه ای ست.  دنيا  دنيا 
کشور تفکر شبکه ای در همه حوزه های 
و  برسيم  تعادل  به  می توانيم  داشتيم 
دنيا  به شبکه  برای وصل شدن  حرفی 
پيدا کنيم.او بيان کرد: متأسفانه اين نوع 

برنامه ريزی های  که  باعث شده  تفکر  از 
باشد.  درونی  برنامه ريزی های  عمدتا  ما 
ما داشته های کشور را مطابق با تفکرات 
خودمان شکل داده ايم و يادمان رفته که 
بايد ميزبان گردشگرانی باشيم که بابت 
هزينه هايی که برای سفر به ايران می کند 
شود. گرفته  نظر  در  ذائقه هايش  بايد 

وی با اشاره به اينکه در بعضی مواقع با 
تعصب تصميم گيری می شود و ذائقه های 
گردشگر خارجی در نظر گرفته نمی شود 
گفت: مثال بايد ذائقه غذايی گردشگری 
که از چين به ايران سفر می کند در نظر 
گرفته شود زيرا آن گردشگر مکلف نيست 
از غذای سنتی ما استفاده کند.او با اشاره 
به اينکه در حوزه گردشگری بايد بتوانيم 
جاذبه ها را به  محصول تبديل کنيم افزود: 
هر گردشگر انگيزه خاصی از سفر دارد، 
مثال اگر گردشگری به عنوان گردشگری 
و  تاريخ  به  وارد کشور می شود  سالمت 
فرهنگ ايران کاری ندارد. بايد داشته ها، 
ظرفيت ها و خواسته ها را با منطق کنار هم 
قرار دهيم تا بتوانيم يک برنامه صحيح را 
تصريح کرد:  شکل دهيم.محب خدايی 
بايد کنار هم جمع شويم و ظرفيت ها 
می تواند  پويايی  اين  کنيم،  پويا  را 
به  را  اجتماعی  و  اقتصادی  پويايی 

دنبال داشته باشد

کاریکاتور

فيلم مستند »متهمين دايره بيستم« از توليدات مرکز گسترش 
سينمای مستند و تجربی به کارگردانی حسام اسالمی، برنده جايزه 

بهترين فيلم بخش بين الملل جشنواره مستند »وين« اتريش شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، 
 ethnocineca در جشنواره بين المللی مستند »وين« موسوم به
که از 4 تا 11 ماه می 2018 در پايتخت اتريش برگزار شد، مستند 
»متهمين دايره بيستم« ساخته »حسام اسالمی« موفق به کسب 

جايزه بهترين فيلم بخش مسابقه بين الملل اين جشنواره شد.
اين فيلم سپس در بخش رسمی جشنواره DOK.fest مونيخ 
آلمان نيز به نمايش درآمد که از جشنواره های مهم فيلم مستند 
در اروپا است. گفتنی است که مستند »متهمين دايره بيستم« 
سرگذشت يک گروه نوجوان بزهکار در گذر پنج سال از زندگی 

آنان را روايت می کند...
بين المللی  دوره جشنواره  دهمين  در  بار  اولين  برای  فيلم  اين 
»سينماحقيقت« به نمايش درآمد و نامزد دريافت تنديس فيروزه ای 
بهترين فيلم و کارگردانی شد؛ سپس سيمرغ بلورين بهترين فيلم 
مستند سی و پنجمين جشنواره فجر، سه »شير سنگی« بهترين 
فيلم، بهترين کارگردانی و بهترين تدوين نهمين جشن مستقل 
سينمای مستند و جايزه بهترين کارگردانی مستند جشنواره شهر 

را کسب کرد.

فروردين  از  که  تلويزيون  و  بازيگر سينما  حسين شهاب 
گذشته در بيمارستان بستری بود، به علت مشکالت کليوی 

و نارسايی کبدی درگذشت.
اين هنرمند در فيلم هايی نظير »گوزن ها«، »مأموريت«، 
ايفای  به  و...  »شيالت«  »بازداشتگاه«،  »برزخی ها«، 
نقش پرداخته است. وی سابقه حضور در سريال ماندگار 
»هزاردستان« را هم در کارنامه داشت و کمدی »شارالتان« 

از آخرين کار هايی است که در آن ايفای نقش کرد.
حسين شهاب از کشتی گيران قديمی بود و در برخی فيلم ها 

به عنوان بدلکار حضور می يافت.
اين بازيگر کهنه کار طی پنج دهه حضور در سينما بيش از 

90 فيلم سينمايی ايفای نقش کرد.
مراسم تشييع پيکر حسين شهاب بازيگر سينما و تلويزيون 
مقابل  از  ارديبهشت ماه  يکشنبه 30  امروز   ساعت 9:30 

ساختمان شماره 2 خانه سينما برگزار می شود.
همچنين مراسم ختم اين هنرمند سه شنبه 1 خردادماه از 
ساعت 13 تا 14:30 در مسجد پيامبر اعظم واقع در خيابان 

شريعتی برپا می شود.

نگاهی به کارنامه 2 سال اخير حميد فرخ نژاد نشان می دهد که او 
در اين فاصله عمدتا در فيلم هايی بازی کرده که يا تماما در خارج 

ضبط شده اند يا سکانس هايی در خارج از ايران داشته اند.
ب اين روزها تب و تاب ساخت فيلم در خارج از ايران زياد شده و 
تعدادی از کارگردانان برای جذب مخاطب بيشتر حتی گاهی 2 يا 
3 سکانس از فيلم خود را در خارج از مرزهای ايران جلوی دوربين 
می برند و همين امر سبب شده تا حضور در اين فيلم ها هم فال 
باشد و هم تماشا و بسياری از بازيگران و عوامل سينما عالقه مند به 

حضور در اين آثار باشند.
در سال های اخير حميد فرخ نژاد تقريبا پای ثابت اين گونه فيلم ها 
است و بيشتر فيلم هايی که در خارج ساخته شده اند و يا سکانسی 

در خارج از ايران دارند از حضور وی به عنوان بازيگر بهره برده اند.
کارگردانی  به  »التاری«  به  توان  می  ها  فيلم  اين  جمله  از 
محمدحسين مهدويان، »تگزاس« به کارگردانی مسعود اطيابی، »ما 
شما را دوست داريم خانم يايا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و 
»دختر شيطان« به کارگردانی قربان محمدپور اشاره کرد که اين 
ليست نشان می دهد فرخ نژاد در 2 سال اخير بيشتر وقت خود 
را برای فيلم هايی گذاشته که حداقل چند سکانس در خارج از 

ايران داشته اند.

»مهتمین دایره بیسمت« برنده 
جشنواره مستند »وین« اتریش 

فرخ نژاد و ابزی در فیلم هایی 
اب سکانس های خارج از ایران

حسین هشاب ابزیگر سیمنا 
 و تلویزیون  درگذشت 

چیزی که همه میخواهند خود نیکواکریه نه عکسش..!

حوزه گردشگری 
نیاز به یک خودجراحی دارد 


