
     سه شنبه
     8 خرداد 1397  

   13 رمضان  1439 
 29May 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3769    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان

پرداختی  طرح 
رونق تولید ۲۰ 

هزار میلیاردی شد  

کاهش سن
 اعتیاد دختران 

به قلیان

انتشار ۲ بدافزار 
به عنوان 

فیلترشکن تلگرام
751

روحانی: با تحریم ملت را هدف گرفته اند

بخش خصوصی قادر به خنثی سازی 
حربه تحریم ها است

عراقچی: هنوز درنقطه مطلوب قرار نداریم

هستیم برجام  درحفظ  وپا  ار جدیت  شاهد 

1

1

صادرات غیرنفتی ایران ۲۲ درصد 

افزایش یافت

   ایران خبر مذاکره با رژیم 

صهیونیستی را تکذیب کرد 

محموله 70 هزار تنی پلی اتیلن پایپ 

ایران صادر شد
به گزارش زمان ، بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی، در دو ماهه نخست سال جاری صادرات انواع کاالها به غیر 
از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت. و با 40.۵4 

درصد افزایش به چهار میلیارد و 391 میلیون دالر رسید.

به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت امورخارجه خبرسازی ها درباره 
مذاکره غیرمستقیم ایران و رژیم صهیونیستی در اردن را تکذیب 
کرد و گفت: در بحبوحه خیانت برخی کشورهای عربی به آرمان 

فلسطین این خبرسازی ها برای انحراف افکار عمومی است.

اشاره  با  جم  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت   ، زمان  گزارش  به 
به آغاز تولید تجاری پلی اتیلن مشکی گرید پایپ در صنایع 
به  تنی  هزار   70 محموله ای  صادرات  از  ایران  پتروشیمی 

کشورهای ترکیه و ترکمنستان خبر داد. 726
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سرمقاله
فناوری روز، ابزار مقابله

 با زنجیره تقلید 

نگاه روز
واکاوی تصمیم 

»ماندن در برجام«

شاهد جدیت اروپا درحفظ 
برجام هستیم

گاهی از کار بعضی آدم ها شگفت زده می شوم 
که از میان تمام راه حل های مسئله، سخت 
ترین راه را انتخاب می کنند تا به نتیجه برسند. 
این روزها که هوا گرم تر شده و ایام رمضان را 
می گذرانیم قاعدتا ساعت 9 تا 11 صبح با تردد 
بیشتری در خیابان ها مواجه می شویم. تصور 
کنید در میان این همه شلوغی، به یکباره با 
ترافیکی مواجه شوید که سرمنشأ آن کارگرانی 
باشند که مشغول لکه گیری و آسفالت زیرگذر 
هستند، آن هم با الین های عرض کم و تعداد 
از  طویلی  صف  آن  نتیجه  که  زیاد!  ماشین 
خودروهاست که از این بی تدبیری و بی موقع 

بستن مسیر، مدت ها در ترافیک مانده اند!
کاری که می بایست در فاصله افطار تا سحر 
انجام شود  کمتر  تردد  و  تر  هوای خنک  در 
برعکس در اوج ساعت های مشغله کاری در 

حال انجام بود!
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5  مهناز همتی

3داوود آقایی

دیدار جمعی از دانشجویان
 با رهبرمعظم انقالب

به گزارش زمان،عضو کمیسیون بهداشت مجلس آمار مبتالیان به عفونت HIV درکشور را 37 هزار نفرعنوان کرد و گفت هم اکنون 17 هزار نفر در کشور در اثر ابتال به این بیماری تحت درمان هستند. 
همایون هاشمی باهشدار نسبت به خطرموج سوم ایدز و آمار رو به رشد ابتال به این بیماری، گفت:  تاکنون بیش از 36 میلیون نفر در دنیا بر اثر این بیماری جان خود را ازدست دادند؛ حدود 37 هزار 

نفرمبتال به ایدزدرکشور شناسایی شده اما به نظر میرسد که تعداد مبتالیان دوبرابراین میزان باشد. 

تهدید موج سوم بیماری HIV  درکشور 

 پیدا و پنهان  آمار» ایدز« در ایران

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-15( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه 
شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  
7-16 و چهارشنبه ها  7-1۵ ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  
http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 
14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین 
 معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه

 اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.
ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
97/3/7  نوبت اول- 97/3/8   نوبت دوم

ردیف

1

کد فراخوان

3/162/ 517

موضوع
تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط 

تغذیه 12 و 10 اینچ آهوان - قلعه گنج

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو

شماره مجوز

1397.868

مدت زمان اجرا    ) روز(

360 روز

مبلغ تضمین)ریال(

3/032/800/000

امور  وزیر  معاون  عراقچی  عباس  سید 
خارجه گفت: تاکنون جدیت اروپا در حفظ 
برجام را شاهد بوده ایم، اما تواناییشان را 

مطمئن نیستیم.
معاون  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیاسی وزارت امور خارجه در گفت وگویی 
تلویزیونی تاکید کرد که جدیت اروپا در 
بوده  شاهد  را  ایران  با  مذاکره  پیشبرد 
ولی هنوز به توانایی آنها در زمینه تحقق 
خواسته های ایران اطمینان ندارد.رئیس 
تیم کارشناسی مذاکره ایران و اروپا روند 
مذاکرات و نحوه تحقق شروط مقام معظم 
رهبری را تشریح کرد و گفت: درحال حاضر 
دو کار باید صورت گیرد. نخست این که 
اروپایی ها نحوه تامین خواسته های ایران 
را برای ما روشن کنند.وی افزود: همان طور 
که در اظهارات سران سه کشور اروپایی ها 
هم دیدید، ذکر شده که در حوزه اقتصادی 
بسته پیشنهادی برای ایران آماده خواهند 
راه  اقتصادی در حقیقت  این بسته  کرد. 
تحریم  یکسری  است.  عملی  هایی  حل 
اقتصادی  آثاری  و  شود  برداشته  باید  ها 
داشته باشد.عراقچی گفت: اروپایی ها باید 
یکسری راه حل های عملیاتی را تعیین 
کنند. ما االن در این مرحله هستیم. به 
عنوان مثال راه حل ها در زمینه فروش 
بانکی که دو حوزه  و گاز و مسائل  نفت 
های  گشایش  و  است  برجام  در  کلیدی 
زیادی تاکنون داشته ایم را مشخص کنند 
و یا در حوزه تجارت و حمایت از شرکت 
هایشان باید بسته پیشنهادی بدهند و به 

طور عملیاتی و عینی و ملموس بگویند این 
حوزه ها را چطور تامین می کنند.رئیس 
تیم کارشناسی مذاکرات ایران و اروپا افزود: 
این است که بگویند چگونه  مرحله دوم 
می خواهند، تضمین کنند. اینجاست که 
شروط مقام معظم رهبری کامال مصداق 
پیدا می کند. باید تضمین هایی بدهند که 
چگونه می خواهند این عملیاتی شود و ما 
شاهد بدعهدی و تعلل نباشیم. وی تاکید 
کرد: این دو مسیر ماست که باید در چند 
هفته به آن برسیم.معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه مذاکره در زمینه موشکی را ›خط 
و  خواند  ایران‹  کننده  مذاکره  تیم  قرمز 
نخواهد  انجام  ای  مذاکره  چنین  گفت: 
 : افزود  نیز  ای  زمینه منطقه  شد.وی در 
فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن 
تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی 
گفت وگوهایی انجام شود که این هم به 
دالیل انسانی و مشکالت و رنج هایی بود 
که مردم یمن تحمل می کنند.وی تیم 
مذاکره منطقه ای با اروپا را متفاوت از تیم 
مذاکره برجام ذکر کرد و گفت که هدایت 
ان مذاکرات از طرف ایران با حسین جابری 
انصاری است.عراقچی در ابتدای این گفت 
وگو تاکید کرد: موضع ما همیشه این بوده 
که تا زمانی در برجام خواهیم ماند که منافع 
ما از توافق تامین شود و گشایش هایی که 
در تحریم ها پس از برجام ایجاد شده؛ ادامه 
یابد.وی به 16 ماه تالش ترامپ برای خروج 
از برجام اشاره کرد و گفت: او تالش کرد 
ابتدا فضا را آماده کند که هزینه این کار به 

گردن جمهوری اسالمی بیفتد. ما در این 
تله نیفتادیم. گفتیم اگر ترامپ می خواهد 
از برجام خارج شود خودش باید هزینه اش 
را بپردازد. سپس توپ را در زمین اروپایی 
ها و کنگره انداخت که نشد.معاون وزیر امور 
خارجه افزود: موضع ما این بود که تصور 
نمی کنیم با خروج آمریکا منافع ما تامین 
شود. به اروپا هم همواره بی اعتماد بودیم 
لذا خیلی روشن بود که بگوییم اگر آمریکا 
از برجام خارج شود ما فکر نمی کنیم که 
تامین شود. طبیعی  برجام  منافعمان در 
است که ما هم به دنبال آن خارج خواهیم 
شد.عراقچی اضافه کرد: وقتی خروج آمریکا 
از برجام قطعی شد و مشخص شد ترامپ 
قصد دارد از برجام خارج شود اروپایی ها 
از ما خواستند به آنها فرصتی بدهیم که 
تال ششان را بکنند بلکه بتوانند خواسته 
داد:  ادامه  کنند.وی  تامین  را  ایران  های 
و  شد  منتقل  عالی  سطوح  در  پیام  این 

رئیس جمهوری محترم تصمیم گرفتند 
این فرصت را در حد چند هفته در اختیار 
اروپا قرار بدهند و به همین خاطر است 
که ما االن مشغول مذاکره هستیم.معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه افزود: بعد از آنکه 
ترامپ اعالم کرد از برجام خارج می شود 
یک آشفتگی را در مواضع اروپایی ها شاهد 
بودیم. علت آن این بود که اروپایی ها سه 
چهار ماه با آمریکا مذاکره کرده بودند و 
تصورشان این بود که در این مذاکرات به 
نقطه ای می رسند که آمریکا در برجام باقی 
بماند. حتی در آخرین لحظه هم تصور می 
کردند آمریکا اگر هم اسقاطی ها را تمدید 
نکند ولی به طور مستقیم از برجام خارج 
نمی شود و مهلتی به دیپلماسی خواهد داد 
ولی این طور صریح و مستقیم خارج شدن 
از برجام برای آنها غیر منتظره بود و لذا 
تعبیراتی که ما از اروپایی ها شنیدیم، بسیار 

ضد و نقیض بود.              ادامه در صفحه 3

عراقچی: هنوز درنقطه مطلوب قرار نداریم

شاهد جدیت اروپا درحفظ برجام هستیم

رئیس جمهوری برون گرایی اقتصاد ملی را از الزامات و 
سیاست های اصلی نظام دانست و با یادآوری اینکه اگر 
کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم 
کرد ، گفت: بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را 

خنثی و فرصت سازی کند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعاالن اقتصادی 
افزود:آنها )آمریکایی ها( دروغ می گویند که هدفشان 
از تحریم ها مردم ایران نیست؛ آنها ملت ما را هدف 
گرفته اند.وی با یادآوری اینکه ›برای پیشرفت همزمان 
باید حمایت  ملی  و صادرات  گذار خارجی  از سرمایه 
خارج  و  داخل  ایرانی  گذاران  سرمایه  به  شود‹،گفت: 
کشور، می بایست اولویت و اطمینان خاطر داد.رئیس 
جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش 

اقتصاد  مساله  صرف  را  خود  تمرکز  از  توجهی  قابل 
کرد، ادامه داد: دولت از ابتدا رسیدگی به مسائل حوزه 
سیاست داخلی، خارجی، مسائل فرهنگی و دیگر مسائل 
را نیز مورد توجه قرار داد، اما از آنجا که وضعیت اقتصاد 
کشور، عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف مسایل 
بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه به 

حالت عادی بازگردانیم.
روحانی با یادآوری اینکه در این راستا در بعضی از زمینه ها 
موفقیت های خوبی به دست آوردیم و در بعضی زمینه ها 
موفقیت ها در سطح متوسط بود، توضیح داد: با توجه به 
نیاز کشور و تبیین برنامه های بلندمدت برای دستیابی 
به رشد اقتصادی 8 درصد، نیاز به جذب سرمایه قابل 
توجهی داشتیم؛ در 4 سال دولت یازدهم به طور متوسط 
بیش از 4 درصد رشد اقتصادی سالیانه داشتیم که اگر 
چه خوب بود اما با هدف گذاری انجام شده فاصله داشت، 

اما در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی 
منفی بود و رقم جذب سرمایه گذاری در این 4 سال 
منفی 1.8 دهم درصد بود.روحانی ادامه داد: در زمینه 
اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به عنوان مثال 
رقم اشتغال خالص ایجاد شده در سال گذشته اندکی 
کمتر از 800 هزار شغل بود، اما با این وجود، باز هم در 
زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان 

نمی دهند و نیاز به تالش بیشتری داریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت از ابتدا توجه زیادی 
را صرف بهبود اقتصاد و معیشت مردم کرد، یادآورشد: 
دولت در این زمینه هم به تولید و رشد شتابان اشتغال زا 
توجه کرد و هم در زمینه عدالت در توزیع و گسترش 
عدالت اجتماعی و فقرزدایی، گام های خوبی برداشت و 
اجازه نداد یکی از این دو فدای دیگری شود. روحانی 
تصریح کرد: تالش ما این بود که ماشین اقتصاد کشور 
را که از ابتدای کار مشکالتی داشت به تحرک انداخته و 
اشکاالت آن را نیز تا حدودی اصالح کنیم. در این راستا 
مسیری را ترسیم کرده بودیم که امروز مجبوریم مقداری 
در آن تغییر دهیم و باید مراقب باشیم چرا که موانع راه 
بیشتر از گذشته خواهد بود.رئیس جمهوری گفت که ما 
در سال های 90 و 91 دچار یک تحریم بزرگ شدیم، 
اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی کنیم 
و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد بوجود آمد. 
بجای استفاده مناسب از فرصت ها بخش ها و نهادهایی 
را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه می توانیم با کمک 
آنها مسائل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات 
ما مناسب نبود، از همین رو امروز باید حواسمان را بیشتر 
و  نقش  تولید،  بخش  در  که  کاالهایی  تا  کنیم  جمع 
تاثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت 

واردات نباشد.
  ادامه در صفحه 7

روحانی: با تحریم ملت را هدف گرفته اند

بخش خصوصی قادر
 به خنثی سازی حربه
 تحریم ها است

هماهنگی  و  امداد  مدیریت  مرکز 
رایانه ای  رخدادهای  عملیات 
عبور  بدافزارهای  انتشار  به  نسبت 
و  داد  هشدار  تلگرام  فیلترینگ  از 
اعالم کرد که این ویروسهای مخرب 
رواج  کاربر،  از  با هدف سوءاستفاده 

یافته اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پس 
بدافزارهای  تلگرام  شدن  فیلتر  از 
مختلفی تحت عنوان »تلگرام بدون 
فیلتر«، »فیلترشکن تلگرام« و غیره 
اند.  شده  منتشر  مجازی  فضای  در 
هماهنگی  و  امداد  مدیریت  مرکز 
با  ای  رایانه  رخدادهای  عملیات 
بررسی این برنامه ها هشدار داد که 
مخرب  افزاری  نرم  های  برنامه  این 
با فریب کاربر، اقدام به سوء استفاده 
ارز  استخراج  یا  و  اطالعات کاربر  از 
راستا  این  کنند.در  می  دیجیتال 
بدافزار   ۲ فنی  بررسی  با  مرکز  این 

»فیلترشکن تلگرام« و »جت فیلتر« 
»فیلترشکن  برنامه  کرد:  اعالم 
آماده   برنامه های  جمله  از  تلگرام« 
ای است که با توجه به کد آن، در 
عناوین  با  زمانی  مختلف  مقاطع 
سوءاستفاده های  برای  و  مختلفی 
برنامه  این  منتشر می شود.  مختلف 
عنوان  به  ضدویروس   1۲ توسط 

بدافزار تشخیص داده شده است. 
در  گسترده  تبلیغات  در  برنامه  این 

سطح تلگرام منتشر شده که نمونه 
داشته  بازدید  هزار   138 آن  از  ای 
است.این برنامه پس از نصب توسط 
کاربر مخفی شده و دستورات مخرب 
بدافزار،عضویت  )نصب  مختلفی 
از  را   )... و  پیامکی  سامانه  چند  در 
طریق برنامه های پوش نوتیفیکیشن 
نشان  ها  می کند.بررسی  دریافت 
مخرب  استفاده  نحوه  که  دهد  می 
پوش  سرویسهای  از  بدافزار  این 

نوتیفیکیشن این است که این برنامه 
قادر است هر برنامه یا بدافزار دیگری 
را نیز روی دستگاه کاربر نصب کند.

در همین حال برنامه »جت فیلتر« 
که  است  بدافزارهایی  از  یکی  نیز 
اخیرا با توجه به فیلتر شدن تلگرام، 
در حال انتشار در کانالهای تلگرامی 
 Android است. نام این برنامه درواقع
پس  که  است   System WebView

روی   MainActivity نام  با  نصب  از 
بدافزار  گیرد.این  می  قرار  دستگاه 
بدون آنکه کاربر متوجه شود، در پس 
زمینه اقدام به استخراج ارز دیجیتال 
دستگاه  توانایی  از  و  کرده  مونرو 
در  متاسفانه  کند.  می  سوءاستفاده 
کامپیوتر،  همانند  موبایل  دستگاه 
شده  ایجاد  تغییرات  متوجه  کاربر 
یا کندی نمی شود و احتمال اینکه 
متوجه این سوءاستفاده شود بسیار 

پایین است.

انتشار ۲ بدافزار به عنوان فیلترشکن تلگرام
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ورود ۱۰۰ واگن مسافری و ۲۸۰۰ واگن باری 
به ناوگان ریلی

 معاون امور ناوگان شــرکت راه آهن گفت: قرار اســت در ســال 
جاری 134 دستگاه لکوموتیو، ۲800 دستگاه واگن باری و 100 

دستگاه واگن مسافری و ریل باس به ناوگان ریلی اضافه شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجتبی تفقدی با اشــاره به برنامه 
سال 97 شــرکت راه آهن در بخش ناوگان اظهار داشت: شرکت 
راه آهن در نظر دارد در قالب یک برنامه عملیاتی 134 دســتگاه 
لکوموتیو، ۲800 دستگاه واگن باری، ۵4 دستگاه واگن مسافری 
بین شــهری و 46 دســتگاه ریل باس به ناوگان ریلی اضافه کند.

وی افــزود: با توجه به ظرفیت جابه جایــی 8۲ میلیون تن بار، 
1۵ میلیون نفر مســافر بین شهری و حمل 7 میلیون نفر مسافر 
حومه ای تحقق این برنامه می تواند به تســهیل جابه جایی بار و 
مسافر و افزایش ظرفیت های حمل کمک شایانی کند.وی با اشاره 
به اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده ریلی بیان 
داشــت: در حال حاضر با توجه به حساســیت بیشتر واگن های 
مسافری و جهت ایجاد ایمنی و رفاه بیشتر برای مسافران، برنامه 
از رده خارج کردن واگن های مســافری با سن باال از سال 1394 
در دســتور کار این معاونت قرار گرفته و تا انتهای سال 1396، 
تعداد 61۵ دستگاه واگن مسافری با عمر باال از رده خارج شد.وی 
افزود: با این کار سن متوسط واگن های مسافری حدود 10 سال 
کاهش یافته اســت و طبق برنامه پایــان تیرماه 1397 حد اکثر 
397 دســتگاه واگن مســافری از رده خارج می شود که بر این 
اساس در انتهای سال 1397، متوسط عمر واگن های مسافری در 
گردش به ۲0.33 ســال خواهد رسید.تفقدی با بیان اینکه هدف 
بلندمدت شــرکت راه آهن در بخش ناوگان، کاهش متوسط عمر 
انواع ناوگان ریلی تا 1۵ سال است گفت: در انتهای سال 1397، 
متوسط عمر لکوموتیو در گردش به 31.۵7 سال و متوسط عمر 

واگن باری در گردش به ۲۲.6۵ سال خواهد رسید.

معرفی ۸3 طرح اشتغالزایی روستایی به بانکها 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تاکنون 83 طرح 
پیشنهادی تعاونی روستایی در استان ها با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد 

تومان به منظور استفاده از تسهیالت به بانک معرفی شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر؛حســین شــیرزاد با اشاره به مجوز هیات 
دولت و ابالغ وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
گفت: از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیالتی به ارزش 1.۵ میلیارد 
دالر بابت سهم دولت تخصیص یافته و معادل همین میزان نیز از طریق 
منابع بانکی تامین شــده که در مجموع حدود 1۲ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت جهت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده 
اســت.وی افزود: از مجموع طرح های پیشــنهادی تعاونی روستایی در 
اســتان ها تاکنون 4۵7 طرح با اعتباری در حدود ۵68 میلیارد تومان 
در ســامانه کارا ثبت شــده و از این میزان 163 طــرح به مبلغ حدود 
193 میلیارد تومان در کارگروه های شهرســتانی و استانی به تصویب 
رســیده که 83 طرح با مجموع اعتبار بالغ بــر 100 میلیارد تومان به 
بانک های عامل شامل بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک 
و صندوق کار آفرینی امید معرفی شــده اند.شیرزاد تصریح کرد: در این 
خصوص طرح های زیادی از سوی ادارات کل تعاونی های روستایی در 
اکثر استان های کشور مورد تصویب کارگروه های شهرستانی و استانی 
قــرار گرفته و طــرح های مهم دیگری نیز در ایــن رویکرد پیش بینی 
شــده که برای تصویب و معرفی به بانک هــای عامل برای  پرداخت در 
دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.وی تنوع و فراوانی 
طــرح های مصوب تعاونی ها که به بانک معرفی شــده اند را عمدتا در 
زمینه توسعه و تجهیز و احداث سالن سردخانه، طرح تولید میوه خشک 
)چیپس میوه(، فرآوری پسته و غالت، بسته بندی محصوالت کشاورزی، 
احداث باســکول، تولید چیپس ســیب زمینی، مرکز جمع آوری شیر، 
احداث گلخانه، کاشت گل محمدی، احداث انبار چند منظوره، کارخانه 
کمپوســت و کشمش پاک کنی، ســوله گندم ۵0 هزارتنی، پرورش بز 
سانن،کشتارگاه صنعتی مرغ و بلدرچین، تولید بذور اصالح شده، فرآوری 
بذر گندم، احداث واحد بوجاری بذر و حبوبات، ســیلوی ذخیره غالت، 
تجهیز کارخانه شالیکوبی، توسعه کارگاه خوراک دام و خدمات بازرگانی 

و دامی تخصصی کشاورزی و مهندسی برشمرد.

اظهارات ماکرون درباره ماجرای استعفای 
حریری درعربستان

رئیس جمهور فرانسه اظهار داشــت، اگر فرانسه در بحران بازداشت سعد 
حریری، نخست وزیر لبنان در عربستان ورود نکرده بود، شاید االن جنگی 

در لبنان وجود داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
گفتگویی درباره دیپلماسی کشورش گفت: سفر من به ریاض جهت راضی 
کردن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای حل بحران حریری، باعث 
شد لبنان از بحرانی خطرناک خارج شود.ماکرون افزود: اگر صحبت های ما 
شنیده نمی شدند، چه بســا دراین لحظه که صحبت می کنیم، جنگی در 
لبنان وجود داشت، این همان دیپلماسی فرانسه و اسلوب ماست، این همان 
چیزی اســت که در ســفرم به ریاض برای دیدار با ولیعهد عربستان اتفاق 
افتاد و من از حریری دعوت کردم به فرانســه بیاید و همین امر لبنان را از 
بحرانی خطرناک نجات داد، به یاد دارم که نخست وزیر لبنان چند هفته ای 
در ریاض نگه داشته شــده بود.حریری در چهارم نوامبر گذشته به شکلی 
ناگهانی از ریاض استعفای خود را اعالم کرده و حزب اهلل و ایران را به کنترل 
لبنان متهم کرد، سپس دو هفته آتی را در شرایطی مبهم در ریاض ماند و 
در ادامه با میانجی گری فرانســه، این شهر را به مقصد پاریس ترک کرده و 
از آنجا نیز به بیروت بازگشت.مسئوالن لبنانی در طول آن دو هفته خواستار 
بازگشت حریری شده بودند.میشل عون، رئیس جمهور لبنان نیز تایید کرد، 
حریری در عربستان بازداشت شده است.در مقابل ریاض این مساله را تکذیب 
کرد و همین امر موجب ایجاد تنش هایی در روابط دو کشور شد.حریری به 
محض بازگشت به بیروت، استعفایش را پس گرفت اما چیزی درباره شرایط 

استعفایش در ریاض اعالم نکرد.

جمعی از دانشجویان با رهبرمعظم 
انقالب دیدار کردند

 در دوازدهمیــن روز از مــاه مبارک رمضان 
1439، جمعــی از دانشــجویان و نمایندگان 
تشکل های دانشجویی، عصر دیروز )دوشنبه( 
با حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر انقالب 
اسالمی دیدار کردند. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، این دیداردر حســینیه امام خمینی 
)رحمــه اهلل( با بیان دیدگاه هــای نمایندگان 

تشکل های دانشجویی برگزاری شد.

روحانی به چین می رود

وزارت امور خارجه چین اعالم کرد: این کشور 
ماه آینده میالدی در یکی از شهرهای ساحلی 
چین میزبان حســن روحانــی، رئیس جمهور 
ایران خواهد بود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
وزارت امــور خارجه چین روز دوشــنبه اعالم 
کرد: این کشــور ماه آینده میالدی) ژوئن(در 
یک نشست منطقهای که در یک شهر ساحلی 
چین برگزاری می شود میزبان حسن روحانی 
رئیس جمهــور ایران خواهــد بود.بنابر اعالم 
وزرات امور خارجه چین روحانی قرار است یک 
سفر رسمی به  چین داشته باشد و در نشست 
سازمان همکاری  شانگهای شرکت کند. هنوز 
تاریخ دقیق سفر رئیس جمهور ایران مشخص 
نشــده است اما گفته می شود این نشست قرار 
اســت در هفته دوم ماه ژوئن در شهر چینگ 
دائو واقع در شــمال چین برگزار شود.ایران در 
حال حاضر یک عضو ناظر ســازمان همکاری 
شانگهای محســوب می شود هرچند  مدت ها 
اســت که درخواســت رســمی خود را برای 
عضویت کامل در این ســازمان منطقه ای ارائه 
داده است.روسیه پیش از این تاکید کرده است 
که با توجه به رفع تحریم های غرب علیه ایران، 
این کشور می تواند عضو دائم سازمان همکاری 
شانگهای که روسیه ، چین، پاکستان و هند از 

جمله اعضای آن هستند شود.

ایران خبر مذاکره با رژیم 
صهیونیستی را تکذیب کرد

ســخنگوی وزارت امورخارجه خبرســازی ها 
دربــاره مذاکره غیرمســتقیم ایــران و رژیم 
صهیونیســتی در اردن را تکذیب کرد و گفت: 
در بحبوحه خیانت برخی کشورهای عربی به 
آرمان فلسطین این خبرسازی ها برای انحراف 
افکار عمومی اســت.به گــزارش زمان به نقل 
ازایرنا، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص ادعای برخی رســانه های 
صهیونیستی و ســعودی در خصوص مذاکره 
غیر مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی در اردن 
گفت: این ادعا از اســاس کذب و خبرســازی 
است.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران قطعا و 
اساسا رژیم جعلی، تروریستی و غاصب اسرائیل 
را به رســمیت نمی شناســد و هدف چنین 
دروغ پراکنی هایی کامال واضح و آشکار است. 
قاسمی خاطر نشــان کرد: در بحبوحه خیانت 
برخی کشــورهای عربی به آرمان فلسطین و 
پایمال کردن مجاهدت و مقاومت چند ده ساله 
ملت مبارز آن سرزمین، خبرسازی مغرضانه و 
پوچ برخی وبگاه های منتسب به محور عبری 
- عربی برای انحراف افکار عمومی جهانیان از 
جنایات اخیر رژیم صهیونیستی جای هیچگونه 

تعجبی ندارد.

کره جنوبی مذاکرات آمریکا و کره 
شمالی را تایید کرد

وزارت خارجه کره جنوبی مذاکرات مقامات
 آمریکا و کره شــمالی را با هدف آماده سازی 
زمینه برگزاری نشســت دونالد ترامپ و کیم 
جونــگ اون تاییــد کرد.به گــزارش زمان به 
نقل ازصداوســیما، وزارت امــور خارجه کره 
جنوبی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: مذاکرات 
مقامات آمریکا و کره شمالی در روستای مرزی 
پانمونجوم برگزار شد. این وزارتخانه به جزییات 
بیشتری در این خصوص اشاره نکرد.مون جائه 
ایــن رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشــنبه 
خطــاب به خبرنــگاران گفت: آمریــکا و کره 
شمالی به زودی مذاکرات در سطح کاری خود 
را برای تعیین دستور کار نشست ترامپ و کیم 
و نیز آماده ســازی مقدمات این نشست آغاز 
خواهند کرد.ترامپ هفته گذشــته از برگزاری 
نشســت با رهبر کره شــمالی انصراف داد، اما 
سپس به ســرعت از احتمال برگزاری نشست 
طبق برنامه ریزی قبلی در تاریخ 1۲ ژوئن در 
ســنگاپور خبر داد.به گزارش آسوشیتدپرس، 
رئیس جمهور آمریکا نیز در اظهاراتی از حضور 
هیئت نمایندگان آمریکا در کره شمالی برای 
هماهنگی برگزاری نشست وی با کیم جونگ 

اون خبر داد.

اخبار

خبر

کسی که بر مرکب شکیبایی سوار 
شود به پیروزی نهایی دست می یابد

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین با امیدوار کردن هیات 
اسالمی،  نظام جمهوری  فروپاشی  به  آمریکا  حاکمه 

نشانی اشتباه به آنها می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی 
روز  آملی الریجانی  اهلل صادق  آیت  قوه قضاییه، 
افزود:  قضایی  عالی  دوشنبه در جلسه مسئوالن 
مشاوران دولت آمریکا امروز متصل به بدنام ترین 
و خبیث ترین تروریست های دنیا هستند و اخیراً 
نیز حسب برخی گزارش ها اعالم شد که برخی 
منافقین  از  آنها  و وکالی  آمریکا  دولت  در  افراد 
رشوه های کالن دریافت کرده اند. چنین هیات 
حاکمه فاسدی می خواهد تمام توانش را برای به 
زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به کار بگیرد.رئیس 
بصیرت،  با  باید  امروز  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه 
وحدت و همدلی به مقابله با توطئه های دشمن 
بپردازیم، راه عملی مواجهه به این اقدامات خباثت 
داخل  استعدادهای  و  امکانات  به  توجه  را  آلود 
کشور، وحدت در نظر و عمل و همچنین رعایت 

خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر معم انقالب از 
جمله در گفت وگو با کشورهای اروپایی برشمرد.

المللی  بین  تعهد  یک  از  خروج  داد:  ادامه  وی 
اما آمریکا  قابل هضم نیست  برای هیچ کشوری 

با زورگویی و قلدری این کار را انجام می دهد و 
در ادامه نیز بایدها و نبایدهایی را ترسیم می کند 
که معنای آن برای ایران بازگشت به عقب و دست 
کشیدن از اهداف مقرر در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی است.
برای برهم زدن وضع  از سویی دیگر در تالش   
اقتصادی کشور هستند و متأسفانه با تخیالت و 
توهمات گروه های تروریستی در این مسیر اشتباه 

افتاده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به دشمنی های 
ملت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  با  آمریکا  اخیر 
شریف ایران تصریح کرد: آمریکا با خروج یکطرفه 
و  بایدها  از  فهرستی  ارائه  آن  و در پی  برجام  از 
شد،  ارایه  اش  خارجه  وزیر  زبان  از  که  نبایدها 
گمان کرد که ملت شریف ما را با پدیده ای تازه 
روبرو کرده است؛ غافل از اینکه مرتکب اشتباهی 
برای  اقدامات  قبیل  این  زیرا  است  اساسی شده 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  ندارد  تازگی  ما  مردم 
نیز با چنین زیاده خواهی هایی، از اهداف عالی 
از  زمینه حمایت  در  نظام  اساسی  ارزش های  و 
مظلومان منطقه و پیشبرد اهداف راهبردی خود 

عقب نشینی نخواهد کرد.   

رئیس قوه قضاییه:

منافقین نشانی اشتباه به هیات حاکمه آمریکا می دهند

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس تاکید کرد: بیانیه کمیسیون 
کافی  برجام  درباره  و ۵+1  ایران  مشترک 
نیست و دوران بیانیه و اعالمیه گذشته است.

ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بیانیه  خصوص  در  بروجردی  عالءالدین 
پیشروی  و  برجام  مشترک  کمیسیون 
اظهار  اروپایی ها،  با  برجامی  مذاکرات 
داشت: مرحله بیانیه و اعالمیه حول برجام 
گذشته است و جمهوری اسالمی تنها یک 
مالک عمل را خواهد پذیرفت، در صورتی 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  که 
اروپایی ها گام های عملی بردارند، می توان به 
آنها اطمینان پیدا کرد.وی با اشاره به اینکه 
نمایندگان به دنبال تهیه یک طرح الزام آور 
برای دولت بر مبنای فرمایشات مقام معظم 
رهبری درباره برجام و روابط خارجی هستند، 

تصریح کرد: در این صورت جمهوری اسالمی 
گام های عملی اروپایی ها را خواهد سنجید، 
اعالم بیانیه و دفاع از ایران در سخنرانی ها 
قابل پذیرش نیست.رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دهم افزود: 
بیانیه کمیسیون مشترک برجام خوب است 
اما شرط کافی نیست، بنابراین با توجه به 
پیش بینی  قابل  آمریکا  فشارهای  اینکه 
است، در صورت مقاومت اروپایی ها و عمل 
چنین  که  گفت  می توان  منافع  اساس  بر 
است.بروجردی  ارزش  قابل  بیانیه هایی هم 
یادآور شد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
طور  به  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
ارتباط  در  ایرانی  دیپلمات های  با  مستمر 
آنها  با  بر دریافت گزارش،  لذا عالوه  است، 
پیرامون مباحث مطرح در مذاکرات بحث و 

تبادل نظر خواهیم کرد.

گفت:طرح  رئیس جمهور  اول  معاون 
افزایش تولید نفت پراهمیت است اما مردم 
در مناطق نفت خیز کشور انتظار دارند در 
کنار اجرای طرح ها برای آنها اشتغالزایی و 

برنامه هایی در جهت توسعه اجرا شود.
جلسه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسحاق  ریاست  به  دیروز  اقتصاد  شورای 
جمهور  رییس  اول  معاون  جهانگیری 

برگزار شد.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری 
افزایش  بر  مبنی  نفت  وزارت  درخواست 
تولید نفت از میادین در حال بهره برداری 
طرحی  نفت  تولید  افزایش  طرح  گفت: 
در  مردم  آنکه  ضمن  است  پراهمیت 
که  دارند  انتظار  کشور  نفت خیز  مناطق 
در کنار اجرای طرح ها برای آنها اشتغال 
زایی و برنامه هایی در جهت توسعه اجرا 

افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون  شود. 
در  میادین  از  نفت  تولید  افزایش  طرح  
اینکه  بر  عالوه  کشور  برداری  بهره  حال 
می  است،  کشور  اصلی  های  ضرورت  از 
در  توجهی  قابل  زایی  اشتغال  با  تواند 
مناطق نفت خیز برای مردم این مناطق 

نیز همراه باشد.
وی همچنین با اشاره به درخواست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای اصالح یکی 
منظور  به  اقتصاد  شورای   مصوبات  از 
به  اجرایی  های  دستگاه  نمودن  مکلف 
جهت  دریافتی  تسهیالت  بازپرداخت 
سازمان  از  انتفاعی،  های  طرح  اجرای 
برنامه و بودجه کشور خواست بازپرداخت 
بدهی  و  کند  پیگیری  را  تسهیالت  این 
دستگاه های مختلف را احصاء و در قالب 

گزارشی ارائه دهد.

بروجردی: بیانیه کمیسیون مشترک 
درباره برجام کافی نیست

جهانگیری:افزایش تولید نفت اشتغالزایی
 قابل توجهی ایجاد می کند

رئیس اتاق اصنــاف ایران از فعالیت 7۵0 هزار بنگاه صنفی 
بدون مجوز و ۵۵0 هزار دستفروش در کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، علی فاضلی با بیان 
اینکه این نابسامانی بازار را تحت تأثیر قرار داده افزود: عدم 
ســازمان یافتگی در مجموعه بنگاه های اقتصادی به ویژه 
صنوف موجب شــده شاهد رکود در این بازار باشیم این در 
حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی مکلف 
به ســازماندهی صنوف بودیم.وی اضافــه کرد: البته در این 
باره باید شرایط الزم فراهم شود که ما هم دنبال ایجاد این 
شرایط هستیم ضمن اینکه اصالح برخی قوانین، آیین نامه 
ها و دستورالعمل ها می تواند کمک کننده باشد.وی در عین 
حال گفت: در بحث تأمین با کمترین مشکل مواجه هستیم 
یعنی مشــکلی در تأمین کاال نداریم اما برخی از متغیرهای 

اقتصادی در فروش کاال تأثیر گذاشته است.فاضلی افزود: ما 
راهبرد معینی در زنجیره تولید تا توزیع نداریم که اگر از این 

راهبرد برخوردار بودیم بســیاری از مشکالت امروزی وجود 
نداشت ضمن اینکه افزایش بیش از اندازه بنگاه های صنفی 
آن هم به این علت که اســتفاده از سرمایه های کوچک در 
سایر بخش ها به جز اصناف میسر نیست موجب شده شاهد 
پدیده رکود در فعالیت صنفی باشــیم.وی همچنین گفت: 
بازار با مشــکل دیگری نیز دســت و پنجه نرم می کند این 
است که برای کاالهایی که بدون انتقال ارز وارد می شدند در 
سامانه نیما فکری نشده است بنابر این دولت باید این نقیصه 
را رفع کند تا مشکالت پیش روی صنوف کمتر شود.فاضلی 
با اشاره به اینکه برخی ها از استنکاف فروش از سوی عمده 
فروشــان خبر داده اند، افزود: در بررسی هایی که از بازار به 
عمل آوردیم، استنکاف فروش عمده فروشان، مشاهده نشد 

و روال تأمین کاال به صورت طبیعی ادامه دارد.

فعالیت یک میلیون و 3۰۰ هزار دستفروش و بنگاه صنفی بدون مجوز

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر   
مشترک  میلیون   10.۵ حاضر  حال  در 
پیام رسان های داخلی را به صورت فعال نصب 
کرده اند و این آمار نیز در حال افزایش است.

محمدجواد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری 
اطالعات در حاشیه نشست دیروز کمیسیون 
های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن 
پیام  مدیران  و  ارتباطات  وزارت  با  مجلس 
ابعاد  بررسی  به  اشاره  با  داخلی  رسان های 
پیام رسان های داخلی در  فعالیت  مختلف 
این نشست اظهار داشت: بخشی از جلسه به 
این مسئله اختصاص داشت که بنا بر سندی 
که شورای عالی فضای مجازی در جلسات 
36 تا 40 خود در خصوص حمایت از پیام 
اقدامات  میزان  داشته،  بومی  های  رسان 
انجام شده در این خصوص بررسی شود.وی 
افزود: در این خصوص نمایندگان مجلس از 
موعد  در  را  تکالیف خود  که  هایی  دستگاه 
شد  قرار  و  کردند  تشکر  دادند  انجام  مقرر 
دستگاه هایی هم که در انجام تکالیف قانونی 
خود تأخیر داشتند با کمک مجلس و شورای 
تا  شود  کمک  آنها  به  مجازی  فضای  عالی 
این بسته های حمایتی به طور کامل پیاده 
سازی شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دغدغه  شدن  مطرح  به  اشاره  با  همچنین 
های  رسان  پیام  خصوص  در  مردم  های 
بومی در این نشست تصریح کرد: نمایندگان 

را در حوزه کیفیت  محترم دغدغه هایشان 
سرویس های ارتباطی داخلی مطرح کردند 
همچنین  است،  جدی  تقویت  نیازمند  که 
که  هایی  خدشه  و  عمومی  اعتماد  بحث 
دارد، مطرح شد.آذری  زمینه وجود  این  در 
جدی  مخاطرات  مسئله  داد:  ادامه  جهرمی 
ای که فضای مجازی کشور امروز در حوزه 
نیز  و  هستند  مواجه  آن  با  سایبری  امنیت 
از  ها،  فیلترشکن  از  زیاد  استفاده  مسئله 
فضای  که  شد  داده  تذکر  نمایندگان  سوی 
اجتماعی جامعه را با مشکل مواجه می کند، 
چرا که با این گستردگی سایر محتواهای غیر 
مجاز هم در دسترس گروه های مختلف قرار 
گرفته است.وی افزود: راهکارهای این مسئله 
بررسی شد و تدابیری که برای حل مسئله 
وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

تا کار به خوبی پیش برود.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات همچنین با اشاره به مطرح 
شدن مشکالت پیش روی پیام رسان های 
داخلی و برنامه های آینده آنها در این حوزه، 
این  در  نمایندگان  دغدغه  از  بخشی  گفت: 
حوزه این بود که اگر انحصار خارجی خوب 
نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد و باید 
یک فضای رقابتی مناسب میان پیام رسان ها 
وجود داشته باشد.آذری جهرمی تصریح کرد: 
در مجموع این جلسه در ۵ محور جمع بندی 
داشت که مهمترین آن تشکیل یک کارگروه 
این  بود که در  بین دستگاه هایی  مشترک 
این  افزود:  هستند.وی  دخیل  موضوعات 
از سه کمیسیون مجلس،  کارگروه متشکل 
درگیر  های  سازمان  و  ها  رسان  پیام  خود 
توان  می  مجموع  در  و  است  حوزه  این  در 

جهرمی  بود.آذری  ای  سازنده  جلسه  گفت 
اجرایی  دستگاه های  هم  کرد:  خاطرنشان 
مسائل  حل  برای  را  مجلس  آمادگی  اعالم 
پیام رسان ها متوجه شدند و هم پیام رسان ها 
بهتر  زمینه  این  در  را  مردم  دغدغه های 

دریافت کرده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
آمار استفاده از پیام رسان های داخلی توسط 
یک  مهاجرت،  فرآیند  از  بعد  گفت:  مردم 
و  کرده اند  را حذف  تلگرام  کال  نفر  میلیون 
میلیون  هفت  مجموعاً  نیز  حاضر  حال  در 
کرده اند  نصب  را  داخلی  پیام رسان های  نفر 
همزمان  افراد  برخی  اینکه  به  توجه  با  و 
 10.۵ مجموع  در  دارند،  را  پیام رسان  چند 
فعال  نصب  به  اقدام  مشترک  نفر  میلیون 
این  و  کرده اند  داخلی  پیام رسان های 
پیام رسان ها نیز 4۲ گیگابیت بر ثانیه ترافیک 

کاربران را می توانند مدیریت کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ۲۵ درصد کاربران 
پیام رسان های  به  خارجی  پیام رسان های 
درصد   7۵ و  کرده اند  مراجعه  داخلی 
باقی مانده نیز یا همچنان در آن پیام رسان ها 
دیگر  از  داده اند  ترجیح  یا  مانده اند،  باقی 
پیام رسان ها استفاده کنند، اما روند استفاده 
در  خوبی  شیب  با  داخلی  پیام رسان های  از 
مسائلی  رعایت  با  و  است  افزایش  حال 
همچون کیفیت و اعتماد، این وضعیت بهبود 

خواهد یافت.

آذری جهرمی:

پیام رسان های داخلی 10/5 میلیون کاربر فعال دارند
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واکاوی تصمیم »ماندن در برجام«
*داوود آقایی

را  برجام  از  آمریکا خروجش  که  است  هفته  دو  به  قریب  هرچند 
اعالم کرده اما هنوز صحبت های زیادی درباره نحوه مواجهه ایران 
با این موضوع مطرح می شود که بد نیست در این باره نکاتی را 

یادآور شویم؛
مسئله اول موضوع شکایت و پیگیری نقض عهد آمریکا از سوی ایران 
است؛ در این خصوص باید گفت در توافق نامه برجام مکانیزمی برای 
رسیدگی به شکایات و اختالفات پیش بینی شده است؛ به عبارت 
وزرای  نمایندگان  یا  خارجه  وزرای  از  متشکل  کمیسیونی  دیگر 
خارجه کشورهای ذی نفع )ایران و کشورهای ۵+1 ( ایجاد شد تا 
هرگاه نقض عهدی از سوی هر یک از اعضا مشاهده شد، پیگیری 
شود و چنانچه تخطی از سوی هر یک از طرفین اثبات شود، چنانچه 
تذکرات مفید فایده نبود و کشور خاطی از ادامه نقض توافق نامه خود 
داری نکند،موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شود. در نهایت این 
مسئله  اید در شورای امنیت پیگیری و تصمیم گیری شود. حال 
با توسل به این  ایران می تواند  آیا  این سوال مطرح می شود که 
گزینه، شکایتی علیه امریکا مطرح کند؟ در پاسخ باید گفت ایران 
می تواند در گام اول موضوع را در کمیسیون برجام مطرح کند اما 
این شکایت قطعا در گام دوم به سرانجامی نخواهد رسید؛ چراکه 
آمریکا از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل است و حق وتو 
دارد؛ لذا حتی اگر در شورای امنیت هم محکوم شود، می تواند با 
توسل به حق وتو خود مانع از آن شود که قطعنامه ای علیه کشورش 
به تصویب برسد. این موضوع درمورد گرفتن غرامت از آمریکا نیز 
صدق می کند. نکته دیگر این است که آیا برجام با خروج آمریکا 
هویتش از بین رفته است و باید آن را تمام شده انگاشت؟ در پاسخ 
باید گفت این توافقنامه یک توافقنامه چندجانبه است. لذا ادامه پیدا 
کردنش متوجه شش کشور دیگر می شود. به عبارت دیگر چنانچه 
پنج کشور اروپایی بتوانند منافع برجام را تامین کنند به گونه ای که 
ضمانت های الزم به طرف ایرانی داده شود که تمام تحریم هایی که 
قول لغو آنها داده شده بود، اجرایی شود، می توان برجام را ادامه داد. 
اما باز یک مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که عمده شرکت 
های اروپایی خصوصی، تحت فرمان و نظر دولت ها نیستند، آنها به 
سهامداران خود باید پاسخگو باشند و نه دولت هایشان. لذا خیلی 
نمی توان چشم امیدی داشت. با همه این تفاسیر تنها نقطه امیدی 
که باقی می ماند این است که دولت های اروپایی خودشان ضرر و 
زیان شرکت هایشان را از این جهت که ممکن است مشمول تحریم 
های آمریکا شوند، تقبل کنند. از این بابت هم خیلی رویکرد کشورها 
واضح نیست. مضاف بر اینکه ممکن است شرکت ها خواستار آن 
شوند که ضرر و زیان در بخش های دیگری که تحریم ها می تواند 
بر منافع آنها تاثیر بگذارد نیز تامین شود. لذا با این تفاسیر چندان 
نمی توان به این مسیر دل بست. وقتی به همه این توصیفات نگاه 
می کنیم؛ یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا ماندن در برجام 
پس از خروج آمریکا از آن، به صالح کشور بود؟ پاسخ این سوال 
مثبت است؛ چرا که اگر ایران از برجام خارج می شد، دوباره بهانه 
ها به دست طرف مقابل می افتاد تا موضوع ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد بازگردد؛ در نتیجه شرایط به قبل از برجام باز می 
گشت و قطعا شرایط کشور به نقطه ای می رسید که بار دیگر جهان 
علیه ایران اجماع می کرد. بنابراین از آنجایی که ما نمی خواهیم به 
قبل از برجام بازگردیم، تصمیم دولت ایران برای ماندن در توافق 

نامه هسته ای موسوم به برجام، بهترین تصمیم بود.   
 استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

تاکید بر برگزاری هر چه ساده تر مراسم 
ارتحال امام )ره(

یادگار امام )ره( با تاکید بر اینکه مراسم سالگرد ارتحال 
امام )ره( باید از هر گونه ریخت و پاش اضافی مبرا باشد، 
اظهار کرد: این مراسم باید ساده اما باشکوه برگزار شود 
و در آن ابعاد معنوی مراسم هرچه بیشتر مورد توجه 

قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت 
امام خمینی)ره( با بیان اینکه مراسم بزرگداشت رحلت 
امام، صرفا بزرگداشت یک انسان ولو یک رهبر نیست، 
اظهار کرد: گرچه در این مراسم ما به امام راحل ادای 
دین می کنیم اما این تنها هدف مراسم سالگرد امام 
)ره( نیست بلکه هدف اصلی آن نیاز ما و جامعه به امام 
خمینی )ره( است.وی گفت: امروز جامعه ما بیش از هر 
زمان دیگری به شخصیت امام خمینی )ره( و پرچمی 
که نام او را داشته باشد و همچنین هویتی که از نام او 
وام می گیرد، احتیاج دارد. وی با بیان اینکه این روزها  
مسائل سختی پیش رو داریم، تاکید کرد: آنچه که بیش 
از هر چیز برای عبور از گردنه های پیش رو به آن نیازمند 
هستیم، تمسک به امام به عنوان نماد دینداری صحیح 
در عصر حاضر است. یادگار امام )ره( با تاکید بر اینکه 
در برگزاری مراسم سالگرد امام خمینی )ره( باید مراقب 
باشیم که مراسم هیچ تجملی در خود نداشته باشد، 
گفت: این مراسم از هرگونه ریخت و پاش اضافی مبرا 
باشد. مراسم باید ساده اما با شکوه برگزار شود و در آن 
توجه مردم هرچه بیشتر به بعد معنوی مراسم و هرچه 
کمتر به ابعاد مادی باشد.خمینی در پایان با اشاره به 
همزمانی برگزاری سالگرد امام )ره( با ایام شهادت امام 
علی )ع( خاطرنشان کرد: همزمانی مراسم ارتحال امام با 
مراسم های شب قدر می تواند بر معنویت این بزرگداشت 

بیفزاید.

سفر نتانیاهو به پاریس و برلین و 
گفت وگو درباره ایران

کرد:  اعالم  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیری  دفتر 
بنیامین نتانیاهو قرار است هفته آینده به فرانسه و آلمان 
سفر کند و در دیدار با مقامات این کشورها درباره ایران 
گفت وگو کند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته 
روزنامه اورشلیم پست، بنابر اعالم دفتر بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وی روز چهارم ژوئن 
به برلین سفر خواهد کرد تا با آنگال مرکل، صدراعظم 
خواهد  پاریس  به  سپس  نتانیاهو  کند.  دیدار  آلمان 
رفت تا با امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه دیدار 
نتانیاهو  اولین دیدار  باشد.این دیدارها درواقع  داشته 
با مرکل و مکرون از زمان اعالم تصمیم دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته ای با 
ایران و بازگرداندن تحریم های این کشور است.نتانیاهو 
که از جمله معدود مقامات دنیاست که از این تصمیم 
رییس جمهور آمریکا حمایت کرده است، انتظار می رود 
توافق  و  ایران  درباره  خود  پیش روی  دیدارهای  در 

هسته ای رایزنی کند. 

یادداشتخبر

ادامه از صفحه 1
وی در پاسخ به این پرسش که عده ای می گویند 
حتی اگر دولت های اروپایی حاضر به حفظ برجام 
باشند بازهم نمی توانند شرکت های خصوصی را 
مجاب به معامله با ایران کنند، گفت: به هر حال 
از اجرای  روشن شد که در طول دو سال و نیم 
برجام بسیاری از کمپانی های بزرگ وارد ایران شده 
امضا  تفاهم  یادداشت  و  تاسیس کرده  دفاتر  اند، 
کرده اند و قرارداد بسته اند. االن که سرو صدای 
خروج برخی از آنها درآمده و یا تردیدشان مشخص 
شده و نمود بیشتری پیدا کرده، اثرات برجام در 
امور خارجه  وزیر  ایران مشخص می شود.معاون 
وارد  این مدت  زیادی در  داد: شرکت های  ادامه 
فضای کسب و کار ایران شدند و محیطی ایجاد 
شده بود که آمریکایی ها را ترغیب به خروج کرد. 

باید بحث کرد که چرا آمریکا خارج شد؟ 
عراقچی افزود: در مورد اروپایی ها باید درک کرد 
که برای همکاری با ایران در برجام بدون آمریکا با 
دو مشکل اساسی مواجه هستند. مشکل اول آنها 
سیاسی است. اروپا و آمریکا شراکت راهبردی دارند، 
این شراکت به آن معنا نیست که در همه امور عین 
هم فکر می کنند. بخصوص در مدت اخیر شکافی 
بین آنها به دلیل مواضع ترامپ ایجاد شده است. 
با این حال میان آنها اتحاد استراتژیک وجود دارد.

وی اظهار داشت: اروپا و آمریکا نهایتا در یک جبهه 
در کنار هم هستند. اگر اروپا بخواهد در این فضا از 
شریک راهبردی خود فاصله بگیرد و در کنار ایران 
برای حفظ برجام بایستد و در کنار روسیه و چین، 

به لحاظ سیاسی برایشان ثقیل است و کار را برایشان 
سخت کرده است.معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
گفت: مواضع ضد و نقیض از اروپا هم به همین 
دلیل است. هم تحت فشار آمریکا هستند. اتحاد 
جدیدی هم پمپئو اعالم کرد که می خواهد علیه 
ایران همراه با اروپا ایجاد کند، ولی این درخواست 
را اروپا رد کرده است.عراقچی افزود: از طرف دیگر 
فشار و مهلت ایران هم هست. این فضای سیاسی 
سختی است. از طرفی مشکل فنی هم هست. در 
ها  شرکت  داری  سرمایه  سیستم  دلیل  به  اروپا 
بر اساس تصمیم هیات های مدیره خود کار می 
کنند. سود اقتصادی برایشان مهم است. خیلی از 
این شرکت های بزرگ بازارهای وسیعی در آمریکا 
دارند که نمی خواهند از دست بدهند.وی در پاسخ 
به مجری که مثال توتال و ایرباس را زد، گفت: 49 
درصد سهام توتال متعلق به آمریکایی هاست. بازار 

آمریکا و سهامداران این کشور برایشان مهم است. 
این ها دچار تردید می شوند. همین یکی از چالش 
های ماندن اروپا در برجام است. البته از نظر ما این 
اروپایی ها هستند که باید تصمیم بگیرند. اگر می 
خواهند ایران در برجام بماند باید این مسائل را حل 
کنند. باید ببینیم آیا می توانند چالش های بزرگ 
ناشی از عدم حضور آمریکا در برجام را حل کنند؟ 
آیا می توانند سازوکار یورویی ایجاد کنند برای کار 
با ایران؟ ما تاکنون جدیت اروپا در حفظ برجام را 
شاهدیم ولی تواناییشان را مطمئن نیستیم.وی در 
جواب به این پرسش که برخی بیم دارند مذاکرات 
فرسایشی شود، گفت: سقف زمانی مذاکرات همان 
چند هفته ای است که رئیس جمهوری تعیین 
کرد. اینکه مذاکرات تمدید شود یا نشود بستگی 
به تصمیم مقامات عالی نظام و میزان پیشرفت 
مذاکرات دارد.عراقچی گفت: اگر منافعمان بدون 

آمریکا تامین شود، در این معاهده می مانیم و اگر 
تامین نشود از برجام خارج خواهیم شد. اگر برجام از 
بین برود تحریم ها برمی گردد و هزینه هایی برای 
ما خواهد داشت ولی این طور نیست که دیگران هم 
خسارتی نبینند. برجام اصال توافق اقتصادی نیست. 
توافقی سیاسی و امنیتی در حوزه عدم اشاعه سالح 
های هسته ای است که از دید جهان بحران هسته 
ای را از طریق دیپلماسی حل کرده است. از دست 
رفتن آن، کل نظام عدم اشاعه را سست می کند و 
تبعاتی برای منطقه خواهد داشت. وی افزود: بحران 
هسته ای شرایط منطقه ما را پیچیده تر خواهد کرد. 
بدون برجام منطقه ما امن تر نخواهد بود.اولویت اول 
اروپا از برجام امنیت و حیثیتی است. میزان سخنان 
علیه ترامپ در اروپا تاکنون بی سابقه بوده است. 
این که رئیس جمهوری آمریکا صحبت کند و یک 
دقیقه بعد موگرینی بگوید ما مخالفیم و تا وقتی 
ایران در برجام بماند ما هم می مانیم؛ این یعنی بین 
آنها شکافی بوجود آمده که باید از آن استفاده کنیم. 
وی گفت: قبل از برجام همه جهان علیه ایران بودند 
االن ایران و همه جهان علیه آمریکا هستند، البته 
هدف ما این است که تحریم ها باید برداشته شود 
وگرنه دلیلی ندارد در برجام بمانیم.عراقچی تاکید 
کرد: ما در دو سال گذشته بسیاری از هزینه های 
کشور ناشی از تحریم های آمریکا را کم کرده ایم. 
تحریم ها هزینه سیاست اصولی جمهوری اسالمی 
درمقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی است. برجام 
موفق شد بسیاری از هزینه ها را مدتی کنترل و 

مهار کند.

عراقچی: هنوز درنقطه مطلوب قرار نداریم

شاهد جدیت اروپا درحفظ برجام هستیم

شروط رهبری برای ادامه برجام با 
اروپا، نقشه راه است

ایجاد مشکالت اخالقی و فرهنگی 
از اثرات مخرب استفاده از فیلترشکن 

یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس سخنان اخیر مقام معظم 
رهبری در تعیین شروط برای ادامه برجام با اروپا را 
نقشه راه دانست و گفت: سخنان ایشان توپ را به 
زمین اروپایی ها انداخت که می توان از این موقعیت 

استفاده دیپلماتیک کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد جمالی 
از  حمایت  رهبری  معظم  مقام  سخنان  گفت: 
راهی  نقشه  سخنان  این  بود.  مذاکره کنندگان 
آن  از  می توانند  که  می شود  آنها محسوب  برای 
داد:  توضیح  کنند.وی  استفاده  مذاکره  میز  در 
طبیعتا مذاکره کنندگان با عنایت به بیانات رهبری 
در هنگام مذاکرات آن را منعکس کرده و تاکید 
می کنند که نمی توانند از این موارد عدول کنند. 
قطعا در این شرایط وضعیت برای ما و طرف اروپایی 

مشخص خواهد شد و آنها نمی توانند به ما فشار 
آورند.به گفته جمالی، سخنان رهبری توپ را در 
زمین اروپایی ها انداخت که می توان با مناسب بودن 
شرایط از این فرآیند استفاده دیپلماتیک کرد.وی با 
اشاره به لزوم تضمین فروش نفت به عنوان یکی 
از شروط رهبری برای ادامه برجام با اروپا، گفت: 
بانکی حل شود  ارتباطات  بیمه ها و  اگر موضوع 
بسیاری از مسائل نیز قابل حل خواهد بود چون 
اکنون ما فروش نفت داریم اما برگشت ارز به کشور 
با مشکل مواجه است. این همان سخنی است که 
اخیرا رییس جمهور مطرح کردند مبنی بر اینکه ارز 
با کیف و ساک به کشور وارد می شود.از همین رو 
باید موضوع ارتباطات بین بانکی، سرمایه گذاری 
و فروش نفت در مذاکرات به عنوان یک اولویت 

مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی فراکسیون امید با تاکید بر اینکه نباید 
از  جوانان  و  نوجوانان  استفاده  سمت  به  شرایط 
فیلترشکن پیش رود، گفت: افزایش آسیب های 
اجتماعی و ورود به برخی سایت ها و به دنبال آن 
ایجاد مشکالت اخالقی و فرهنگی از جمله آثار 

مخرب استفاده از فیلترشکن است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام پارسایی اظهار 
کرد: باید به سمتی رویم که نوجوانان و جوانان از 
فیلترشکن استفاده نکنند نه اینکه با فیلتر کردن 
پیام رسان هایی همچون تلگرام آنها را به این سمت 
سوق دهیم.وی افزود: تلگرام پیام رسانی بود که بالغ 
بر 40 میلیون نفر از آن استفاده می کردند که بخشی 
از این جامعه را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل 
می دادند. اینکه آنها برای حضور در این پیام رسان 
ناخواسته  کنند  استفاده  فیلترشکن  از  بخواهند 

ممکن است به سایت های دیگری سرک بکشند 
که نتیجه آن بروز مشکالت اخالقی و فرهنگی و 
افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد.پارسایی 
با تاکید بر اینکه نمی توان با دنیای تکنولوژی و 
ارتباطات و مسائلی همچون اینترنت مبارزه و مقابله 
کرد، گفت: مردم از وضعیت کند شدن اینترنت و 
اختالل در روند آن شاکی هستند. بعضا آنها برای 
استفاده علمی به کسب اطالعات عمومی با کندی 
اینترنت مواجه می شوند، این وضعیت آدم را یاد 
اوایل انقالب می اندازد که حتی با ویدئو مشکل 
داشتند اما اکنون با ارتقای تکنولوژی و علم، جامعه 
از این شرایط عبور پیدا کرده است.وی در پایان 
گفت: با توجه به توسعه دنیای ارتباطات و اطالعات، 
این رویه خیلی دوام نخواهد آورد پس بهتر است 

زحمت مردم و نارضایتی آنها را زیاد نکنیم.

آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت درنظر دارد اجرای پروژه های:

1-زیرسازی معابرسطح شهربا اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال 
2-ادامه زیرسازی بلوار بسیج با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال
3-جدولگذاری معابرسطح شهربااعتباربرآوردی 7/000/000/000 ریال

4-آسفالت معابرسطح شهر بااعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال
رابه پیمانکاران واجد شرایط دارای :

الف: اساسنامه واسناد ثبت شرکت وگواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی.
ب : گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط باموضوع مناقصه.

ج : گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی.
د: گواهینامه ثبت نام درنظام مالیات برارزش افزوده معتبر.

ه : دارای سوابق اجرایی مرتبط.
واگذار نماید.لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه وآگاهی ازسایر شرایط ازتاریخ درج آگهی 
حداکثرتاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 بادردست داشتن اصل ورونوشت اسناد یادشده نسبت 
بیشترباشماره  اطالعات  کسب  ویاجهت  وپیمانها(اقدام  قرارداد  )امور  امورمالی  ازواحد  اسنادمناقصه  دریافت  به 

تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

متن آگهی
موسوی  سیدابراهیم  آقایان  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
به  دادخواستی  شرفی  حسنعلی  آقای  راد.خواهان  جاللی  فرزندسیدمحمدویوسف 
جاللی  فرزندسیدمحمد۲-یوسف  موسوی  سیدابراهیم  آقایان  خواندگان  طرفیت 
الزام به فک پالک خودروپژوسواری پارس به شماره  رادفرزندمحمدرضابه خواسته 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  پالک688ن34ایران۲4مطرح 
شوشترثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  9609986166600899شعبه3دادگاه 
ووقت رسیدگی مورخ 1397/۵/7ساعت11:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
می  االنتشارآگهی  ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)1۵/8۲(
منشی دادگاه حقوقی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر-آزیتاامیدوندی

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو پژو 40۵ مدل 138۵ به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی 
ایران 7۲-۲۵9م۲۵ و شماره موتور 1۲48۵113989 به شماره شاسی ۲4۲3000۲ 

به نام سید منصور نبوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
مدرک تحصیلی اینجانب بتول دارابی فرزند جالی به شماره شناسنامه ۲399 صادره از کوهدشت 
در مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی )مدیریت و برنامه ریزی آموزشی( صادره از واحد 
دانشگاهی کرمانشاه با شماره ۵848۲6 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.  از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی: کرمانشاه انتهای کسری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کرمانشاه ارسال نمایید.

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

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

سند رسمی
 برابر رای شماره 139760316046000087  مورخ ۲7 / ۲/ 97  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدارحم 
احمدی به شماره شناسنامه 6 شش صادره از روانسرکدملی ۵969910۵11 فرزند 
سندمالکیت  صدور  و  خود  خریداری  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  علی 
نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۲0۲ / 91 تشکیل وبه هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
ساختمان را به مساحت-/1۲1،1۵ مترمربع به نام آقای خدارحم احمدی از پالک۵3 
شهید   4 کوچه  بهار  خیابان  روانسر  در  اقع  و  کرمانشاه   1۲ بخش  روانسر  اصلی 
مظفری خریداری از فریده محمدی و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
از  ماه  باید ظرف  مدت یک  معترض  ارسال گردد،لذا  دادگاه صالحه  به  تا  نمایند 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  8 / 3 /1397 تاریخ انتشار دوم ۲3 /  3 /  1397

دادنامه 
دادنامه  9/۵13/96شماره  پرونده  کالسه 
زهرا  وکالت  با  نوین  اقتصاد  بانک  41-97/1/۲۲خواهان 
قاسمیان دستجردی فرزند رجبعلی به آدرس بابل روبروی 
ترمینال جنوب محله مال کال روبرویی بنگاه  بهمن  پالک 
11 خواندگان 1- امیر فالح مقدمی فرزند خسرو به آدرس 
بابل خیابان آیت اهلل سعیدی پاساژ عطر زیستان پالک 
366 عاطفه مهدی زاده عمرانی فرزند اصغر به آدرس  بابل 
-  نواب  اشرفی 18 آرایشگاه زنانه رقیه مومن زاده کالیی  

مجهول المکان 
خواسته  مطالبه وجه

رای  قاضی شورا در خصوص دعوی بانک اقتصاد نوین 
به شماره ثبت 17713۲سرپرستی منطقه نه استانها به 
مدیریت آقای حجت اهلل ویسی با وکالت زهرا قاسمیان 
مقدمی  فالح  امیر  خواندگان  طرفیت  به  دستجردی 

فرزند خسرو عاطفه مهدی زاده عمرانی فرزند اصغر رقیه 
خواسته  به  اسماعیل  محمد  فرزند  کالئی  زاده  مومن  
مطالبه وجه به میزان 10970۲738ریال به عنوان اصل 
و سود و مبلغ 1۵/693/۲۲۲ریال خسارت تاخیر تادیه  
تا تاریخ 96/۵/۲4و مطالبه خسارت روزانه از تاریخ مذکور 
لغایت اجرای حکم روزانه 96/194ریال به استناد قرارداد 
به  1-۵۲۵7۵68-18۲-33۲۲نظر  شماره  به  مراجعه 
اینکه خوانده ردیف اول آقای امیر فالح مقدم با دریافت 
تسهیالت بانکی متعهد و مدیون می باشد و خواندگان 
ردیف دوم و سوم نیز ضمانت مشارالیه را تقبل نموده 
اند با عدم حضور در جلسه دادرسی دفاع و تعرضی در 
قبال دعوی مطروح به عمل نیاوردند علیهذا مدیونیت 
خواندگان از نظر شورا محرز بوده و شورا دعوی مطروحه 
را  موجه تشخیص و مستندا به مواد ۵19 و 198 و ۵۲۲ 
و ۲۲1  و ۲19  مواد 10  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
و۲8و ۲30 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان 

از  آمده  عمل  به  استعالم  نظر  با  تضامنی  نحو  به 
مبلغ860/94/۲16  پرداخت  به  نوین  اقتصاد  بانک 

ریال بعنوان اصل مانده بدهی و مبلغ ۲3/608/۵۵۲ریال 
تاریخ  از  1۵/693/۲۲۲ریال  مبلغ  و  سود  بعنوان 
96/۵/۲4به عنوان خسارت تاخیر تادیه اجرای حکم و 
مبلغ 4/۲04/899ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق 
الوکاله وکیل از باب رعایت قواعد تسبیب  و الضرر در 
حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است  
خسارت تاخیر تادیه را مطابق ماده 10 قرارداد به ماخذ 
تقدیم  زمان  از  سال  در  درصد   6 اضافه  به  درصد   ۲8
دادخواست 96/6/۲۵لغایت زمان اجرای حکم محاسبه 
نماید رای صادره  ایصال  له  و در حق خواهان محکوم 
ظرف ۲0 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت ۲0 روز  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

بابل می باشد
 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل محسن سیار

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 94000۲8 ششدانگ پالک ثبتی ۲64 فرعی از پالک 
های تجمیعی از 3۵46 الی 3۵۵1 و 3۵۵۲ و 3۵۵6 و 3۵۵7 3۵۵9 اصلی واقع در بخش 
دو غرب بابل به نام حاتم فرامرزی ثبت و صادر گردیده است طبق  سند رهنی شماره 
قرار  بانک ملت  بابل در رهن  1۲060و۲3۵01و مورخ 86/4/10دفترخانه شماره 1۵ 
گرفته است طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری پالک مذکور واقع در بابل شهرک 
طالقانی خیابان ولیعصر 3 کوچه قائم 10 کد پستی471863۵6۵8 قرار دارد در ملک 
مذکور دو طبقه اعیان شامل همکف و اول با قدمت حدود ۲۵ ساله احداث گردیده است 
اعیانی طبقه اول شامل دو واحد یکی دارای هال و پذیرایی و دو اتاق خواب و دیگری 
دارای یک اتاق خواب می باشد سیستم گرمایشی آن بخاری گازی میباشد اعیانی طبقه 
دوم شامل دو واحد یکی دارای هال و پذیرایی دو خواب دیگری دارای هال و پذیرایی 
و یک خواب میباشد همچنین  انباری به مساحت حدود 4 متر مربع در حیاط احداث  
گردیده است کل اعیانی  موجود در پالک مورد ارزیابی حدود 180 متر مربع می باشد 
این واحدها دارای دو انشعاب گاز یک انشعاب آب و چهار انشعاب برق می باشد بنابر 
اظهارات یکی از واحدها در تصرف مالک و مابقی دارای مستاجر می باشد پالک فوق از 
ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 97/4/3در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده 
باالترین قیمت  به  از مبلغ 3/900/000/000ریال شروع و  به فروش می رسد مزایده 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از  حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان و 

مقرر برگزار خواهد شد  تاریخ انتشار97/3/8
اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور اجرای ثبت بابل

آگهی مزایده اموال منقول
کالسه  به  اجرایی  پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره   
964۵40له محمد کاسبان به  طرفیت سید ابراهیم قدردان ۲-علی درزی یکسرس  
اموال منقول به شرح شش عدد چک دو نفره خوش خواب با مارکهای مختلف متعلق 
به محکوم علیه را از طریق مزایده به تاریخ 97/3/30روز چهارشنبه ساعت 11 صبح در 
محل دفتر اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه 46/000/000ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید 10درصد بهار 
ا فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یکماه  و پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت 
مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل 

نگهداری اموال به آدرس بابل  میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

 آگهی ابالغ

فرزند  دماوندی  گیالنی  تقی  اهلل  عزت  آقای  ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت    
اهلل  آقای عزت  به طرفیت خوانده  نصراهلل خواهان کاظم سید شکرائی  دادخواستی 
تقی گیالنی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع شماره پرونده کالسه 
9709981110800161شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت  و وقت 
رسیدگی مورخ 97/۵/9ساعت 8:30تعیین که حست دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
و  درخواست  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر کردد
منشی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل مریم رمضانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد گلینی  دارای شناسنامه شماره 80۲ به شرح دادخواست به کالسه 1/97ش /3۲1از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدیه گلینی 
بشناسنامه شماره 0410۵۵6939 متولد 76 در تاریخ 97/۲/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به :
1- متقاضی فوق الذکر محمد گلینی  نام پدر قنبر  شماره شناسنامه 80۲ متولد 36

۲-جمیله چرخ کار  نام پدرقربان  ش ش ۲1۲ متولد 44
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 368خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 
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 مقاوم سازی 2500واحد مسکونی
 در روستاهای بوشهر 

  هیچ گونه خاموشی برای خوزستان
 اعمال نمی شود

احمدی- بوشهر: معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: 
در راستای اجرای عنوان طرح ویژه نوسازی 
و بهسازی مسکن روستایی امسال ۲هزار و 
۵00 منزل در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ 

هزار نفر جمعیت مقاوم سازی می شود. 
ساالر عبداللهی با اشاره به اجرای مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستایی اظهار داشت: به 
منظور ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و رفاه 
روستائیان، بنیاد مسکن طرح بهسازی مسکن 

روستایی را از سال 1374 آغاز کرد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال 1383 بیش از 
7 هزار واحد مسکونی روستایی استان بوشهر 
مقاوم سازی شد گفت: با توجه به استقبال 
روستائیان به منظور ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در سال 1384 طرحی با عنوان طرح 
روستایی  مسکن  بهسازی  و  نوسازی  ویژه 

اجرایی شد.
بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون 
ساالنه  سازی  مقاوم  بوشهر  استان  مسکن 
سطح  در  مسکونی  واحد  هزار  تعداد ۲00 
کشور  را  مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:  این 
طرح در قالب تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
ساخت مسکن ابالغ که سهم استان بوشهر 
به طور متوسط سالیانه ۲۵00 واحد مسکونی 

تعیین شد.

عبداللهی با بیان اینکه از تعداد 74 هزار و 
۲34 واحد مسکونی روستایی در 8۲3 روستا 
و آبادی استان بوشهر تاکنون تعداد 3۵ هزار و 
497 واحد مقاوم سازی شده گفت: با تحقق 
این مهم تاکنون 47 درصد  مسکن روستایی 
و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت  استان 

بوشهر مقاوم سازی شده است.
مسکونی  واحد  هزار   38 شناسایی  از  وی 
روستایی غیر مقاوم در استان خبر دادو بیان 
کرد:  تا سال 1406 تعداد واحدهای مقاوم 
سازی روستایی استان بوشهر به 70 درصد  

می رسد.
بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون 
مسکن استان بوشهر تصریح کرد:بر این اساس 
تا پایان برنامه ششم توسعه با اختصاص ساالنه 
۲۵00 واحد مسکونی در استان افزون بر ۵1 
هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر 
مقاوم  بوشهر  استان  نفر جمعیت  هزار   ۲۵

سازی می شود.
عبداللهی با بیان اینکه برای مقاوم سازی هر 
واحد مسکونی 18 میلیون تومان وام با نرخ 
سود 4 درصد پرداخت می شود گفت: منازل 
روستایی در نوار مرزی و ساحلی ۲0 میلیون 
تومان و سایر نقاط روستایی 18 میلیون تومان 
وام کم بهره  و بخشی هم به صورت بالعوض 
دریافت  روستایی  منازل  سازی  مقاوم  برای 

می کنند.

وحیدی فر-اهواز: معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی گفت: بجز محدودیت های فنی، هیچگونه 

خاموشی برای خوزستان اعمال نخواهد شد.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خوزستان، معاون وزیر نیرو در جلسه 
مدیران صنعت آب و برق خوزستان که با حضور 
استانداری خوزستان  در سالن جلسات  استاندار 
برگزار شد، با تشکر از اقدامات انجام شده در صنعت 
آب و برق استان، اظهار کرد: مشکل تامین برق در 
چهار استان کشور وجود دارد که باید با مدیریت بار 

شبکه، آن را پشت سر بگذاریم.
و  آب  به شرایط  توجه  با  افزود:  همایون حائری 
فنی،  های  محدودیت  بجز  خوزستان،  هوایی 
هیچگونه خاموشی برای خوزستان اعمال نخواهد 
شد. وی اضافه کرد: باید مدیریت بهینه مصرف 
به صورت جدی پیگیری شود تا با توجه به رشد 

مصرف در شبکه اختاللی ایجاد نشود.
برق  شبکه  ای  منطقه  پایایی  شورای  رئیس 
خوزستان نیز با ارائه ی گزارشی از وضعیت تولید و 
مصرف برق اظهار کرد: با توجه به پدیده خشکسالی 
و کم آبی، برنامه ریزی و تمهیدات الزم برای جبران 
کاهش 3000 مگاوات تولید برق آبی صورت گرفته 
است. محمود دشت بزرگ با بیان آنکه تالش می 
شود که امسال با مدیریت مصرف هیچ گونه رشد 
باری در شبکه صورت نگیرد، بیان کرد: مطابق 
برنامه تدوین شده با مدیریت مصرف، بهره برداری 
از واحدهای جدید حرارتی و تعمیرات به موقع 

نیروگاه های موجود، بخش عمده کاهش تولید برق 
آبی جبران می شود.

وی ادامه داد: از جمله راهکارهای اصالح مدیریت 
مصرف تغییر ساعت کار ادارات است که انتظار می 
رود با شروع روزهای گرم، عملیاتی شده و پس 
جهت  دقیقی  نظارت  ادارات  تعطیلی  ساعت  از 
اطمینان از کاهش بار مصرفی ادارات صورت بگیرد.

برق  شبکه  ای  منطقه  پایایی  شورای  رئیس 
خوزستان اضافه کرد: با پتروشیمی فجر، پاالیشگاه 
نیشکر  توسعه  شرکت  های  نیروگاه  و  آبادان 
از  بخشی  تولید،  با  تا  گرفته  صورت  هماهنگی 
کمبود برق را جبران کنند، همچنین هماهنگی 
های الزم انجام شده تا کمبود تولید استان از طریق 
خطوط تبادلی تامین شود و در صورت رخ دادن 
کمبود تولید در شبکه سراسری، اولویت خاموشی 

ها با محدودیت صنایع اجرایی می شود.
استانداری خوزستان  نیرو و  بزرگ وزارت  دشت 
را حامی و پشتیبان صنعت برق دانست و افزود: 
مصوبه 1۵00 میلیارد تومانی فروردین 96 هیات 
دولت برای خوزستان که 900 میلیارد آن مربوط 
به صنعت برق است هنوز اجرایی نشده و تاکنون 

تخصیصی صورت نگرفته است.
در این جلسه استاندار خوزستان نیز با بیان آنکه 
در گذشته در سرمایه گذاری صنعت برق استان 
غفلت شده بود، بیان کرد: اقدامات اساسی خوبی در 
صنعت برق استان شروع شده که با اتمام آنها بخش 

عمده ای از نگرانی ها رفع خواهد شد.

۱۷۵ هزار ماشین از سایت ایران 
خودرو بابل وارد بازار شد 

حسن زاده- بابل: مدیر عامل شرکت ایران خودرو 
مازندران پیش بینی کرد: امسال نیز بیش از ۵0هزار 

دستگاه دیگر از این سایت وارد بازار خواهد شد. 
سید امید حسینی نژاد  اظهار داشت: در افتتاح این 
سایت 1917دستگاه  در طول سال تولید نموده  است 
و درحالیکه  این شرکت هم اکنون روزانه ۲00 دستگاه  

خودرو تولید می کند.
کارخانه ایران خودروی مازندران که در شهرک صنعتی 
»رجه« در شهرستان بابل واقع است که در  سال 89 

آغاز به کار کرد.
این کارخانه بر اساس اعالم مدیران آن از آغاز فعالیت 
تاکنون بیش از یکصدوهفتادوپنج هزار دستگاه خودرو 

تولید و روانه بازار کرده است.
ایران  محصوالت شرکت  کیفیت  در خصوص  وی 
خودرو مازندران تاکید کردند:  در کنار افزایش تولید، 
کیفیت محصوالت نیز همیشه از دغدغه ها ی این 
شرکت بوده است و در این سالها برنامه هاي زیادي 
براي افزایش کیفیت محصوالت تعریف شده و به 
نتایج خوبي هم دست پیدا نمودیم که موفق شدیم 
گرید A )سطح خیلي خوب کیفیت( را از شرکت 
محصوالت  براي  ایران  استاندارد  کیفیت  بازرسي  
این شرکت دریافت نمائیم. مدیرعامل شرکت ایران 
های  برنامه  از  را  تولید  افزایش  مازندران  خودرو 
افزود: در سال  اعالم کرد.  وی  کارخانه  این  ثابت 
9۵ تولیدات ایران خودروبه 31 هزار دستگاه رسید 
ودر سال 96 به 41هزار و300دستگاه تولید رسید.  
حسینی نژاد در ادامه گفت این شرکت همچنین 
تاکنون برای ۵00 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد 

کرده است.
مدیر عامل شرکت ایران خودرو مازندران مهم ترین 
مازندران  خودرو  ایران  شرکت  روی  پیش  چالش 
محدودیت های ترافیکی جاده های مواصالتی به  این 
شرکت را برشمرد و گفت: متاسفانه در روزهای تعطیل 
با ترافیک های سنگین مواجه هستیم  وعلیرغم تاکید 
این سایت بر مشکل بحث انتقال اتفاقی در  راههای 
مواصالتی نیافته است وهنوز تردد تریلی ها برای خروج 

تولیدات با مشکل جدی مواجه می شود. 
در سال حمایت از کاالی ایرانی شرکت خودرو سازی 
خزر از طرف استاندار مازندران مهندس اسالمی بعنوان 

کار آفرین نمونه استان انتخاب شد. 

خبر

سه جایگاه LPG در البرز پلمپ شد

 فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد البرز  با بیان اینکه پس از بازرسي 
ها و بازدیدهاي کارشناسان این اداره کل از واحدهاي تولیدي و مراکز 
عرضه و توزیع کاال در استان،سه واحد غیرمجاز شارژ مخازن ال پي 
جي وسایل نقلیه دوگانه سوز که به صورت غیرمجاز دایر و با شرایط 
غیراستاندارد اقدام به شارژ مخازن ال پي جي نموده بودند کشف 

و پلمپ شدند. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان 
البرز ،مدیرکل استاندارد البرز افزود: این اداره کل با هر اقدامي که 
جان شهروندان و مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد مقابله خواهد 
کرد و سیلندرهاي گاز مایع خانگي، صنعتي و همچنین جایگاه هاي 
شارژ سیلندرهاي گاز مایع را از اقالم تحت نظارت دائم این اداره کل 
دانست و خاطرنشان ساخت: این نهاد نظارتي با حساسیت و دقت 
کامل بر کیفیت سیلندرهاي مذکور و همچنین نحوه شارژ و تعمیرات 

اینگونه سیلندرها، نظارت مي کند.

 بررسی ویژه برنامه های  روز قدس
 در شورای فرهنگ عمومی واوان

نوری- اسالمشهر: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیست 
و پنجمین جلسه شوراي فرهنگ عمومي واوان با حضور امام جمعه 
واوان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر و سایر اعضا   

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
سپس حجت االسالم محمدی امام جمعه و رئیس جلسه گفت: اگر 
باید  استفاده کند  مبارک رمضان  ماه  برکات  از  کسی می خواهد 
خودخواهی ها و خودستایی ها را کنار بگذارد تا از فیوضات ربوبی که 

بر دلها نازل می شود بیشتر بهره مند شود. 
امام جمعه واوان افزود: همان طوری که هفت آسمان ما در برابر 
دوازده هزار عالمی که خدا آفریده هیچ و بسیار ناچیز است، کلید 
بهره گیری از فیوضات این ماه هم احساس ذلت و هیچ بودن انسانها 
و خشوع در برابر خداوند متعال است. محمدی در ادامه به وظایف 
شورای فرهنگ عمومی در دعوت به فرهنگ اسالم اشاره و وظایف 
مسلمانان را که به عنوان مروجان این مکتب)اسالم( هستند بسیار 
سنگین برشمرد. وی در پایان تبلیغ فرهنگ اسالم را یکی از ضرورت 
ها برشمرد و برعملیاتی نمودن مصوبات و برنامه ها فرهنگی تاکید 
نمود. گفتنی است: در این جلسه مواردی چون برپایی ایستگاههای 
فرهنگی و پاسخگویی به شبهات دینی در شب های ماه مبارک 
رمضان در پارک های واوان، حمایت و مساعدت در برگزاری نشست 
های فعاالن فرهنگی و تجلیل از نونهاالن و نوجوانان قرآنی در ماه 
مبارک رمضان، تبلیغات محیطی در خصوص راهپیمایی روز جهانی 
قدس، اختصاص چند دستگاه اتوبوس برای راهپیمایی روز جهانی 
قدس جهت جابجایی مردم و حضور آتش نشانی و اورژانس در این 
روز، اطالع رسانی کلیه دستگاههای اجرایی برای حضور حداکثری 
مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، انجام فعالیت های قرآنی از 
... در  و  با قرآن کریم، سخنرانی  انس  جمله: جزء خوانی، محافل 
ایام ماه مبارک رمضان توسط کلیه دستگاههای اجرایی در واوان، 
برپایی ایستگاه ورزشی در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس و اقدام 
و پیگیری الزم در خصوص تغییر نام واوان و... ازجمله مصوبات این 

جلسه بود.

خبر

آزادسازی  سالروز  با  همزمان  رشت:  منکویی- 
خرمشهر با حضور نماینده مردم آستارا در مجلس 
شهرستان،  جمعه  امام  فرماندار،  اسالمی،  شورای 
مدیرعامل آبفای گیالن و جمع کثیری از مسئولین 
اجرای  کلنگ  مراسمی  طی  شهروندان  و  استانی 

عملیات آبرسانی به شهر آستارا به زمین خورد.
رئیس  حسینی  محسن  سید  مراسم  این  در 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به 
محدودیت منابع آب و افزایش جمعیت، تأمین آب 
بهداشتی را از چالش های اساسی در آینده دانست 
و افزود: باید در بخش مدیریت مصرف و تقاضا، منابع 
آبی را در نظر گرفت. وی در ادامه افزود: در استان 
گیالن 8 طرح آبرسانی و 11 طرح فاضالب در دست 
اجراست که برای تکمیل طرح آبرسانی آستارا بالغ 
بر 1۵۵ میلیارد تومان و تکمیل طرح فاضالب این 
شهر بیش از 137 میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد.

مدیرعامل آبفای گیالن با برشمردن طرحهای بلند 
مدت تأمین آب آستارا تصریح کرد: طرحهای کوتاه 
مدت نیز برای رفع نیازهای مردم در حال اجراست 

که عملیات بخشی از پروژه رینگ آبرسانی به شهر 
آستارا از اهم آن بوده و با بهره برداری از این پروژه 

تا پایان سالجاری مشکل تأمین فشار آب منطقه 
نماینده  داداشی  دکتر  سپس  شد.  خواهد  مرتفع 
اسالمی  شورای  مجلس  در  آستارا  شریف  مردم 
اظهار داشت: با پیگیریهای مجدانه، آستارا در ردیف 
شهرهای پرتنش فاضالب قرار گرفت و جهت رفع 
مشکالت این حوزه ۲8 میلیارد تومان تخصیص یافت 
که امید است با افتتاح این پروژه خدمات صادقانه ای 
ارائه شود. همچنین دکتر رنجکش فرماندار آستارا ، 
پیگیری ارزشمند نماینده این شهرستان در سطح 
ملی را برای پیشبرد برنامه های آستارا حائز اهمیت 
دانست و یادآور شد: با نگاه مثبت مدیرعامل آبفای 
گیالن اتفاقات خوبی در آستارا رخ داده است و با 
زمان  با مشکل  زیرساخت  توسعه  اینکه  به  توجه 
مواجه است و عوامل طبیعی، جغرافیایی و تأمین 
اعتبار نیز موثر است امیدواریم با اتخاذ تدابیر ویژه 
شاهد اجرایی شدن این پروژه ها و رفع مشکالت 

موجود باشیم. 

کلنگ عملیات آبرسانی شهر آستارا به زمین خورد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده)نوبت اول(
شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان استان 

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاوني مي رساند، مجمع عمومي فوق العاده )نوبت 
اول( این شرکت تعاوني رأس ساعت  9 صبح روز یک شنبه مورخ ۲۰ /1397/3 در 
محل دارالقرآن واقع در کانون رشد، به آدرس: کرج، چهارراه طالقانی، ابتدای بلوار 

ماهان، کوچه آموزش و پرورش تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوري مي شود: 1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند 
حق حضور و اعمال رأي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید 
در این صورت هیچ کس نمي تواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص 
غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با 
امضاء دو نفر از هیات مدیره )خانم هاجر اسحاقی و خانم نوریه رستم منش( تعاونی 
معتبر خواهد بود. بدین منظورعضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن 
مدارک موید عضویت در تعاوني و کارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر 
و پس از احراز هویت طرفین عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي 
نماینده  براي  عمومي  مجمع  به  ورود  برگه  و  تائید  مذکور  مقام  توسط  مربوطه 
صادرگردد. ۲-این مجمع با حداقل دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن 
در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ 

و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه:  1-طرح و تصویب و اصالح تعداد اعضای علی البدل در ماده ۲1 
اساسنامه ۲- طرح و تصویب و اصالح شرایط اختصاصی عضویت از مزایابگیران  به 
مستمربگیران )بند ب، ماده11(  3-طرح و تصویب اساسنامه جدید ابالغی از سوی 

بانک مرکزی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان استان البرز 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مؤسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند ، جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت 
اول( این شرکت تعاونی راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1397/4/13در محل 
سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات خاک و ّآ ب واقع در کرج جاده مشکین دشت، بلوار امام 
خمینی -جنب کانال آب فردیس برگزار می گردد ازاعضاء محترم دعوت می شود در 

جلسه مذکور حضور به رسانند .یادآوری می شود:
1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای 
از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید ضمنا هیچ کس نمی تواند 
نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر عضو تنها یک رای خواهد داشت . اضافه میشود 
برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود 
. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ 
انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با دردست داشتن مدارک عضویت در تعاونی و 
کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده ، برگه نماینده مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به 

مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
اخذ  از  پس  دارند  را  بازرسان  و  مدیره  هیات  کاندیداتوری  به  تمایل  که  ۲-اعضایی 

درخواست کتبی ) فرم
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی 
می توانند مدارک الزم ) کپی صفحات شناسنامه- مدارک تحصیلی - تخصصی و تجربی- 
کارت ملی - کارت پایان خدمت ) آقایان( و )۲قطعه عکس ( به دفتر تعاونی تحویل نماید.

3-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 
ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد. 

دستور جلسه :
 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان  

۲-طرح و ارائه صورتهای مالی سال 1396و تصمیم گیری در خصوص سود ویژه منتهی 
به پایان سال 1396

3-طرح و تصویب بودجه سال 1397 و تعیین خط مشی تعاونی در سال 1397
4-طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی و افزایش سقف وام پرداختی و سقف 

حق عضویت ماهیانه
5-انتخابات اعضای اصلی هیات مدیره و اعضای علی البدل 

6-انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل 
  هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان خاکشناسی و حاصلخیزی خاک

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرج اله قائدامینی  فرزندعزیزاله  به شرح دادخواست 
حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از    970089 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سجادقائدامینی هارونی  به شماره 
شناسنامه 7۵8 در مورخ 9۵/۲/۲9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن منحصراست  به :
1-محمدساالرقائدامینی  به شماره شناسنامه 4611690131 فرزند متوفی

۲-مرضیه دهقان هارونی  به شماره شناسنامه 4610۲09306 همسر متوفی
3ـ پروانه  دهقان هارونی  به شماره شناسنامه 19۵۲ مادر متوفی
4ـ فرج اله قائدامینی هارونی  به شماره شناسنامه18 پدر متوفی

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

صادر خواهد شد.
 براتعلی کریم زاده - رئیس شورای حل اختالف شماره  1 سورشجان

متن آگهی 
مهدی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  استان  شهرسازی  و  راه  اداره  خواهان 
الوندیان و علی مراد حیدری به خواسته قلع و قمع تقدیم نموده که پس از انجام 
مراحل رسیدگی به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی در تاریخ 97/۲/۲6 تقدیم 
به  آگهی  نشر  طریق  از  نظریه  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  شعبه 
خواندگان ابالغ و خواندگان از زمان نشر آگهی به مدت 7 روز نسبت به مالحظه 

نظریه کارشناسی اقدام نمایند . 
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور . 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
به  وارده  مالکیت  فقدان سند  استشهادیه  برگ  ارائه دو  با  آقای میثم جافری  اینکه  به  نظر 
شماره 1397۲90۲/1/114 /3/3 اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ یکباب عمارت تحت 
پالک 8 فرعی از ۲190 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد بنام خودش در صفحه 490 دفتر 
جلد ۲3 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده به شماره چاپی 188710 مفقود شده است لذا 
برابر تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت 
را به این اداره اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول سند مالکیت 

طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 109  
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد –ملک نیاز اسدالهی .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مژگان پروازی  فرزند محمد 

خواهان خانم مریم نیک پور دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مژگان پروازی به 
خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۲ شعبه     9709986690۲00063 کالسه  پرونده 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/۲4  ساعت  ثبت  آباد   قدوسی شهرستان خرم 
09:1۵ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
از  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  آگهی می گردد  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۲ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –سارا دلفانی .

 شرکت تعاونی مسکن )در حل تصفیه( شماره 2 کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عادی نوبت اول 
که راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/3/۲1 در محل سالن اجتماعات شهید باهنر دانشگاه 
گردد،  بلوار شهید موذن تشکیل می  انتهای رجایی شهر،  آزاد اسالمی واحد کرج واقع در 

حضور بهم رسانند. 
توجه : 

* در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده 
از حق خود را برای حضور و اعمال رای در این مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار 
واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و در این صورت تایید نمایندگی 

تام االختیار با امضای اکثریت هیات تصفیه تعاونی خواهد بود. 
* مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون برای کلیه 

اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیات تصفیه
۲- با توجه به اینکه بیالن مالی شرکت از سال 94 تا 96 در اداره تعاون شهرستان و استان مورد 
بررسی قرار گرفته و صحت کلیه امور مالی شرکت مورد تایید می باشد، لذا بیالن مذکور 

جهت طرح و تصویب مجمع عمومی اعالم می شود. 
3- طرح و تصویب فروش اراضی مازاد و تعیین سهم اعضای اولیه شرکت تعاونی و ابتدا تامین 
هزینه های جانبی )خدماتی - رفاهی( اراضی از محل مذکور و باقیمانده به نسبت سهم افراد 

محق )اعضای اولیه خرید زمین( عینا پرداخت می گردد. 
4- طرح و تصویب تفاهم نامه با شرکت برق بابت هزینه نصب ترانس و ایجاد ساختار شبکه 

شهرک 
رئیس هیات مدیره 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي امیر خسرو قربان خانی داراي شناسنامه شماره 1110 به شرح دادخواست به 
کالسه 970۲60/7 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جعفر خسرو قربان خانی بشناسنامه شماره 30۲ در تاریخ 1397/1/3 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-امیر خسرو قربان خانی متولد 1340/11/11 ش ش 1110 فرزند جعفر پسر متوفی

۲-علیرضا قربان خانی متولد 1339/10/۲۵ ش ش 18 فرزند جعفر پسر متوفی
3-علی اصغر قربان خانی متولد 1344/6/18 ش ش 1078 فرزند جعفر پسر متوفی

4-لیال قربان خانی متولد 13۵3/1/30 ش ش ۲46 فرزند جعفر دختر متوفی
۵-خدیجه سلطان پور متولد 133۵/8/۲1 ش ش 19۲9 فرزند صدراهلل همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  97/941۵/ف م/الف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج

آگهی دادنامه
شماره پرونده:97/1-73.وقت اجرای قرارتحریرترکه:97/4/۲3روزشنبه8صبح.خواهان:حسین 
وقت  آلبوغبیش.خواسته:تحریرترکه.آگهی  آلبوغبیش۲-مهدی  آلبوغبیش.خوانده:1-حسن 
آلبوغبیش  حسین  درخواست  موجب  نمایدبه  می  اعالم  تحریرترکه:بدینوسیله  قرار  اجرای 
آلبوغبیش  بدران  مرحوم  قرارتحریرترکه  آلبوغبیش  ۲-مهدی  آلبوغبیش  بطرفیت1-حسن 
قرارساعت8صبح  اجرای  ماهشهرصادرووقت  اختالف  حل  شماره97/1-73درشورای  طی 
مورخه97/4/۲3تعیین گردیده است لذاازورثه یانماینده قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به 
متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شودودرموعدمذکوردرمحل 
این شوراواقع درشهرستان ماهشهرباآدرس دادگستری طبقه دوم-اتاق۲16قاضی ستارفروزان 

حاضرشوند.عدم حضورمدعوین مانع اجرای قرارنخواهدبود. شماره م.الف)16/167(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی اینجانب حمیدرضا برادران مالک خودروی پزو TU۵ ۲06  به شماره 
شماره  و   163B0100413 موتور  شماره  و   NAAP13FE1EJ499661 بدنه 
پالک ایران 7۲-93۵ق87بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

بهشهرمقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی 
برگ سبز  پراید مدل     138۵ شماره شهربانی ۲89 ص99 8۲ شماره موتور 1697641 

 بابلشاسی s141۲۲8۵946147 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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فناوری روز، ابزار مقابله با زنجیره تقلید 
* مهناز همتی

گاهی از کار بعضی آدم ها شگفت زده می شوم که 
از میان تمام راه حل های مسئله، سخت ترین راه 
را انتخاب می کنند تا به نتیجه برسند. این روزها 
که هوا گرم تر شده و ایام رمضان را می گذرانیم 

بیشتری در خیابان ها مواجه می  تردد  با  تا 11 صبح  قاعدتا ساعت 9 
شویم. تصور کنید در میان این همه شلوغی، به یکباره با ترافیکی مواجه 
شوید که سرمنشأ آن کارگرانی باشند که مشغول لکه گیری و آسفالت 
زیرگذر هستند، آن هم با الین های عرض کم و تعداد ماشین زیاد! که 
نتیجه آن صف طویلی از خودروهاست که از این بی تدبیری و بی موقع 

بستن مسیر، مدت ها در ترافیک مانده اند!
کاری که می بایست در فاصله افطار تا سحر در هوای خنک تر و تردد 
کمتر انجام شود برعکس در اوج ساعت های مشغله کاری در حال انجام 
بود! به نظر می رسد در کنار همه این مسائل و باالخره انجام شدن کار 
آسفالت و لکه گیری، نتیجه کار، ظاهرشدن برآمدگی شده که حتی به 
عنوان یک سرعت گیر هم می تواند عمل کند، کار عجله ای انتظار نتیجه 

ای جز این نخواهد داشت.
هر زمانی که شهردار جدیدی در شهری روی کار می آید اصوال یکی از 
اقدامات اولیه و استارت شروع به کار خود را آسفالت خیابان ها در نظر می 

گیرد،  چرا که به خوبی می داند حال آسفالت شهر خوب نیست!
توان  می  را  شهر  های  آسفالت  سریع  شدن  خراب  و  نبودن  خوب  این 
استفاده نکردن از آسفالت با کیفیت باال و استاندارد برشمرد. گفته می 
شود گران شدن قیر و استاندارد نبودن این محصول سبب شده آسفالت 

تضمین مناسبی نداشته باشد.
پس تجربه یکسان و همچنین نتیجه نامناسب از کار تکراری آسفالت به 
نوعی کار اضافه و هزینه بیهوده است! عقل حکم می کند که برای کاهش 

هزینه های اضافی به دنبال یک راه حل اساسی باشیم!
باتوجه به اینکه کشور ما با تولید ساالنه حدود 80 میلیون تن سیمان 
جزو تولیدکننده های برتر سیمان در دنیاست می توان با استفاده از این 
ظرفیت و ارزانی و فراوانی سیمان و همچنین تجارب کشورهای پیشرفته 

دنیا، از بتن غلطکی به جای آسفالت استفاده کرد.
این اقدام نو، همگام با شعار سال و با تکیه بر داشته های داخلی و کاهش 

هزینه، جایگزین خوبی برای آسفالت خواهد بود.
چه خوب می شود که بسیاری از مدیران شهری، تجارب مدیران موفق را 
سرلوحه کار خود قرار دهند تا این زنجیره تقلید دیکته وار را پاره کرده و 

شروع یک حرکت نو و تازه در شهر باشند.
Mahnazhemmati66ا @yahoo.com

کارتن خوابی معضلی رو به رشد در ایران 

معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران اظهارکرد: بیکاری در اثر اعتیاد و 
بی اعتمادی کارفرما، بنیه اقتصادی یک جامعه را تضعیف کرده و مشکالت 

بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.
دکتر حمیدرضا شمس با اشاره به تفاوت فرهنگی میان کارتن خواب ها و 
معتادین متجاهر، گفت: خرده فرهنگ »کارتن خوابی« در یک دهه اخیر به 
جمعیت کشور ایران اضافه شده است، به طوری که این خرده فرهنگ افراد 

معتاد را به تناسب بیشتری از جامعه عادی، پذیرش می کند.
وی با اشاره به این که فرد با مصرف مواد مخدر  از سوی خانواده خود طرد 
می شود، اظهار کرد: درگیری و تنشهای موجود در خانواده باعث می شود 
یک فرد معتاد به سمت خیابان گرایش پیدا کرده و به اصطالح جذب خیابان 
شود. معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران با اشاره به این که برخی افراد 
معتاد به خاطر مصون ماندن خانواده از آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر 
به فرد گرایی و تنهایی روی میآورند، اشاره کرد که وظیفه غربال معتادان 

متجاهر بر اساس قانون بر عهده سازمان بهزیستی است.
وی با بیان این مطلب افزود: سازمان بهزیستی کشور از اسفند ماه سال 9۵ تا 

امروز حدود 1۲ هزار نفر از معتادان متجاهر را غربال کرده است.

یادداشت

پرداخت جریمه ریالی سربازی تا پایان سال

نخستین روز از هفته جاری بود که سازمان وظیفه 
عمومی ناجا از توقف اجرای طرح جریمه ریالی سربازی 
اداره  رئیس  که  موضوعی  داد،  خبر  آینده  سال  در 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دالیل 
آن را تشریح و عنوان کرده است که متقاضیان واجد 
شرایط برای پرداخت جریمه ریالی تنها تا پایان امسال 
فرصت دارند. سردار موسی کمالی ، درباره چرایی توقف 
طرح جریمه ریالی برای مشموالن دارای حداقل هشت 
سال غیبت از سربازی ایسناگفت: اجرای طرح جریمه 
ریالی مشموالن غایب برای تحقق دو هدف بود. یکی 
اینکه افرادی که بیش از هشت سال غیبت کرده اند و 
تکلیف قانونی خود را انجام نداده اند بتوانند با توجه به 
شرایط سنی که ممکن است برای برخی از آنان ایجاد 
شده یا موارد دیگر جریمه این هشت سال غیبت را 

پرداخته و از انجام خدمت سربازی معاف شوند.
وی افزود: هدف دوم نیز برای دیگر مشموالن غایب بود 
که بتوانند هر چه زودتر تکلیف سربازی خود را روشن 
اداره سرمایه  رئیس  اعزام شوند.  به سربازی  و  کرده 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در 
سال نخست اجرای طرح جریمه ریالی سربازی بیش 
از 190 هزار نفر با پرداخت جریمه ریالی از سربازی 
معاف شده و از این طرح بهره مند شدند، گفت: اما در 
سال های بعد روند بهره مندی از این طرح کاهش یافت 

و افراد کمتری اقدام به پرداخت جریمه ریالی کردند.

۸۵ درصد کودکان زیر پوشش 
بهزیستی بد سرپرست هستند

سازمان  نوجوانان  و  کودکان  امور  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی کشور گفت: 8۵ درصد کودکان زیر پوشش 
سازمان بهزیستی بد سرپرست و بخش دیگر را کودکان 

بی سرپرست تشکیل می دهند.
محمد نفریه در شیرخوارگاه شهید ثمین تاب بهزیستی 
استان زنجان درجمع خبرنگاران افزود: ۲6هزار کودک 
زیر  کشور  سراسر  در  سرپرست  بی  و  سرپرست  بد 
تعداد  این  از  که  بهزیستی هستند  سازمان  پوشش 
9 هزار و 800 نفر در 640 مرکز بهزیستی و مابقی 
در خانواده ها بصورت فرزند خواندگی، خانواده های 

جایگزین و امین موقت تحت پوشش قرار گرفته اند. 
و  سرپرست  بی  کودکان  نسبت  کرد:  اضافه  وی 
بدسرپرست در سال های گذشته روند افزایشی داشته 
که پنج سال گذشته این رقم در مراکز تحت پوشش 
یک درصد رشد داشته است.  نفریه اظهار داشت : 
از مجموع 640 مرکز به جز 40 واحد آن که دولتی 
محسوب می شوند مابقی آن توسط نهاد و خیریه 
ها اداره می شوند و ماهانه مبلغی به خیریه ها برای 
نگهداری کودکان پرداخت می شود.  نفریه خاطرنشان 
دامان  به  را  کودکان  دارد  تالش  سازمان  این  کرد: 
خانواده ها بسپارد و بر این اساس ساالنه یکهزار و 600 
به اصطالح  امین موقت  فرزند خواندگی،  به  کودک 
خانواده های جایگزین معرفی می شوند.  مدیرکل دفتر 
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: امیدواریم با این کار کودکان بیشتری در دامان 
خانواده ها باشند تا در مراکز تحت پوشش پرورش یابند 
و کودکان باقی مانده نیز در مراکز زیر پوشش بهزیستی 
و در رده های سنی سه تا 6 ساله، 6 تا 1۲ ، 1۲ تا 18 

سال را شامل می شود. 

خبر

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به اینکه 
در سال 9۵، یک میلیون و ۲97 هزار و 300 دختر 30 تا ۵0 ساله 
ازدواج در  افزایش سن  به  ازدواج نکرده داشته ایم، نسبت  هرگز 

جوانان هشدار داد.
زهرا آیت الهی ، با بیان اینکه باید کمک کنیم تا ازدواج ها آسان 
شود و به سمتی حرکت کنیم که میزان تجرد قطعی کاهش یابد، 
گفت: آمارها نشان می دهد در سال 9۵، یک میلیون و ۲97 هزار 
و 300 دختر 30 تا ۵0 ساله هرگز ازدواج نکرده داشتیم که این 
تعداد اصال آمار خوبی نیست.وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی 
برویم که ازدواج ها درسن معقول اتفاق بیفتد، نه اینکه دختران 
در سن 30 تا 40 سالگی ازدواج کنند و جمع زیادی از دختران 
مجرد را داشته باشیم، افزود: بستری برای تعداد قابل توجهی از 
زنان که به دلیل طالق یا فوت همسر، مجرد هستند فراهم شود تا 
امکان ازدواج مجدد پیدا کنند. بخشی از این کار به تغییر فرهنگ 
ما برمی گردد؛ در این تغییر فرهنگ، نظام و مسئوالن می توانند 

خیلی موثر باشند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه اظهار 
کرد: همانطور که با چند فیلم سینمایی می توانیم احساس مثبت 
یا منفی ایجاد کنیم، قاعدتا از طریق رسانه ها و فیلم های سینمایی، 
تئاتر، صدا و سیما و ... می توانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم که 
فرصت مجدد ازدواج را برای افرادی که همسرشان را به واسطه 
طالق یا فوت از دست داده اند فراهم شود تا بتوانند دوباره تشکیل 

خانواده جدید بدهند.

بیمه  سازمان  تخصصی  مدیریت خدمات  دفتر  مدیرکل 
سالمت ایران از اجباری شدن پذیرش بیماران در حوزه 
حذف  با  و  استحقاق سنجی  سامانه  طریق  از  بستری 

دفترچه بیمه از تیر ماه خبر داد.
حذف  برنامه  به  اشاره  ،  با  حاج محمودی  حنان  دکتر 
بستر  گفت:  بیمارستان ها،  در  بیمه  دفترچه های 
حوزه  در  بیمه  دفترچه های  حذف  برنامه  زیرساختی 
 ۲00 از  بیش  در  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  بستری 
از ۲9 استان فراهم شده و در حال  بیمارستان و بیش 

پیگیری است.
وی با بیان اینکه البته هنوز این موضوع اجباری نشده 
سامانه  مقطعی  در  اگر  بنابراین   : گفت  ایسنا  به  است، 
بیمه اش  دفترچه  با  بیمار  که  نیست  اینطور  شد،  قطع 
پذیرفته نشود، اما برنامه ما این است که از ابتدای تیر 
ماه پذیرش بیماران در حوزه بستری از طریق سامانه و با 
حذف دفترچه بیمه در کشور اجباری شود و حتما افراد 
همپوشانی های  صورت  این  در  زیرا  کنند.  دریافت  کد 
بیمه ای هم چک و برطرف می شود. بنابراین همپوشانی 
و  رایگان  بیمه شدگان  میان  است  ممکن  که  بیمه ای 
بیمه ای  سازمان های  سایر  یا  تامین اجتماعی  سازمان 
شناسایی  استحقاق سنجی  سامانه  طریق  از  باشد، 
اتصال  آزمایشی  صورت  به  فعال  بنابراین  می شوند. 

سامانه ها را انجام می دهیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به افزایش تعداد زنان و دختران مصرف کننده قلیان در 
در  شده  یاد  دخترهای  سن  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
کشور به 14 سال رسیده است و احتماال بیشتر این افراد 

تحت تاثیر والدین خود، به قلیان روی آورده اند.
دخانیات  بدون  جهانی  روز  مناسبت  به  رییسی  علیرضا 
)31 می برابر با 10 خرداد( در نشست خبری با اشاره به 
وجود قانون کنترل دخانیات افزود: سالهاست کشور این 
قانون را دارد این در حالی است که قانون یاد شده در 

بسیاری مواقع اجرا نمی شود.
وی به عنوان نمونه به مطالعه ای در این زمینه در وزارت 
بهداشت طی سال 94 اشاره کرد که از دو هزار و 764 
دانش آموز 13 تا 1۵ سال تحقیق شده بود و بر اساس 
نتایج این پژوهش، 6۵ درصد دانش  آموزانی که سیگار 
ها،  مارکت  سوپر  از  را  خود  سیگار  کردند،  می  مصرف 

دکه های مطبوعاتی و دستفروش ها تهیه می کردند.
از  تحقیق  این  سواالت  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
آیا فروشنده  بود که  این  تا 1۵ سال  آموزان 13  دانش 
در زمان فروش سیگار به آنان، سن آنها را هم می پرسد 
؟ که متاسفانه 68،۵درصد دانش آموزان مصرف کننده 
سیگار، پاسخ منفی داده بودند یعنی اینکه فروشنده از 

سن آنان موقع خرید سیگار سوالی نکرده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس آمار مبتلیان به 
عفونت HIV در کشور را 37 هزار نفر عنوان کرد و 
گفت هم اکنون 17 هزار نفر در کشور در اثر ابتال 

به این بیماری تحت درمان هستند.
همایون هاشمی با هشدار نسبت به خطر موج سوم 
ایدز و آمار رو به رشد ابتال به این بیماری، گفت: 
تاکنون بیش از 36 میلیون نفر در دنیا بر اثر این 
بیماری جان خود را از دست دادند؛ حدود 37 هزار 
نفر مبتال به ایدز در کشور شناسایی شده اما به نظر 
می رسد که تعداد مبتالیان دو برابر این میزان باشد 

البته 17 هزار نفر تحت درمان قرار دارند.
تکاب  و  دژ  شاهین  میاندوآب،  مردم  نماینده 
درمجلس شورای اسالمی، با یادآوری اینکه انتقال 
بیماری ایدز از طریق انتقال خون و فرآورده های 
است،  معتادان  در  تزریق  و  روابط جنسی  خونی، 
افزود: متاسفانه در حال حاضر استفاده از سرنگ 
جای خود را به روابط جنسی داده البته حدود ۵ 
درصد این بیماری از طریق مادر به کودک منتقل 
گذشته  سال  دو  آمارهای  متاسفانه  که  شود  می 
نشان از افزایش 30 درصدی انتقال ایدز از مادر به 
کودک دارد همچنین 7 دهم درصد نیز از طریق 

خون و فرآورده های خونی منتقل می شود.
ایدز در  به  مبتال  زنان  آمار  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
حال افزایش است، ادامه داد: بر اساس آمارها طی 
دو سال گذشته آمار مبتالیان به 10 برابر افزایش 

پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید 
به ایدز مانند بیماری اجتماعی توجه شود، ادامه 

داد: دستگاه ها با نگاه ملی نسبت به اجرای برنامه 
های مهار آن اقدام کنند، هر چند با اجرای برخی 
برنامه ها تا حدودی روند این بیماری کند شده اما 
افزایش یابد و  بهتر است برنامه های مداخله ای 
دستگاه  و  ها  خانواده  اختیار  در  را  الزم  ابزارهای 
ها قرار داد تا بتوان اقدامات پیشگیرانه، مداخله و 

درمان را همزمان انجام داد.
گفت:  جهانی 90-90-90  برنامه  یادآوری  با  وی 
سازمان ملل برای پیشگیری از این بیماری تالش 
دارد که تا سال ۲030 به اپیدمی این بیماری به 
عنوان تهدیدی برای سالمت مردم پایان دهد و در 
واقع بر اساس این استراتژی 90 درصد مبتالیان در 
مورد وضعیت بیماری خود آگاهی داشته باشند، 
90 درصد تحت درمان قرار گیرند و به موثر بودن 
90 درصد درمان افراد مبتال بتوان اطمینان حاصل 

کرد.
و  اجرا  حال  در  بهداشت  وزارت  افزود:  هاشمی 
عملیاتی کردن این برنامه است که موفقیت های 
در  که  ای  گونه  به  است  نیز حاصل شده  زیادی 
به  بیماران مبتال  از  نفر  از 1700  سال 94 بیش 
این ویروس شناسایی شده و به نظر می رسد که 

شناسایی 90 درصد مبتالیان دست یافتنی باشد.
تکاب  و  دژ  شاهین  میاندوآب،  مردم  نماینده 
با  باید  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  درمجلس 
الزم  های  آموزش  ارائه  و  دقیق  رسانی  اطالع 
قرار  کار  دستور  در  را  ایدز  بیماری  از  پیشگیری 
از  اطالع دقیقی  اغلب مردم  متاسفانه  افزود:  داد، 
این بیماری ندارند و باید با ارائه آموزش های الزم 
یابد  افزایش  بیماری  این  به  نسبت  مردم  آگاهی 
جامعه  در  آن  شیوع  از  زودهنگام  تشخیص  با  تا 

جلوگیری کرد به طور قطع با این اقدام مبتالیان 
می توانند مانند افراد سالم در جامعه زندگی کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: در این رابطه می توان از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و هنرمندان استفاده کرد 
تا بتوان امر پیشگیری از ایدز را به خوبی تحقق 

بخشید.
مبتالیان  ویژه  مثبت  های  باشگاه  افزایش  از  وی 
به ایدز در کشور ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: 
80 باشگاه در کشور وجود دارد که آموزش های 
پیشگیرانه و خدمات مشاوره ای در این مراکز به 
افراد مبتال ارائه می شود تا بتوان از توسعه بیماری 
جلوگیری شود در این رابطه از سازمان بهزیستی 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقاضا 
داریم که نسبت به افزایش تعداد باشگاه ها اقدام 
کنند. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب 
آمار  باالترین  اینکه  یادآوری  با  دهم،  درمجلس 
شیوع این بیماری مربوط به کالنشهرهایی مانند 
تهران است، تصریح کرد: در شهرهای کوچکتر به 
دلیل خود کنترلی آمار کمتری از مبتالیان ایدز 

نسبت به کالنشهرها داریم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، مبارزه با بیماری ایدز را وظیفه ای ملی 
های  خوشه  به  خدمات  ارائه  گفت:  و  دانست 
جمعیتی خاص مانند کودکان خیابانی و در معرض 
آسیب و همچنین زنان در معرض آسیب و آسیب 
دیده در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از گسترش 

ایدز جلوگیری کرد.

پیدا و پنهان  آمار» ایدز« در ایران

 حذف دفرتچه های بیمه
 در بیمارستان ها از تیر ماه

 کاهش سن اعتیاد دخرتان
 به قلیان 

هشدار در خصوص تجرد 
دخرتان۳۰ ات۵۰ ساله

آگهی مزایده نوبت اول
قانون  همان   14۵ ماده  الی  مدنی  احکام  اجرای  قانون   137 ماده  بموجب 
حقوقی  اول  شعبه   960060 کالسه  پرونده  با  رابطه  غیرمنقول(در  اموال  )فروش 
از  بردزنجیر  واقع در روستای سراب  جوانرود،شامل ششدانگ یک واحد مرغداری 
توابع جوانرود با مساحت 4000 متر مربع عرصه و 1۲69 متر اعیان )مسقف( متعلق 

به آقای عادل محمودی میباشد.با شرایط و مشخصات ذیل بفروش می رسد:
1-ملک مذکور در رهن نمیباشد.

۲-ملک فوق فوق دارای سابقه ثبتی با شماره پالک 186 و 187 و 189 قریه سراب 
برد زنجیر میباشد.

3-ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت پایه آن 
16۵4۲30000 ریال معادل یکصدوشصت و پنج میلیون و چهارصد و بیست و سه 
هزار تومان برآورد گردید.که قیمت مذکور قیمت پایه محسوب و برندهکسی خواهد 

بود که مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
مزایده  در  کنندگان  شرکت  مدنی  احکام  اجرای  قانون   1۲6 ماده  اجرای  4-در 
میتوانند ظرف ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی 

از ملک فوق بازدید نمایند.
۵-افراد شرکت کننده باید در روز مزایده دهدرصد از قیمت پایه را به صورت نقدی 

همراه داشته باشند تا واجد شرایط در مزایده گردند.
6-تاریخ مزایده و شرکت در آن 1397/3/۲4 ساعت 10 صبح در شعبه اول اجرای 

احکام حقوقی دادگاه جوانرود تعیین گردیده است.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسینعلی قاسمی نژاد  دارای شناسنامه شماره 1۵4 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/97ش /3۲۲از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 04103۲4078 شماره  بشناسنامه  نژاد   قاسمی  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
متولد 71 در تاریخ 97/۲/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر به :
قربان  شماره شناسنامه  پدر  نام  نژاد   قاسمی  الذکر حسینعلی  فوق  متقاضی   -1

1۵4 متولد 34
۲-خدیجه میش مست  نام پدرعلی محمد ش ش 3 متولد 41

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 367خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان علی 
خانزاده جعفرلو که به اتهام فعالیت غیر اصولی و ایجاد آلودگی هوا ناشی از استفاده 
گازوئیل و نفت سیاه بعنوان سوخت مصرفی در پرونده کالسه  960397 در شعبه ششم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی 

نموده و تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. م/الف 4۲9
مهدوی - دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرهاد سرتیپی  

شاکی فرزاد زارعی پور شکوائیه ای بر علیه فرهاد سر تیپی دائر بر کالهبرداری تقدیم 
دادگاه به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960998۲96۲300۲79  و شماره 
بایگانی  960346  شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به 
مورخ 1397/04/۲0 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا متهم ظرف یکماه پس 
از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم نمایند و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 4۲۵
دفتر دادگاه  بخش شعبه 1۰3 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره نامه:971011۲۲91۵0341۲

شماره پرونده:9۵09980۲3۲000179
شماره بایگانی شعبه:96۵۵60

تاریخ تنظیم:1397/03/0۵
به موجب پرونده کالس 96۵۵60 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محالتی به نفع 
محکوم له رحمان نعیمی با وکالت بابک امیری امرائی علیه رضا جهانیان مبنی بر فروش پالک 
ثبتی 1۵9/14۵ واقع در رباط کریم قریه شتر خوار توسط کارشناسی رسمی دادگستری به شرح 

ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.
مورد کارشناسی: به موجب مدارک موجود در پرونده ثبتی ملک به پالک ثبتی 14۵ فرعی از 1۵9 
اصلی ، به مساحت ۵۲۵0 متر مربع، مورد ثبت شماره 167194 درصفحه 100 دفتر 771 حوزه 
ثبت رباط کریم به مالک آقای رضا جهانیان مالک 110 سهم مشاع از یکهزار و ششصدو پنجاه سهم 
عرصه واعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 011۲69 سری ب سال 93، و همچنین 
مورد ثبت شماره 16719۲ در صفحه 94 دفتر 771 حوزه ثبت رباط کریم به مالکیت آقای رضا 
جهانیان مالک 110 متر مربع مشاع از 16۵0 متر مربع مشاع از شش دانگ دارای سند مالکیت 
اصلی با شماره چاپی 011۲70 سری ب سال 93 بوده، که به مبلغ 740/000/000 ریالی طی 
نامه شماره 139۵0۵8010۲۲001936 مورخ 139۵/9/3 اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
به شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری  رباط کریم هر دو ملک بازداشت و در دفتر بازداشتی 

الکترونیکی شماره139۵0۵8010۲۲000831 ثبت گردیده است.
مشخصات مورد کارشناسی: بر اساس بازدید صورت گرفته از آنجا ییکه ملک مورد نظر بایر بوده 
واز طرفی به جهت مشاع بودن و شخم زمینهای همجوار باهم درحال حاضر تعیین دقیق محدوده 
ملک امکان پذیر نیست و در صورت نیازمیبایست توسط کارشناسی ثبتی این مهم صورت پذیرد 
. تصویر شماره 1 از محدوده ملک و تصویر شماره ۲ مربوط به موقعیت پالک ثبتی ملک بر اساس 

مدارک موجود در پرونده میباشد.
نظریه کارشناسی:با توجه به مراتب فوق الذکر از جمله موقعیت ملک ، وضع موجود، میزان عرصه 
واعیان ، مشاع بودن و همچنین اوضاع و احوال روز و مندرجات این گزارش بنظر اینجانب  ارزش 
شش دانگ ملک مورد کارشناسی اعم از مالکیت عرصه واعیان و سایر امتیازات ، در صورتیکه منعی 
برای انجام معامله و بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی نداشته باشد برابر با مبلغ 3/700/000/000 
ریال ، و ارزش ۲۲0 سهم مشاع از شش دانگ پالک فوق برابر با مبلغ 17۵/000/000 ریال معادل 
هفده میلیون و پانصد هزار تومان تقویم میگردد. مقرر گردیده ملک موصوف در روز 97/4/4 از 
ساعت 10 صبح الی 11 از طریق مزایده  در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم . 
بلوار امام خمینی دادگستری رباط کریم به فروش برسد ، قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی کا بالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید ، در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز از موعد مزایده به این اجراء 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف 447
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم - غفاری 

مفقودی
8۲شماره  ۵91ق۲1ایران  پالک  شماره  با   93 مدل    mvm سبز  برگ    
بابک  NATGBAXK3E10317۲6بنام  شاسی  شماره   484fafe0317۲3موتور

 بابل محمدی کیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
 برگ سبز پراید مدل 88 با شماره پالک 43۵ص16ایران 8۲با شماره موتور307۲318 
و شماره شاسیS141۲۲880۲۲۵71به نام سید حسن حسن زاده دیوا مفقود گردیده 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد



6 نفت و انرژیسه شنبه 8 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3769  

 قیمت نفت سبک ایران، از بشکه ای
 ۷6 دالر عبور کرد

میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 18 مه ) ۲8 
اردیبهشت ماه( با ۲ دالر و 81 سنت افزایش به 76 دالر و 60 سنت 
برای هر بشکه رسید که بیشترین رشد قیمت را در میان انواع نفت های 

شاخص داشته است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، تداوم تهدیدات و تنش های بین المللی از 
جمله تالش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران، سبب شده که روند 
صعودی قیمت نفت که در هفته های اخیر آغاز شده است، همچنان 

ادامه داشته باشد و به رکوردهای جدیدی دست یابد.
دونالد ترامپ 18 اردیبهشت ماه با تکرار اتهام هایی علیه ایران، آمریکا را 
از برجام خارج و اعالم کرد که تحریم های یکجانبه تعلیق شده کشورش 
علیه ایران را در فرصتی 90 تا 180 روزه باز می گرداند، که البته موضع 
گیری های متعدد علیه آن از سوی کشورهای مختلف از جمله اروپایی 

ها اتخاد شد.
روزافزون  نگرانی های  و  کره  جزیره  شبه  در  سیاسی  تنش  تداوم 
کشورهای مصرف کننده و واردکننده نفت درباره کمبود احتمالی در 
بازارهای جهانی نفت نیز از جمله عواملی هستند که قیمت نفت را 

همچنان صعودی کرده اند.
بر این اساس، وزارت نفت روز شنبه اعالم کرد: میانگین قیمت نفت 
سبک ایران از ابتدای امسال تا پایان هفته منتهی به هفته منتهی به 18 
مه ) ۲8 اردیبهشت ماه(، 66 دالر و 91 سنت برای هر بشکه بوده است.

میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی ۲ 
دالر و 3 سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به 73 دالر و ۵8 سنت 
رسید. میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( نیز در هفته منتهی به 18 مه، به 7۵ دالر و61 سنت برای هر 
بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۲ دالر و 1۵سنت برای هر 
بشکه افزایش یافته است.میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی 
آمریکا هم در این بازه زمانی، 71 سنت برای هر بشکه افزایش یافت و 
به 71 دالر و 31 سنت رسید.در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام 
شاخص برنت با ۲ دالر و ۵9 سنت افزایش، 78 دالر و 80 سنت برای 

هر بشکه معامله شد.
میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز در دوره مورد 
بررسی یک دالر و 94 سنت افزایش یافت و به ترتیب هر بشکه 7۵ دالر 

و ۵۲ سنت و 7۵ دالر و 63 سنت برای هر بشکه معامله شد.
بر اساس این گزارش، اوپک اعالم کرده است در ماه آوریل )فروردین- 
اردیبهشت( امسال، میزان پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت 

به سطحی بی سابقه رسیده است.
کمیته مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک اعالم کرد: ۲4 کشور امضاکننده 
توافق جهانی کاهش تولید نفت همچنان سطحی خیره کننده از پایبندی 

به این توافق را به نمایش می گذارند.
توافق جهانی  امضاکننده  یاد شده گزارش داد که کشورهای  کمیته 
کاهش تولید نفت، در چهارمین ماه از دومین سال اجرای این توافق، 

1۵۲ درصد به تعهدهای خود پایبندی داشته اند.
و  مصرف کننده  کشورهای  روزافزون  نگرانی های  وزارتی  کمیته  این 
واردکننده نفت درباره کمبود احتمالی در بازارهای جهانی نفت را مورد 
تأیید قرار داد و از کمیته فنی نظارت بر توافق اوپک خواست به نظارت 

مستمر بر بازار نفت ادامه دهد.
میانگین صادرات نفت ایران حدود ۲.6 میلیون بشکه در روز است که 
حدود یک سوم آن به اروپا و بقیه به مقصد کشورهای آسیایی صادر 

می شود.

نفت در جهان

 تولید گاز فازهای
 ۲۲ تا۲٤ پارس جنوبی آغاز شد

پارس  و ۲4  فازهای ۲۲، ۲3  توسعه  طرح  مجری 
اندازی نخستین ردیف شیرین  راه  با  جنوبی گفت: 
سازی پاالیشگاه فازهای ۲۲، ۲3 و ۲4 پارس جنوبی، 
تولید گاز از اولین واحد فراورشی پاالیشگاه این فازها 

آغاز و به شبکه سراسری کشور تزریق شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت 
و گاز پارس، فرهاد ایزدجو بیان کرد: ردیف نخست 
شیرین سازی پاالیشگاه فازهای ۲۲، ۲3 و ۲4 پارس 
جنوبی، از قابلیت تولید گاز شیرین با ظرفیت 1۲.۵ 

میلیون متر مکعب در روز برخوردار است.
با  اکنون  هم  پاالیشی  ردیف  این  کرد:  اضافه  وی 
دریافت گاز ترش از فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، 
حدود هفت میلیون متر مکعب گاز شیرین را به خط 

ششم سراسری گاز تزریق می کند.
ایزدجو ادامه داد: پس از فراوری گاز ترش در واحد 
به  تولیدی  گاز  سازی،  شیرین  ردیف  اولین   101
از  پس  و  ارسال  ردیف  این  و 10۵  واحدهای 104 
تثبیت درجه رطوبت، تفکیک ترکیبات آن و ورود به 
واحد ارسال گاز )106(، تزریق با فشار 86 بار به شبکه 

سراسری آغاز شده است.
وی یادآورشد: بهره برداری از این ردیف شیرین سازی 
در پاالیشگاه فازهای ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی، همزمان 
با نصب نخستین سکوی بخش فراساحل این فازها در 
موقعیت مخزن مشترک پارس جنوبی صورت گرفته 

است. 
براساس اعالم مجری و مسئوالن طرح توسعه فازهای 
سازی  شیرین  ردیف   3 جنوبی،  پارس  تا۲4   ۲۲
باقیمانده این طرح، بتدریج و با فواصل زمانی دوماهه 

راه اندازی خواهد شد.
عملیات مربوط به ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی 
این  پاالیشگاهی  تمامی بخش های نخستین ردیف 
طرح شامل واحد دریافت گاز، واحد فلر، واحدهای 
یوتیلیتی )سیستم هوای ابزار دقیق، تولید بخار، تولید 
نیتروژن( واحدهای آبگیر و آب شیرین کن، واحدهای 
و  گاز(  نم زدایی  و  شیرین سازی  )واحد  فرایندی 
همچنین واحد افزایش فشار گاز پیش از این به پایان 

رسیده بود.
تولید آزمایشی از ردیف های شیرین سازی پاالیشگاه 
طرح های در حال توسعه توسط کارفرما و پیمانکاران 
این طرح ها باهدف بهره گیری از ظرفیت های شیرین 
سازی جدید، ارزیابی و برطرف شدن موانع موجود در 
فرایند فراوری و کاهش زمان چرخه برداشت، تولید و 
فراوری از بخش فراساحل به بخش پاالیشگاهی انجام 

می شود.
طرح توسعه فاز های ۲4-۲۲ پارس جنوبی برای تولید 
۵6 میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و 
تولید روزانه ۵0 میلیون متر مکعب گاز متان، ۲900 
تن گاز مایع)LPG(، ۲7۵0 تن اتان، 7۵ هزار بشکه 

میعانات گازی و 400 تن گوگرد طراحی شده است.

کوتاه از انرژی

اشاره  با  جم  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
به آغاز تولید تجاری پلی اتیلن مشکی گرید 
پایپ در صنایع پتروشیمی ایران از صادرات 
محموله ای 70 هزار تنی به کشورهای ترکیه 

و ترکمنستان خبر داد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»سید  ایران،  پتروشیمی  صنعت  کارفرمائی 
جزئیات  تشریح  در  میرافضلی«  حسین 
مجتمع  در  پلیمری  جدید  گرید  یک  تولید 
پتروشیمی جم، گفت: برای نخستین بار در 
صنعت پتروشیمی ایران امکان تولید پلی اتیلن 

مشکی گرید پایپ فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه 
پلیمری،  محصول  این  تولید  اصلی  خوراک 
کاتالیستی بود که از کشورهای اروپایی تامین 

می شد اما پس از تحریم گروهی 1۵ نفره از 
متخصصان داخلی در مدت دو سال با آزمایش 
های مکرر به ساختاری جدید دست یافتند 

و )پی ای 100( محصول جدید بدون تکیه 
به خارج تولید شد، تصریح کرد: این محصول 
را  بین المللی  متعدد  گواهینامه های  جدید 

مدار  در  که  است  ماهی  سه  و  کرده  کسب 
قرار  ساعت  در  تن  یعنی 38  صنعتی  تولید 

دارد.
این مقام مسئول با اعالم اینکه پتروشیمی جم 
قادر است ساالنه 300 هزار تن از این محصول 
را که در ساخت و تولید لوله های انتقال آب 
به  بوده،  متعددی  کاربردهای  دارای  گاز  و 
بازار عرضه کند، اظهار داشت: تولید محصول 
جدید پلیمری پلی اتیلن مشکی گرید پایپ از 
خروج ساالنه 400 میلیون دالر ارز از کشور 

جلوگیری می کند.
داخلی،  صنایع  نیاز  تامین  بر  تاکید  با  وی 
خاطرنشان کرد: تاکنون مازاد نیاز داخلی در 
قالب محموله ای 70 هزار تنی به کشورهای 

ترکیه و ترکمنستان صادر شده است.

مدیرعامل پتروشیمی جم خبر داد:

محموله 70 هزار تنی پلی اتیلن پایپ ایران صادر شد

همزمان با تهدیدهای نفتی »ترامپ« علیه تجارت و صادرات 
نفت ایران، تولید نسل جدید نفت خام های فوق سنگین ایران 
با درجه ای پی آی ۲0 در غرب کارون آغاز شد تا ایران با 8 
نوع نفت فوق سبک تا فوق سنگین صاحب متنوع ترین سبد 

تولید نفت جهان شود.
نشان  و  با خط  فارس، همزمان  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای صنعت نفت ایران و 
احتمال بازگشت تحریم ها، طرح جدید افزایش ظرفیت تولید 

نفت ایران با محوریت میادین نفتی غرب کارون کلید خورد.
با افزایش ظرفیت تولید نفت در غرب کارون و ادامه تهدیدهای 
نفتی آمریکا، صنعت نفت ایران یک برگ برنده جدید برای 
مقابله با تحریم های خصمانه آمریکایی ها رو کرده و با تولید 
یکی از سنگین ترین نفت خام های جهان سبد نفت خام 
تولیدی و صادراتی خود را در آستانه بازگشت تحریم ها متنوع 

تر کرد.
ایران  خام  نفت  صادرات  سبد  گذشته  سال  چند  طول  در 
شامل نفت خام های فوق سبک و سبک )با احتساب میعانات 
گازی( و نفت خام های سنگین بوده است اما با بهره برداری از 
خطوط لوله جدید انتقال و تاسیسات جدید فرآورشی در غرب 
کارون از ابتدای سال جدید پای یک نفت خام جدید به سبد 

صادرات نفت ایران باز شده است.
نفت جدید عرضه شده در سبد صادرات نفت ایران نفت خام 
نفت  نام  به  بوده که  ای پی آی ۲0  با درجه  فوق سنگین 
خام فوق سنگین »پرشین اویل« نام گذاری شده و محصول 
تولیدی میادین غرب کارون به ویژه آزادگان جنوبی و آزادگان 

شمالی است.
»سید نورالدین شهنازی زاده« مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه نفت ایران اخیرا در نشستی خبری با بیان اینکه از 
اسفند ماه پارسال انتقال این نفت خام فوق سنگین از میادین 
و تاسیسات فرآورشی غرب کارون به پایانه بهرگان آغاز شده 

است، گفته است: تاکنون چند محموله از این نفت خام فوق 
سنگین روانه بازارهای جهانی شده است.

با  اویل  پرشین  سنگین  فوق  خام  نفت  تولید  جالب   نکته 
درجه ای پی آی ۲0 آن است که پیشتر ایران یکی از سبک 
ترین نفت خام های جهان با درجه ای پی آی ۵0 تا ۵1 را در 
میدان مشترک نفتی هنگام تولید کرده بود و حتی به دلیل 
سبک بودن بیش از حد این نفت خام رنگ آن سبز و در برخی 

از چاه ها سفید رنگ است.
هم اکنون 6 نوع نفت خام در سبد نفتی ایران در خلیج فارس 
با درجه ای.پی.ای 18 تا 36.۵ تولید و عرضه می شود، که 
تولید فوق سبک نفت میدان هنگام با درجه ای.پی.آی ۵1 
سبک و نفت فوق سنگین پرشین اویل با درجه ای پی آی 
۲0 این سبد را متنوع کرده و حتی از این تنوع تولید می تواند 
قدرت چانه زنی ایران در فروش و صادرات نفت و اختالط انواع 

نفت خام ها در بازارهای جهانی افزایش دهد.
طرح جدید افزایش تولید نفت ایران کلید خورد

این گزارش، در شرایط فعلی ظرفیت تولید نفت  بر اساس 
ایران در میادین غرب کارون )با احتساب میدان نفتی آذر( به 
33۵ تا 3۵0 هزار بشکه در روز رسیده که بیشترین افزایش 
تولید نفت سال گذشته از محل توسعه میدان آزادگان جنوبی 
حاصل شده که پیش بینی می شود امسال ظرفیت تولید نفت 
در این منطقه نوظهور نفت خیز کشور با افزایشی بالغ بر 100 

هزار بشکه ای به حدود 4۵0 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
بر این اساس مهمترین و بیشترین میران افزایش ظرفیت تولید 
نفت از میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی اتفاق خواهد افتاد 
به طوری که با توجه به اتمام مراحل حفاری ۵0 حلقه چاه 
جدید پیش بینی می شود ظرفیت تولید نفت در این میدان 
با افزایشی حدود 70 هزار بشکه ای در مجموع به 170 هزار 

بشکه در روز برسد.
عالوه بر میدان آزادگان جنوبی، دومین میزان افزایش ظرفیت 

تولید نفت در میدان مشترک آذر به وقوع می پیوندد و ظرفیت 
تولید از این میدان مشترک با عراق با افزایشی دو برابری به 
60 تا 6۵ هزار بشکه در روز می رسد که با احتساب افزایش 
ظرفیت تولید در این دو میدان مشترک در مجموع ظرفیت 
تولید نفت ایران حدود 100 هزار بشکه در روز افزایش خواهد 

یافت.
این درحالی است که در کنار آذر و آزادگان جنوبی، پیش بینی 
افزایش ظرفیت تولید نفت در میادین یاران شمالی با نصب و 
راه اندازی تلمبه های درون چاهی، یاران جنوبی با تکمیل 
با تعمیر و حفاری  یادآوران  باقی مانده و  حفاری چاه های 

تعدادی از چاه ها هم دور از دسترس نیست.
در شرایط فعلی حجم ذخایر نفت خام درجای میادین نفتی 
غرب کارون حدود 67 میلیارد بشکه تخمین زده می شود که 
با احتساب ضریب بازیافت 6 درصدی و ارزش نفت خام بشکه 
ای ۵0 دالر ارزش نفت قابل تولید در این منطقه نفت خیز 

حدود ۲00 تا ۲30 میلیارد دالر برآورد می شود.

تولید نسل جدید نفت خام  فوق سنگین آغاز شد

متن آگهی
درپرونده کالسه 940998661۲800417 مدیر عامل شرکت ژنراتور سازی به اتهام امتناع از اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به موضوع شکایت محمد حسین علمی چگنی و غیره تحت تعقیب می 
باشد با توجه به عدم شناسایی  متهم در نشانی قید شده در پرونده و مجهول المکان بودن وی )وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ( متهم فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی در 
شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر تا از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر 

اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می گردد .
شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا یدالهی فرزند حسین 

به  یدالهی  آقای رضا  به طرفیت خوانده  خواهان خانم مریم نیک پور دادخواستی 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986690100086  شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/1۲  ساعت 09:00تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس رحمتی طالئی  فرزند 

رحمتی  عباس  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بابعالی  سجاد  آقای  خواهان 
طالئی به خواسته فک پالک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
دوره چگنی  شهرستان  اختالف  شورای حل   1 شعبه     97099866۵81000۲۲
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/0۵  ساعت 09:00تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  دادگاه طبق موضوع ماده 73 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان دوره چگنی 

–منیژه زمانی   

احضار متهم 
بدینوسیله آقایان 1-عبدالرحمان فتاحی فرزند امیر ۲-ناصر محدثی فرزند مکه فعال مجهول 
المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه ی 97099866113000۵8  این دادگاه متهم 
هستند به سرقت که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 1397/4/16 ساعت 10 
مراتب در اجرای ماده ی 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139۲ با اصالحات 
بعدی یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا نامبردگان در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع نمایند بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبردگان دادگاه در راستای ماده ی 406 قانون فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نمایند . 

دادرس شعبه 1۰8 کیفری ۲ شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

آگهی تبصره 1
))الحاقی 138۰/11/8((ماده 1۰5 آئین نامه قانون ثبت
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره 17۲90۲-93/9/6 امور امالک سازمان

با توجه به تقاضای آقای محسن شیر کوند فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۲14 
شهید  خ  قند  ادرس:کارخانه  به   04۲1114371 ملی  شماره  با  ورامین  از  صادره 

چمران-کاظم اباد –کوچه حاج حسن خان پ13
بعنوان مالک /ورثه .... قصد حذف عبارت بهای ثمنیه اعیانی از سند مالکیت پالک 
۲3/14۲3 به شماره چاپی 3۲0۲96 را دارد و پس از تقاضا ی مشارالیه/مشار الیهم 
رسمی مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای شاهین قاسمی بختیاری 
ارجاع و طی وارده شماره 11۵0در تاریخ 97/۲/4 نظریه ایشان ارائه گردید لذا با 
عنایت به مراتب فوق و با توجه به ماده 946 قانون مدنی )اصالحی(بهای ملک )بهای 
ثمن اعیان(به ذینفع ابالغ واقعی نموده /در روزنامه کثیر االنتشاراگهی می شود که 

جهت دریافت سپرده موضوع ثمنیه اعیان به این اداره مراجعه نماید.
در صورت ادعای تضییع حقی ظرف یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار اگهی به 

دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه  نمایئد.
در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت بدون استثنا صادر می گردد.

م الف1۲۰ث-محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت و اسناد و امالک ورامین  

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 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13976030106000087۵ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی /آقای مصطفی حیدری فرزند نور اهلل بشماره شناسنامه 4 صادره از ورامین 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بصورت مشاعی نسبت به 1966/9۲ سهم مشاعی از 
۲06۵0 سهم از ششدانگ به مساحت ۲06۵0متر مربع از پالک 39 فرعی از 9 اصلی 
واقع در قاسم اباد ورامین خریداری از مالک رسمی آقای کریم قشقائی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/3/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/3/۲۲

م.الف 119ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   1396603010600086۲8
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /آقای مجتبی گیلوری فرزند فرهاد 
بشماره شناسنامه 0410۲74۲۵9 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه / 
به مساحت ۵4/77 متر مربع )))عرصه از پالک شماره 1134 فرعی از 7 اصلی از 
مالکیت علیقلی شیر کوند و اعیان از پالک شماره 16 فرعی از 7 اصلی از مالکیت 
ورثه علی شیر کوند احد از ورثه رضا قلی شیر کوند (((واقع در .... قریه کاظم آباد 
به  اطالع عموم مراتب در دونوبت  به منظور  لذا   . ..... محرز گردیده است  ورامین 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/۲/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/3/8

م.الف 77ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سایپا 131SL مدل 91 به شماره شهربانی 
 S141۲۲9116۵73۵ 8۲-16۵ص74 و شماره موتور 47۵737۵ و شماره شاسی

به نام مطهره اسالمیان امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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مقررات سفر ایرانیان به خارج تغییر می کند؟

۱۲میلیون ایرانی سال گذشته به خارج سفر کردند

سال گذشته بیش از 1۲ میلیون نفر ایرانی به سفر خارجی رفتند که در قیاس 
با 9 نیلیون سفر خارجی ایرانیان در سال 139۵، رشدی چشمگیر و قابل توجه 

را نشان می دهد. 
در  ایران  مرکزی  بانک  کل  رییس  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیش از 1۲ میلیون نفر در سال 
گذشته به خارج از کشور سفر کرده اند که این رقم رد مقایسه با سال گذشته 
رشدی برابر با 31.8 درصد را نشان می دهد. هر چند آمار مذکور آمار تایید 
شده رسمی نیست اما مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارش 
خود این رقم را مورد استناد قرار داده است.پیش از این رییس کل بانک 
مرکزی میزان سفرهای ایرانیان به خارج از کشور را بسیار باال دانسته است 
. آمارهای رسمی تعداد سفرهای خارجی در ۵ ماه اول سال گذشته را مورد 
استناد قرار داده اند . در گزارش رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
تعداد سفرهای خارجی ایرانیان در سال ۵ ماهه منتهی به مرداد در سال 1396 
برابر با 3 میلیون و 474 هزار و 69۲ هزار سفر بوده است که در همین دوره 
زمانی افزایشی ۲1 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می داد. 
باال بودن آمار سفر ایرانیان به خارج از کشور خصوصا در تعطیالت طوالنی 
مدت و نوروز به واسطه باال بودن هزینه گردشگری داخلی در قیاس با سفر 
خارجی و نبود امکانات مشابه در داخل کشور است. مهمترین مقاصد سفر 
ایرانیان در خارج نیز کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه، عراق،امارات متحده 
عربی، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است . آلمان و عربستان در رتبه هفتم 
و هشتم سفر ایرانیان قرار دارند.عربستان پیش از بروز مشکل، یکی از مقاصد 
عمده سفر ایرانیان بود چرا که بسیاری از ایرانیان در قالب حج عمره به این 
کشور سفر می کردند . این بازار در حال حاضر برای عربستان از دست رفته 
است. باال بودن آمار سفر ایرانیان به کشورهای اطراف سبب شده است بسیاری 
از این کشورها سرمایه گذاری های سنگینی را در این حوزه انجام دهند. هر 
چند برخی از کارشناسان خرید کاال و واردات آن در قالب بار همراه مسافر را 
از یک سو و وجود برخی آزادی های اجتماعی را از سوی دیگر دلیل عمده باال 
بودن سفرهای خارجی می دانند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در 
گزارشی تاکید کرده است که علت اصلی استقبال از این سفرها هزینه اندک در 
مقایسه با تورهای گردشگری داخلی است. بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد 
کرده است در کوتاه مدت با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور برای 
دفعات اول تا چهارم ) دفعات بعدی با قیمت کمتر از سفر اول ( می توان ضمن 
پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی برای انجام 
آن ، از اخالل در سفرهای کاری و تجاری پیشگیری کرد ولی در میان مدت و 
بلند مدت ضروری است با شناسایی فرصت های گردشگری و سرمایه گذاری 
در زیرساخت های رفاهی و توسعه اقامتگاه های کوچک خانوادگی ، کم کردن 
بوروکراسی صدور روادید و بازاریابی خارجی برای گردگشران ایرانی و ... هزینه 
های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به مناطق گردشگری 

کشور را ترجیح دهند .

قیمت ارز واردات نهادهای دامی ثابت می ماند

رئیس  هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مرغ گوشتی، از وعده دولت برای 
ثبات در قیمت ارز برای نهاده های وارداتی و اختصاص ارز 4۲00 تومانی و 

پرداخت مابه التفاوت تا 3800 تومان برای این کاال خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛   محمد یوسفی در گفتگو با رادیو اقتصاد با 
اشاره به اینکه نهاده های فعلی موجود در بازار نیز با ارز 3800 تومان وارد شده 
است افزود: نوسانات قیمت ارز، سبب سودجویی برخی متخلفان در نهاده های 
دامی شده است.وی با اشاره به افزایش ۲0 تا ۲۵ درصدی قیمت جهانی نهاده 
های دامی گفت: مرغداران ذرت را سال گذشته از بورس، کیلویی 700تومان 
خریداری کرده اند در حالی که هم اکنون این رقم به 1۲۵0 تومان رسیده 
است.رئیس   هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی کشور، با 
اشاره به متضرر بودن مرغ داران از یک سال و نیم گذشته تا کنون، افزود: با 
وجود افزایش قیمتهای جهانی، قیمت مرغ طبق مصوبه شورای اقتصاد و تنظیم 
بازار در سال گذشته ثابت مانده است و امسال نیز طبق اعالم دولت تا پایان 
خرداد ماه افزایشی نخواهد داشت.یوسفی با بیان اینکه مرغداران در حال حاضر 
با زیان 1۵00 تا ۲000 تومان مواجه هستند ادامه داد: با توجه به مجوزهای 
صادر شده در سالهای گذشته برای احداث مرغداری، حجم تولید بسیار افزایش 
یافته است که به دلیل نبود بازارهای صادراتی و مازاد تولید نسبت به تقاضای 
بازار،   قیمت فعلی مرغ با کاهش مواجه شده است به نحوی که از قیمت مصوب 

شورای اقتصاد نیز کمتر عرضه می شود.
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صادرات غیرنفتی ایران ۲۲ درصد 
افزایش یافت

 تازه ترین آمار گمرک ایران از تراز تجاری مثبت 94۲ 
میلیون دالری و رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی 

ایران خبر می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس تازه ترین آمار 
گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست 
سال جاری صادرات انواع کاالها به غیر از پتروشیمی 
و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با 40.۵4 
درصد افزایش به چهار میلیارد و 391 میلیون دالر 
رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با 
رشد 1.19 درصدی به دو میلیارد و 318 میلیون 
 10.۵4 افزایش  با  گازی  میعانات  صادرات  و  دالر 
رسید. دالر  میلیون   ۲9 و  میلیارد  یک  به  درصد 

به این ترتیب مجموع صادرات و واردات غیر نفتی 
ایران در دو ماهه اول سال جاری بالغ بر 14 میلیارد 
و ۵36 میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.بر اساس 
گمرک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  گزارش 
ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به هفت 
میلیارد و 739 میلیون دالر رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل به میزان ۲1.93 درصد افزایش 
داشته است. ، چرا که سال گذشته در همین مدت 
شش میلیارد و 347 میلیون دالر کاال به خارج از 
غیرنفتی  کاالهای  بود.صادرات  شده  صادر  کشور 
ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال جاری نسبت 
است.  یافته  افزایش  درصد   ۲.94 گذشته  سال  به 
و  عربی  متحده  امارات  به  ایران  غیرنفتی  صادرات 
عراق به ترتیب با افزایش 44.67 درصدی و 11.09 
درصدی همراه شد و در عین حال شاهد افت 14.۵4 
درصدی صادرات کشورمان به هند بوده ایم. همچنین 
طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 
4۵.۲0 درصد و سایر کشورها 3۵.36 درصد افزایش 

داشته است.

 سوءاستفاده واردکنندگان خودرو از 
شرایط روانی بازار

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: واردکنندگان خودرو از شرایط روانی بازار برای 

افزایش قیمت ها سوءاستفاده می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شهرام آزادی اظهار 
ارز  نرخ  از  گذشته  در  خودرو  واردکنندگان  کرد: 
آزاد استفاده می کردند اما هم اکنون از دالر 4۲00 
نباید  تنها  نه  بنابراین  می کنند  استفاده  تومانی 
افزایشی در قیمت خودروهای وارداتی داشته باشیم 
با  یابد.وی  باید کاهش  این محصوالت  بلکه قیمت 
بیان اینکه متاسفانه نظارتی بر عملکرد واردکنندگان 
خودرو وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل 
همه چیز به خود واردکنندگان خودرو واگذار شده 
و آنها این محصوالت را به هر قیمتی که بخواهند 
عرضه می کنند، قیمت هایی که منطقی نیستند.این 
وضعیت  این  داد:  ادامه  خودرو  صنعت  کارشناس 
در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کرده  نظارت  خودرو  واردکنندگان  عملکرد  بر  باید 
و این شرکتها را به حال خود رها نکند زیرا اگرچه 
وضعیت  از  وارداتی  خودروهای  مصرف کنندگان 
مالی مناسبی برخوردارند اما به هر حال حقوق آنها 
نباید تضییع شود.وی افزود: نمایندگی های رسمی 
داشته  قیمت  افزایش  نباید  خارجی  خودروسازان 
باشند بلکه با توجه به تخصیص ارز 4۲00 تومانی 

باید شاهد کاهش قیمت ها در این بازار باشیم.
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مفقودی 
کارت شناسائی فروشندگان وتعمیر کاران سالح شکاری به شماره کارت 8743٫170 
وبه تاریخ کارت اعتبار139۲٫۵٫31 الی1397٫۵٫31 به نام رحمان محسنی بندپی فرزند 
حسین متولد 1337 وبه شماره کد ملی ۲۲00۲۵1793 صادره از نوشهر مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط است
 نوشهر 

آگهی مزایده نوبت اول
 در پرونده نیابتی  به کالسه 960۵۵8اجرای احکام مدنی محکوم علیه ندا سمسکندی 
مبلغ 1۲13۵۲00ریال  خواسته  اصل  مبلغ 396/7۲0/000ریال  پرداخت  به  محکوم 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1۵0730000-97/7/۲7و 
۲4۵/990/000ریال و 93/8/۲1لغایت اجرای حکم و  حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
در حق محکوم له ایمان یونسی و مبلغ 19/836/000ریال بابت هزینه اجرایی در حق 
صندوق دولت محکوم گردیدمحکوم علیه نسبت به بدهی خودهیچ  اقدام  ننموده است 
و با معرفی قطعه زمین به مساحت 10۵0 متر وطبق نظر کارشناسی شماال به طول 
11 متر متصل به نمایندگی شرکت تویوتا و جنوبا به  11 متر جاده اصلی شرقا  به 
طول9۵/4۵ متر به زمین  زینب سمسکندی غربا به طول 96/4۵متر به زمین کلثوم 
سمسکندی ملک  در حریم قانونی روستا ودارای استعالم شماره ب/د/36-97/۲/۲در 
خصوص کاربری مسکونی واقع شده در طرح هادی می باشد با توجه به موقعیت  ملک 
به قیمت ۲/800/000/000ریال برآورد شده ملک مذکور  در تاریخ 97/3/۲7روز یکشنبه 
ساعت 10 الی 11 در احکام مدنی دادگستری میاندرود به مزایده و به فروش می رسد 
متقاضیان می توانند پنج  قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای 
احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی و شروع و برنده آن کسی است 
که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس  10 درصد بهای 
پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک  ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را 
به صورت کامل پرداخت نمایید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است  از تحویل مال مورد مزایده تابع 

تشریفات قانونی خواهد بود
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده 

 آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالسه 9۵0۵48اجرای احکام مدنی محکوم علیه شهرداری سورک  محکوم 
به پرداخت مبلغ1/691/۲00/000 ریال اصل خواسته و مبلغ3/000/000 ریال هزینه 
کارشناسی و حق الوکاله مطابق تعرفه مبلغ 33/774/000ریال هزینه دادرسی در حق  
محکوم لها خانم فائزه صابره ایمان صدیقه و راضیه شهرت  همگی اسفندیاری و  مبلغ 
84/۵60/000ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم گردید محکوم علیه تاکنون 
نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود به میزان 300/000/000ریال و نسبت به مابقی 
آن خود هیچ اقدام ننموده است و با معرفی یک قطعه زمین به مساحت 1۵00 متر 
مربع و توقیف آن و برابر طبق نظر کارشناسی دارای سند عادی که مقدار 73/۵0متر در 
مسیر تعریض  قراردارد و باقیمانده 14۲6/۵متر  زمین از طرف شمال به باغ محمدباقر 
علیزاده و شرق به باغ علیرضا علیزاده و از جنوب به کوچه ی شخصی و از غرب به طول 
۲7/40متر به خیابان 1۲ متری داخل زمین یک ساختمان نیمه کاره قدیمی به صورت 
اسکلت اجرای باریر و حمال و دارای کف کرسی  با مساحت 1۵۵/۲متر مربع  که در 
مرحله اتمام دیوار چینی و سربندی نیمه تمام و به صورت یک طبقه و بدون امتیاز آب و 

برق و گاز دور زمین دیوار بلوکی محصور شده
با توجه به مالحظات و موقعیت ملک 1/400/000/000ریال برآورد شده اموال مذکور در 
مورخه روز سه شنبه ساعت 10 الی 11 در احکام مدنی دادگستری میان رود و مزایده 
و به فروش می رسد متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات 
بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
و برندی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فیلم مجلس 10 
درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده  باید 
بقیه  مبلغ را کامل  پرداخت د نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده 

تابع تشریفات قانونی خواهد بود 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده 

ادامه از صفحه 1
روحانی با تاکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم 
در سال های 90 و 91 استفاده کنیم در عین حال 
افزود: البته امروز شرایط مثل سال های 90 و 91 
نیست، چرا که آن زمان ما از سوی سازمان ملل 
و براساس قطعنامه های شورای امنیت تحت یک 
تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در 
ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده 
بودیم؛ اما امروز، این طرف مقابل و بدخواه ماست که 
منزوی شده است.رئیس جمهوری توضیح داد: امروز 
به جز چند کشور، اکثریت قاطع کشورها، بدخواهی 
آمریکا در مقابل ایران را محکوم کرده و جمهوری 
اسالمی از یک حمایت حقوقی بین المللی و پشتوانه 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی برخوردار 
علیه جمهوری  ادعاها  اثبات  این موضوع  و  است 
اسالمی ایران را سخت می کند.روحانی اظهارداشت: 
البته با این وجود باید از فرصت پیش رو به درستی 
اگر  و  کرده  تغییر  شرایط  امروز  کنیم؛  استفاده 
درست عمل کنیم، می توانیم از این شرایط تغییر 
یافته به نفع کشور استفاده کنیم.رئیس جمهوری 
تصریح کرد:اولین زمینه ای که باید به آن ورود کنیم، 
واگذاری تصدی بنگاه هاست. به یک بخش خصوصی 
فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست 
آن خارج کند. آمریکایی ها امروز و در ظاهر مدعی 
هستند که قصدشان فشار به دولت و کمک به مردم 
ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته 
باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، 
چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها 
سخت تر از به فشار به بخش دولتی است.روحانی با 
تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به طور جدی 
باید  البته دولت هم  یادآورشد:  وارد صحنه شود، 
به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه به 
تولیدکنندگان اطمینان الزم را بدهیم تا بتوانند از 
منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.رئیس 
جمهوری با یادآوری اینکه در ستاد اقتصادی دولت 
نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد اعمال 
می شود، گفت: معتقدم باید به نظر جمع عمل 
کنیم. به عنوان مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم 
حداقل قیمت قطعی ارز را تا پایان دولت دوازدهم 
مشخص باشد که مثالً در هر سال چه میزان تغییر 

خواهد داشت. در هر صورت تاکید دارم که به بخش 
خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینه قیمت 
ارز در سال های آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند 
راحت تر از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند.

روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را 
وارد عرصه بنگاه داری کنیم، افزود: یکی از کارهای 
مهمی که مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بعد 
از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی 
بود و پس از آن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و 
ابالغ سیاست های کلی خصوصی سازی اجرای آن 
را به شرط اجرای صحیح، انقالب اقتصادی توصیف 
کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عماًل 
یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و 
بنگاه های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که 
مشکالت زیادی را هم ایجاد کرد.رئیس جمهوری 
اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی در اختیار ماست 
و در جلسات دولت و دیگر جلساتی که مسئوالن 
حضور دارند، همواره به دستگاه ها تاکید می کنم که 
باید بنگاه های زیرمجموعه خود را هر چه سریع تر 
واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین 
کرده ام تا در سال های 97 و 98 بنگاه تحت نظر 
کنند. واگذار  واقعی  خصوصی  بخش  به  را  خود 

روحانی تصریح کرد: در روزهای اخیر اولین جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز با 
نظر مقام معظم رهبری و به منظور بررسی مسایل 
بخش  به  دولتی  بنگاه های  واگذاری  پیش روی 
خصوصی واقعی تشکیل شد.رئیس جمهوری ادامه 
واگذاری تصدی گری های  از  دوم پس  مساله  داد: 

سایر  رشد  الگوی  وقتی  است.  برون گرایی  دولتی 
وقتی  تا  که  می یابیم  در  می بینیم،  را  کشورها 
و  نگرفتند  پیش  در  را  برون گرایی  سیاست  که 
دروازه های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز 
نکردند، موفق نبودند.روحانی گفت: سیاست کلی 
نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل ندارد، 
اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم، می توانیم 
کشور را متحول کنیم.رئیس جمهوری با یادآوری 
اینکه بخش خصوصی باید فعال تر از گذشته در 
باشد،گفت:  داشته  حضور  کشور  اقتصاد  عرصه 
همواره به دوستان خود در دولت گفته ام و می گویم 
که با بخش خصوصی مشورت کنید، چرا که شما به 
واسطه تحصیالت آکادمیک و حضور در پست های 
مدیریتی امروز در این سمت ها قرار دارید و این فرق 
دارد با کسی که خود در صحنه تجارت و کار حضور 
داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.روحانی با 
تاکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی استفاده 
کنیم، اظهارداشت: در زمینه طرح نوسازی بافت 
های فرسوده هر چه قدر با دولتی ها جلسه داشتیم 
نتوانستیم به نتیجه برسیم و در نهایت از بخش 
خصوصی دعوت کردیم و از آنها راه حل خواستیم 
و وقتی آنها پیشنهادات خود را ارائه کردند، دیدیم 
که حرف آنها درست و حتی معکوس آن چیزی 
می گفتند.رئیس  دولتی  بخش  مسئوالن  که  بود 
جمهوری به تسهیالت دولت برای سرمایه گذاران 
و خریداران مسکن در بافت فرسوده اشاره کرد و 
گفت: بخش خصوصی می تواند در زمینه برون گرایی 
نیز نقش بسزایی ایفا کند و می بایست پیشنهادات 

خود را در جهت چگونگی افزایش صادرات کشور، 
ارائه کند.روحانی با یادآوری اینکه دولت در جهت 
توسعه همکاری ها با کشورهای مختلف و همسایگان 
است،  کرده  گسترده ای  تالش های  و  برنامه ریزی 
و  ای  منطقه  های  اتحادیه  با  قرارداد  افزود:انعقاد 
همکاری ها و تجارت با سایر کشورها بوسیله پول 
ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می کند.

رئیس جمهوری تاکید کرد که ما باید صادرات را 
پیشرفت  کشور  غیراینصورت  ،در  داده  افزایش 
حضور  برای  نیز  را  دروازه ها  باید  و  نمی کند 
متاسفانه  افزود:  بگشائیم.روحانی  سرمایه گذاران 
بعضی شرکت های خارجی  اینکه  از  برخی  امروز 
نمی توانند در ایران سرمایه گذاری کنند، خوشحالند 
و با خوشحالی اعالم می کنند که فالن شرکت از 
ایران رفته و تصور می کنند که اگر یک شرکتی 
برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسید؛ در حالی 
که نباید اجازه دهیم اشتباهات سال 90 و 91 در 
اقتصاد کشور تکرار شود.رئیس جمهوری به ضرورت 
توجه به بهبود محیط و فضای کسب و کار اشاره کرد 
و گفت: با بهبود محیط کسب و کار سرمایه داخلی و 
خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد 
شد و اگر بتوانیم به سرمایه گذار ایرانی، نسبت به 
سرمایه اش اطمینان دهیم، بسیار حائز اهمیت است.

روحانی توضیح داد:یکی از مواردی که در جلسه 
که  است  این  می کنیم  دنبال  قوه  سه  اقتصادی 
بتوانند،  هستند،  کشور  از  خارج  که  ایرانی هایی 
کنند.رئیس  سرمایه گذاری  کشور  در  و  بیایند 
جمهوری گفت: متاسفانه برخی از مقررات مانع 
رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان 
نیاز داریم را ایجاد  برداریم و برخی مقرراتی که 
کنیم.روحانی یادآورشد: اگر همه دست به دست 
داشته  و همکاری  با هم مشارکت  و  بدهیم  هم 
باشیم، تحریم می تواند به نفع ما باشد و اگر از هم 
فاصله بگیریم، تحریم ها می توانند به ضرر ما تمام 
شوند.رئیس جمهوری تاکید کرد که باید از تجربه 
هم استفاده کرده و یکدیگر را یاری کنیم و بخش 
اقتصادی  با تالش خود حربه  خصوصی می توان 
دشمن را ُکند کند تا بتوانیم از این مسیری که 
امروز کمی دشوار شده عبور کرده و تحریم را به 

فرصت تبدیل کنیم.

روحانی: با تحریم ملت را هدف گرفته اند

بخش خصوصی قادر به خنثی سازی حربه تحریم ها است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره 
به ظرفیت های تولید داخلی گفت: توجه به بازارهای 
خوب و برند سازی یکی از اقدامات مؤثر در صادرات 

و حمایت از تولید است. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری 
ضمن بیان اینکه ارزش اقتصادی بازار پوشاک داخل 
کشور 14.۵ میلیارد دالر برآورد می شود، بیان کرد: 
حمایت از تولید پوشاک ذیل سیاست های کلی 
حمایت از تولید داخلی مدنظر رهبر معظم انقالب 
ضرورت  یک  سال97،  شعار  تبیین  در  اسالمی 
محسوب می شود.وی گفت: تکمیل زنجیره ارزش 
کسب وکار، برنامه اصلی برای حمایت از تولیدکننده 
داخلی در عرصه های مختلف است که به ما این 
امکان را می دهد تا نتایج بهتری در حوزه تولید 
داخلی شاهد باشیم.وی بابیان اینکه تکمیل زنجیره 
کسب وکار در تمام حوزه ها می تواند با سه اقدام ویژه 

شامل شناسایی بازارهای داخلی، شناسایی بازارهای 
منطقه ای و جهانی و همچنین برند سازی و اتصال 
به برند های جهانی، صورت گیرد، افزود: در ماه های 
اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته و 
نتایج خوبی را نیز شاهد بوده ایم اما هنوز باید در 
این زمینه اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار 
دهیم.وی با بیان اینکه شناسایی بازارهای منطقه ای 
و جهانی مقوله ای است که هنوز باید در زمینهٔ 
تولید به آن عنایت بیشتری داشته باشیم، تأکید 
کرد: توجه به بازارهای خوب و برند سازی یکی از 
اقدامات مؤثر در صادرات و حمایت از تولید است. 
منصوری بیان کرد: در تعریفی که از زنجیره ارزش 
فضای کسب و کار بیان می شود، نقطه ورود مواد 
اولیه تا پس از بازار فروش را در بر می گیرد یعنی 
تالش برای تولید، عرصه و فروش مورد اهتمام ویژه 
ای قرار می گیرد تا شاهد تحقق شعار سال باشیم.

رقم پرداختی در طرح رونق تولید از ابتدای 
سال گذشته تا پنجمین روز از خرداد امسال 

از مرز ۲0 هزار میلیارد تومان گذشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تا پایان سال 
 4۲ تولید  رونق«  »طرح  قالب  در  و   1396
کردند  نام  ثبت  تولیدی  بنگاه   40۵ و  هزار 
که از این تعداد در زمان مذکور به ۲7 هزار 
و 938 واحد تولیدی مبلغی معادل 18 هزار 
میلیارد و 864 میلیون تومان پرداخت شد.بنا 
بر اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
است،  گرفته  قرار  ایسنا  اختیار  در  تجارت  و 
سال  در  تولید  رونق  طرح  اینکه  به  توجه  با 
از طرح سال گذشته  به صورت مجزا  جاری 
دنباله  عنوان  به  همچنان  و  نخورده  کلید 
 ۲8 تاکنون  اجراست،  حال  در  قبلی  طرح 
رقمی  و صنعتی  تولیدی  واحد  و 839  هزار 
تومان  میلیون   431 و  هزار   ۲0 معادل 

 1396 سال  است،  کرده اند.گفتنی  دریافت 
برای  بانکی  شبکه  که  بود  سالی  دومین 
و  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  حمایت 
تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در 
کنار تسهیالت عمومی که به بخش مختلف 
اقتصادی در طول سال پرداخت می شود، این 
بخش ها نیز مورد توجه قرار گیرد و از سهم 
بر  قرار  بنابراین  شوند؛  برخوردار  مشخصی 
میلیارد  اعتباری معادل ۲0 هزار  تا  این شد 
تومان جهت پرداخت 10 هزار واحد صنعتی 
در نظر گرفته شود که تا پایان سال گذشته 
در مجموع به ۲7 هزار و 938 واحد تولیدی 
 864 و  میلیارد  هزار   18 معادل  مبلغی 
میلیون تومان پرداخت شد. حال این رقم تا 
از خردادماه سال 1397  پایان پنجمین روز 
میلیون   443 و  هزار   ۲0 معادل  رقمی  به 

تومان رسیده است.

برندسازی از اقدامات مؤثر در 
صادرات و حمایت از تولید 

ونق تولید ۲۰  ح ر رقم پرداختی در طر
هزار میلیاردی شد 

آگهی تحدیدحدودعمومی شهرستان گتوند
تحدیدحدودقسمتی  ثبت  استنادماده1۲قانون  به  قبلی  های  پیروآگهی 
انجام  امالک  وقوع  درمحل  ذیل  شرح  به  گتوند  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  ازامالک 
شکرخداچراغ  آقای  خواهدشد:یکشنبه97/4/3ساعت8صبح:1-پالک۵4/6376 
مساحت14867/93  به  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  فرزندابوالحسن  زاده 
صفری  عزیزاله  شوشتر-گتوند۲-پالک۵4/64۲3آقای  پنج  دربخش  واقع  مترمربع 
واقع  مساحت818۲/63مترمربع  به  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  فرزندمرادششدانگ 
وامیررضاشهرتین  امیرعباس  ۵4/6489آقایان  شوشتر-گتوند3-پالک  پنج  دربخش 
زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  احمدهرکدام  فریورفرزندان 
– شوشتر  پنج  دربخش  واقع  مساحت۲8433/۵9مترمربع  به  آبی  کشاورزی 

گتونددوشنبه97/4/4ساعت8صبح4-پالک۵4/649۵آقایان امیرعباس وامیررضاشهرتین 
قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  احمدهرکدام  فرزندان  فریور 
شوشتر- پنج  دربخش  واقع  976/67مترمربع  مساحت  به  آبی  کشاورزی  زمین 

اوقاف  اداره  بنمایندگی  ایران  اسالمی  جمهوری  گتوند۵-پالک۵4/6۵90دولت 
وامورخیریه شوشترششدانگ عرصه واعیان بقعه پیراحمدوقبرستان متصل به آن به 
شوشتر-گتوند6-پالک۵4/6۵91دولت  پنج  دربخش  واقع  مساحت۲690/۲0مترمربع 
عرصه  شوشترششدانگ  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی  ایران  اسالمی  جمهوری 
شوشتر- پنج  دربخش  واقع  مساحت11۲1مترمربع  پیراحمدبه  قبرستان  بقعه 

گتوندلذادراجرای تبصره1۲اصالحی قانون ثبت مصوب70/۲/۲6تحدیدحدودامالک فوق 
درروزمقرردرمحل وقوع ملک انجام خواهدشدبدینوسیله به اطالع مجاورین وصاحبان 
امالک فوق می رساندکه درروزمقرردروقوع امالک حضوربهم رسانند. صاحبان امالک 
فوق یانماینده قانونی آنهاچنانچه حضورنداشته باشندبرابرماده1۵قانون ثبت تحدیدحدود 
باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین به عمل آمده اعتراض مجاورین برابرماده86قانون 
اعتراض  باشدمعترضین  مدت30روزمی  تحدیدحدودبه  صورتمجلس  ازتنظیم  ثبت 
خودراجهت ضبط درپرونده به اداره ثبت اسنادوامالک گتوندتحویل نمایندوبه مراجع 
ثبت  اداره  به  درپرونده  ضبط  جهت  را  تنظیمی  ودادخواست  نموده  مراجعه  قضایی 
اعتراض  مدت  شدن  ازسپری  پس  نماینددرغیراینصورت  گتوندتسلیم  اسنادوامالک 
نام متقاضیان صادرخواهدشد. شماره  به  برابرمقررات  اعتراض سندمالکیت  ونرسیدن 

م.الف)16/13۲(  -تاریخ انتشار:97/3/8
مسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا فوالدی مجره دارای شناسنامه شماره 1346۵ به  شرح دادخواست به 
کالسه ۲۲۲/8/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اشکبوس فوالدی مجره بشناسنامه  شماره 1۲66 در تاریخ 1396/۲/6 اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1. مهدی 

فوالدی مجره فرزند اشکبوس  - ش ش 179- ت ت  1361 ص از کرج - پسرمتوفی 
۲. محمدرضا فوالدی مجره فرزند اشکبوس -ش ش 1346۵- ت ت 1366 ص از کرج- 

پسرمتوفی
3. مینا فوالدی مجره فرزند اشکبوس - ش ش 1۵۲11 - ت ت  13۵9 ص از تهران- 

دخترمتوفی 
ازخلخال -  اشکبوس - ش ش 6 - ت ت 13۵9 ص  فرزند  4. زهرا فوالدی مجره  

دخترمتوفی 
۵. مهرنگار نجفی  فرزند غیب اله  - ش ش 1363- ت ت  1339 ص از خلخال - 

همسرمتوفی 
6. عسگر فوالدی مجره فرزند عین اله - ش ش 390 - ت ت 1308 - ص از خلخال- پدر 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 3۲80
 رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان امیر پور جعفری و سهیل پور جعفری  

شاکی آقای محمد هدایتی فروزش شکایتی بر علیه متهمین امیر پور جعفری و سهیل 
پور جعفری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 960998۲96۲3000۲7 و شماره بایگانی  96003۵ شعبه 103 دادگاه 
عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/0۵/01 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن متهمین و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم نمایند و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 4۲6
دفتر دادگاه  بخش شعبه 1۰3 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه کوشکی با وکالت آقای رزم آور حاتمی  شماره شناسنامه   1۵00    کد ملی 
04907۲۲016    فرزند حجی اسمعیل     متولد 13۵0/06/30  صادره از شهر ری    به 
استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 96/ح108/1   
تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سلطان نامنی فرزند رمضانعلی   
شماره شناسنامه    ۵01    کد ملی 079۲۵383۵8      طبق گواهی فوت شماره  64۲71۵  
الفوت  تاریخ 1393/03/13  دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین  ف/ ۲0  در 

عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: عباس کوشکی     متولد: 134۲/06/۲3   نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 004907183۲9         شماره شناسنامه: 1149     صادره: شهر ری          نسبت 

با متوفی پسر 
۲. نام و نام خانوادگی: محمد کوشکی     متولد: 1346/0۲/0۵   نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 0490719007         شماره شناسنامه: 1۲17      صادره: شهر ری          نسبت 

با متوفی پسر
3. نام و نام خانوادگی: فاطمه کوشکی     متولد: 13۵0/06/30   نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 04907۲۲016         شماره شناسنامه: 1۵00  صادره: شهر ری          نسبت با 

متوفی دختر
4. نام و نام خانوادگی: اشرف کوشکی     متولد: 1348/04/۲0   نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 0490719998          شماره شناسنامه: 131۵   صادره: شهر ری          نسبت 

با متوفی دختر
۵. نام و نام خانوادگی: معصومه کوشکی     متولد: 133۵/0۲/01    نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 0490717136          شماره شناسنامه: 1033   صادره:سبزوار                   نسبت 

با متوفی دختر
6. نام و نام خانوادگی: حجی اسمعیل کوشکی     متولد: 1311/06/1۲    نام پدر:  حسن             
کد ملی: 0793994683         شماره شناسنامه: ۲7       صادره: سبزوار            نسبت 

با متوفی همسر
7. نام و نام خانوادگی: طاهره کوشکی     متولد: 13۵0/06/30    نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 04907۲۲0۲4           شماره شناسنامه: 1۵01    صادره: شهر ری          نسبت 

با متوفی دختر
8. نام و نام خانوادگی: اکرم کوشکی     متولد: 1337/03/04    نام پدر: حجی اسمعیل           
کد ملی: 0490717144          شماره شناسنامه: 1034    صادره: شهر ری          نسبت 

با متوفی دختر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد شد. م/الف 4۵9  

خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

تاریخ رسیدگی:97/3/6شماره:138/4/97 
آگهی رونوشت حصر وراثت

ملیحه زاده مرادهیر دارای شماره شناسنامه ۲366 فرزند محمد قلی متولد 1336/۵/4 
صادره از اردبیل شرح دادخواست و به کالسه 138/4/97 از این شورا درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی دیوارهیر فرزند سلطانعلی 
به شماره شناسنامه ۵۲ در تاریخ 97/۲/۲۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1 - علی دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 3748 نسبت فرزند
۲ - ولی دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 43۵4 نسبت فرزند
3 - ایرج دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 1۲7۲ نسبت فرزند

4 - معصومه دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 9۵30 نسبت فرزند
۵ - لیال دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 84۲8نسبت فرزند

6 - ملیحه زاده مرادهیر فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه ۲366 نسبت همسر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نز او باشدازتاریخ انتشارآگهی طرف یکماه به 

شوراتقدیم داردوال گواهی حصروراثت صادرخواهدشد.م الف 4۵۲
حوزه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم



وکثافت  چرک  از  روز  این  در  کن  ام  پاکیزه  خدایا 
ها  است شدنی  مقدر  آنچه  به  آن  در  ده  وشکیبائیم 
وتوفیقم ده در آن برای تقوی وهم نشینی با نیکان به 

یاریت ای روشنی چشم مستمندان.

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت

می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

امروز با حافظ

۵ رمان نامزد جایزه بوکر طالیی شدند

به  گاردین؛  از  گزارش  به 
سال  پنجاهمین  مناسبت 
کتاب  جایزه  برگزاری 
»بوکر« به عنوان مهم ترین 
داستانی  ادبیات  جایزه 
بریتانیا، قرار است بهترین برنده این رویداد ادبی در 
طول تمام ادوار برگزاری به عنوان برنده »بوکر طالیی« 
انتخاب شود. هیات داوران ویژه این جایزه، ۵ رمان 
برنده جایزه بوکر را به نمایندگی از هر دهه انتخاب 
کردند و در ادامه با رای مردم برنده برندگان جایزه 
نوشته  انگلیسی«  »بیمار  شد.  خواهد  انتخاب  بوکر 
»مایکل اونداتیه« و »تاالر گرگ ها« نوشته »هیالری 
منتل« از رمان های معروف، نامزد جایزه بوکر طالیی 
هستند. »منتل« نویسنده مطرح انگلیسی و نخستین 
زن برنده  دو جایزه بوکر در سال ۲009 با رمان »تاالر 
گرگ ها« موفق به کسب جایزه بوکر شد و »مایکل 

اونداتیه« نیز برنده سال 199۲ این جایزه است.
»در کشور آزاد« از »وی. اس. نایپل« برنده بوکر سال 
1971، »ببر ماه« اثر »پنه لوپه الیولی« برنده جایزه 
»جورح  نوشته  باردو«  در  »لینکلن  و   1987 سال 
ساندرز« برنده سال ۲017 دیگر نامزدهای جایزه برنده 

برندگان بوکر )بوکر طالیی( هستند.
انتخاب  را  دهه  هر  برنده  برترین  داوران  از  یک  هر 
کرده اند و برنده »بوکر طالیی« از طریق رای مردم در 
سایت این جایزه ادبی انتخاب می شود. برنده نهایی این 
جایزه روز هشتم جوالی در جشنواره ۵0 سالگی »من 
بوکر« در مرکز »ساوث بنک« لندن معرفی خواهد شد.

جایزه »من بوکر« که اولین بار در سال 1969 برگزار 
شد، جایزه ای است برای بهترین اثر ادبیات داستانی 

که به زبان انگلیسی نوشته شده است. 

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/۰8   طلوع آفتاب 5/51 
اذان ظهر 13/۰۲  اذان مغرب ۲۰/33

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

»تو مشغول مردنت بودی« به تئاترشهر می رود

کامران  نوشته  بودی  مردنت  مشغول  تو 
»مژگان  کارگردانی  و  طراحی  به  شهالیی 
کریمی«  »معصومه  پیوستن  با  خالقی« 
بهترین بازیگر زن سی و ششمین جشنواره 
تئاتر فجر به گروه بازیگران برای صحنه تاالر 

قشقایی آماده اجرا می شود.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی گروه، 
نمایش تو مشغول مردنت بودی به طراحی 

و کارگردانی »مژگان خالقی«برای اجرا در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر مراحل 
تمرینات آماده سازی نهایی خود را پشت سر میگذارد. این نمایش که نوشته کامران 
شهالیی است در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر با کارگردانی خالق و نگاه 
متفاوت و پژوهش محور مژگان خالقی اجراهای موفقی را به ثبت رساند و مورد توجه 
منتقدین و نیز مخاطبان قرار گرفت. این اثر نمایشی با اندکی تغییر در گروه بازیگران خود 
برای اجرا در اواخر خرداد ماه نود و هفت در مجموعه تئاترشهر آماده می شود. بنا بر این 
گزارش »معصومه کریمی« از بازیگران با سابقه و نام آشنای تئاتر و تلویزیون و سینما با 
پیوستن به ترکیب بازیگران قرار است ایفاگر نقش کلیدی این اثر نمایشی باشد. معصومه 
کریمی برنده جایزه بهترین بازیگر زن از سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
می باشد. بازیگرانی چون: معصومه کریمی، نوید بانی، فاطمه بختیار، فائزه بختیار در این 
نمایش ایفای نقش می کنند.سایر عوامل نمایش عبارتند از: طراح لباس: سمانه داوودی 
پارسا، طراح گریم: ماریا حاجیها، دستیاراول کارگردان و برنامه ریز: الهه افخمی، مدیر اجرا: 
لیال امینی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: خسرو خالقی،مشاور رسانه ای: محمد وفایی، 
عکاس: خسرو خالقی، فهیمه حکمت اندیش، طراح پوستر و بروشور: مازیار قنبری، طراح 
ماسک: حبیب اهلل شفیعی، تمرین نگار: سمیه اشتری، منشی صحنه: نرگس معینی، 

دستیار دوم کارگردان: امیرحسین مسعودی.
 »تو مشغول مردنت بودی« از اواخر خرداد تا اواخر تیرماه هر روز به جز شنبه ها در 
تاالر قشقایی تئاترشهر به روی صحنه می رود. اطالعات تکمیلی متعاقباً اعالم می گردد.

نویسندگان نمایشنامه امام راحل ۱۲ خرداد معرفی می شوند

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با 
بیان اینکه با مشورت یادگار امام راحل )ره( 
مقرر شده تا نمایشنامه ای فاخر در مورد 
بنیانگذار انقالب اسالمی نگاشته شود، تاکید 
کرد: گروه نویسندگان این نمایشنامه، 1۲ 
خرداد همزمان با اختتامیه همایش تئاتر 

خرداد معرفی خواهند شد.
افزود:   کوروش زارعی در نشست خبری 

قرار است پس از نگارش و تایید نمایشنامه از سوی خانواده بنیانگذار انقالب اسالمی، 
نمایش را به صحنه ببریم.

وی درباره جزییات برگزاری پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد نیز گفت: 
سیدحسن خمینی سخنران اصلی همایش خواهد بود و آیین اختتامیه این رویداد هنری 

در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار می شود. 
زارعی با اشاره به سخنان امام خمینی )ره( در خصوص صدور انقالب اسالمی به تمام 
جهان، خاطرنشان کرد: بر همین اساس باید در حوزه تئاتر، نمایش هایی با موضوع مبارزه، 

انقالب و دفاع مقدس داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید چشم انداز بزرگی را ترسیم کنیم، اظهار داشت: تمامی 
ارگان ها و نهادهای فرهنگی و هنری در کنار یکدیگر برای برگزاری چنین همایشی با 
موضوع امام خمینی )ره( کمک و یاری کنند تا همایش مردمی خرداد، باشکوه در عرصه 

تئاتر و در شان بنیانگذار انقالب اسالمی برگزار شود.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درخصوص برگزاری این همایش نیز گفت: در 
این دوره برای نخستین بار، بخش صحنه ای به بخش خیابانی همایش افزوده شده است 

و تمامی نمایش ها برای نخستین بار در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بخش صحنه ای به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد، تاکید کرد: 
تندیس ویژه ای برای این همایش طراحی شده که در بخش خیابانی به برگزیدگان اهدا 
خواهد شد.زارعی افزود: نمایش ها در شهرستان ها به اجرای عمومی می رسند و از این 

اجراها هم در تهران و هم در شهرستان حمایت خواهیم کرد.
زارعی خاطرنشان کرد: آثار منتخب از کارهای کارگردانان موفق این عرصه است و به دور از 
شعارزدگی به نمایش در می آید. دبیر پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد نیز 
در این نشست گفت: محوریت آثار همایش، شخصیت امام راحل و قیام 1۵ خرداد است و 
این رویداد هنری از 8 تا 1۲ خرداد ماه در تهران و 1۲ تا 1۵ این ماه در شهرستان ها برگزار 
خواهد شد. امیرحسین شفیعی افزود: در پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد، 

6 اثر نقالی و پرده خوانی، 13 اثر خیابانی و سه اثر در بخش صحنه ای حضور دارند.

انیمیشن »هیچکس« در اسکار دانشجویی

کارگردانی  به  »هیچکس«  کوتاه  انیمیشن 
مسابقه  بخش  در  حضور  از  پس  طرقی  الهام 
 In The بین المللی  جشنواره  پانزدهمین 
ششمین  و  بیست  بلغارستان،   Palace
جشنواره بین المللی انیماموندی برزیل و چهل و 
یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم آتالنتا به 
عنوان یک فیلم کوتاه دانشجویی جواز حضور در 

رقابت  های اسکار دانشجویی ۲019 را به دست آورد.این انیمیشن کوتاه پیش از این با 
حضور در ۵۲ جشنواره ملی و خارجی موفق به کسب هفت جایزه و چهار عنوان نامزدی 

شده است.
داستان انیمیشن کوتاه »هیچکس« در مورد گربه ای سفید رنگ است که در شهری با 
ساکنان سیاه رنگ زندگی می کند. هیچ کدام از ساکنان شهر به او توجه نمی کنند چون 
متفاوت به نظر می رسد. حتی گربه های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند تا اینکه 
در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را مالقات می کند. دیگر عوامل این انیمیشن 
کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: الهام طرقی، لی اوت، استوری بورد: 
الهام طرقی، انیماتور: الهام طرقی، رنگ، طراحی فضا و کاراکتر: الهام طرقی، دستیار تهیه: 

الهه طرقی، آهنگساز: میالد موحدی، صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.

خبر

کاریکاتور

محمدرضا  کارگردانی  به  دیروزی«  »دختر  فیلم  فیلمبرداری 
موسوی و تهیه کنندگی مانی ارمغان در شهرهای مشهد، چناران، 

طرقبه و... در حال انجام است.
این فیلم با بازی حمید لوالیی، بهنوش بختیاری، زهره حمیدی، 
یوسف صیادی، مجید مشیری، علیرضا سوزن چی، آرمیتا مرادی 
و... همراه است و قصه ی دختری که سختی های زیادی برای رفتن 

به جبهه کشیده است را روایت می کنند.
بهنوش بختیاری با انتشار عکسی در صفحه شخصی اش خبر از 

بازی در این فیلم در نقش معاون رئیس جمهور داده است.

هبنوش بختیاری معاون اول 
رئیس جمهور شد

مسمومیت های عجیب قارچی !!!

فیلم »سپرده به زمین« ساخته معصومه صالح بیگی آماده نمایش 
شد.

فیلم کوتاه »سپرده به زمین« به کارگردانی معصومه صالحی بیگی 
آماده نمایش شد.

فیلمنامه این فیلم کوتاه را تینا پاکروان براساس داستان »سپرده 
به زمین« از مجموعه داستان »یوزپلنگانی با من دویده اند« نوشته 

بیژن نجدی به نگارش در آورده است.
در این فیلم کوتاه مریم بوبانی و حسین ملکی به ایفای نقش می 
پردازند. تینا پاکروان مشاور کارگردان و مهدی چراغی تهیه کننده 

»سپرده به زمین« هستند.
دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: اشکان 
اشکانی،  طراح گریم: محسن دارسنج، صدابردار: رضا صالحی، 
طراح صحنه: رامین غفوری، مدیر تولید: حامد آزادی، برنامه ریز: 
امین قوامی، تدوین: سیمین آل علی، منشی صحنه: سحر عقیقی، 

طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، عکس: علی بیگدلی.

»سرپده به زمین« آماده 
منایش شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه قرارداد اکران فیلم 
»دلم می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا بسته شد بیان کرد 

مساله تبلیغات طرح اکران رمضان بررسی می شود.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با  مهر با 
اشاره به جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد این شورا گفت: در جلسه 
ابوالحسن  کارگردانی  به  »هزارپا«  سینمایی  فیلم  قرارداد  امروز 
داوودی در گروه سینمایی کورش بعد از نمایش فیلم »شماره 17 

سهیال« به کارگردانی محمود غفاری بسته شد.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد فیلم سینمایی »دلم می خواد« به 
کارگردانی بهمن فرمان آرا بسته شد تا در گروه زندگی بعد از فیلم 

»ناخواسته« به کارگردانی برزو نیک نژاد نمایش داده شود.
سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد: 1۵ خرداد آخرین روز 
نمایش فیلم های نوروزی با پایان 10 هفته اکران خود در تهران 
است که البته نمایش این فیلم ها با حواله شورای صنفی در پردیس 

های سینمایی امکان پذیر است.

 »دمل یم خواد« اکران 
یم شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید برتوجه به 
بررسی مسائل هنرمندان، گفت: معاونت ها و بخش 
های مختلف این وزارتخانه باید با نگاه راهبردی به 
بررسی مشکالت اصحاب فرهنگ و هنرخرمشهر و 

آبادان بپردازند. 
سید عباس صالحی روز یکشنبه در نشست بررسی 
مسائل و مشکالت هنرمندان و حوزه فرهنگ و 
هنر منطقه آزاد اروند )خرمشهر و آبادان( افزود: 
خرمشهر و آبادان شهرهایی هستند که در ذهن 
نقش  ایران  مقاومت  نماد  عنوان  به  مردم کشور 
های  معاونت  کرد:  تصریح  صالحی  است.  بسته 
و  وظایف  گرفتن  نظر  در  با  وزارتخانه  تخصصی 
به  اختصاصی  اختیارات حوزه خود در سفرهای 
را  هنری  و  فرهنگی  های  ظرفیت  شهرها،  این 
شناسایی و بر این اساس اقدامات الزم در راستای 
رفع مشکالت فرهنگی و هنری و برنامه ریزی های 

فرهنگی منطقه آزاد اروند را انجام دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: معاونت 
های تخصصی وزارتخانه متناسب با وظایف محوله 

به خرمشهر و آبادان سفر کرده و از نزدیک مزیت 
این  هنری  و  فرهنگی  مسائل  و  ها  ها، ظرفیت 

مناطق را بررسی و راهکارهای الزم را ارائه دهند.
براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، این 
نشست در راستای سفر اسفند سال گذشته وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منطقه آزاد اروند و قول 
مساعد وی به اصحاب فرهنگ و هنر این منطقه 

برای حل مسائل و مشکالت آن ها برگزار شد.
و  مدیره  هیات  رئیس  زمانی  نشست  دراین 
مدیرعامل منطقه آزاد اروند، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند و معاونان فرهنگی، 
فرهنگ  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  هنری، 
سینمایی،  سازمان  رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و 
مدیرعامل صندوق هنر، مدیرکل امور استان های 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستیار ارشد وزیر 
فرهنگ و ارشاد سالمی حضور داشتند.

های  برنامه  اساس  بر  مقرر شد  نشست  این  در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  های  معاونت 
های  همکاری  تفاهم-نامه  اروند  آزاد  منطقه  و 
فرهنگی و هنری منعقد شود. همچنین منطقه 
آزاد اروند متعهد به ایجاد زیر ساخت های الزم 
برای تکمیل فضاهای فرهنگی و هنری مانند سالن 
ایرنا، سید  گزارش  به  نمایش، سینما شد.  های 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس 
از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، 
اجرای عدالت فرهنگی را از جمله برنامه های خود 
به مجلس اعالم و در همین راستا تاکید کرد که 
ایران فقط تهران نیست و بالفاصله پس از حضور در 
وزارتخانه برای دیدار و بررسی مسائل و مشکالت 
اهالی فرهنگ و هنر و رسانه به استان های مختلف 
سفر کرد. سفر وی در اواخر اسفند 1396به منطقه 
آزاد اروند و دیدار با فعاالن فرهنگی و هنری آبادان 

و خرمشهر از آن جمله به شمار می آید.

مشکالت اصحاب فرهنگ و هنر با نگاه راهبردی بررسی شود

لیال حاتمی نقش شهرزاد انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به 
نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر را گویندگی کرد.

به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، 
حاتمی، بازیگر سینما و تلویزیون با صداپیشگی شخصیت شهرزاد راوی 
قصه این انیمیشن شد که پیش از این پرویز پرستویی، بیتا فرهی، 
حامد بهداد، اکبر زنجان پور، مجید مظفری، حسن پورشیرازی، باران 
کوثری، فرخ نعمتی، اشکان خطیبی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، 

زهیریاری، و بانیپال شومون دیگر نقش های آن را گویندگی کرده اند.
تولید انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« با برداشتی آزاد از داستان 
»ضحاک« شاهنامه سال گذشته به پایان رسید. این انیمیشن به  زودی 
در جشنواره بین المللی فیلم انیمه انسی)فرانسه( ۲018 برای اولین بار 

به نمایش در می آید.

در  استودیو هورخش  در  از سال 89  داستان«  »آخرین  انیمیشن 
حال ساخت است. این انیمیشن در مسیر تولید و در سال ۲013 
موفق شد به عنوان شش پروژه برتر در حال تولید جهان در جشنواره 
بین المللی فیلم انیمه انسی فرانسه معرفی شود. همچنین این اثر در 
سال ۲016 به دعوت جشنواره انسی در بازار فیلم جشنواره بین المللی 
کن، به عنوان یکی از چهار انیمیشن سینمایی برتر در حال تولید جهان 

معرفی شد.
عوامل انیمیشن: نویسنده و کارگردان: اشکان رهگذر، تهیه کننده: 
رهگذر،  احسان  و  رهگذر  آرمان  طرح:  مجریان  رسول اف،  احسان 
تدوین: ژینوس پدرام، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراحی و ترکیب 
سرپرستان  پاکروان،  تینا  بازیگران:  انتخاب  علویان،  علیرضا  صدا: 
انیماتورها: بابک ارجمند، ریحانه میر هاشمی و حامد شاملو، سرپرستان 

کامپوزیت: نگار صدری و گلی شریف بختیار، سرپرست جلوه های 
ویژه: علیرضا مالمیری، سرپرستان انیمیت لیپسینک و سایه: نگین 
خواجه ای و آرزو پیشگاهی، سرپرست قلم گیری و رنگ: مهشاد منقش 
صنعتی و سرپرست طراحی بکگراند: رسول رضایی جو، عکس: امیر 

عابدی، مشاور رسانه ای: زهرا نجفی.

لیال حاتمی گوینده ی »شهرزاد« شد

به گزارش  از روابط عمومی شبکه »آی فیلم«، بازیگر سریال »زیرزمین« درباره ستاره بودنش در 
عرصه سینما و تلویزیون اظهار کرد: ستاره شدن ربطی به فضای مجازی و صحبت های خود فرد ندارد. 
بازیگر کارش بازی کردن است و فیلمی را بازی می کند. این مردم هستند که تصمیم می گیرند چه 
کسی ستاره شود و ستاره شدن یک بازیگر فقط و فقط به مردم مربوط است. دوستانی که االن ستاره 
سینما و تلویزیون هستند خیلی سختی کشیدند و فقط با صرف بازی کردن، ستاره نشدند. این را هم 
بگویم در آسمان سینمای ایران ستاره وجود ندارد. همچنین خود من هم هیچ وقت ستاره نبودم و فقط 

بازیگر بودم. سوپراستار و ستاره بودن باید تعریف  شود.
بازیگر سریال »زیرزمین« از نحوه ورودش به عرصه بازیگری گفت: سال 60 وارد تلویزیون شدم و چهار 
سال در برنامه »سینما تئاتر« به عنوان دستیار کارگردان کار کردم. بعد یک تئاتر کار کردم که دو 
سال طول کشید. من به سینما فکر نمی کردم چون احساس می کردم موضوع محالی است. خودم را 
آزار نمی دادم و فکر می کردم سینما قد و قواره و پتانسیل خودش را می خواهد. فیلم »مرز« را که به 

من پیشنهاد دادند، یک نقش کوتاهی داشتم که مدت ها خوابم نمی برد و آخرش هم  بازی نکردم.
پورعرب درباره فعالیت کاری خود در این روزها گفت: در حال حاضر در سریال »87 متر« کیانوش 

عیاری بازی می کنم که سریال اجتماعی و خانوادگی خوبی است.
بازیگر فیلم سینمایی »عروس« در واکنش به اینکه با بازی در این فیلم توانست گیشه آن روزهای 
سینما را به دست بگیرد، گفت: اگر من این قدر مهم بودم و بازتاب بازیگری من این قدر اهمیت داشت، 
در موقع بیماری ام یک سر به من در بیمارستان می زدند. بیماری سرطان شوخی نیست که به ما 
بی توجهی بشود. من نگفتم هیچ وقت بازی نمی کنم اما فقط در کارهای دوستانم بازی می کنم. دلیلش 
هم این نیست که نمی توانم بازی کنم بلکه شیرینی سینما و آن عطش فیلم بازی کردن برای من کم  
شده  است.پورعرب از بی مهری های همکارانش نیز گله کرد و گفت: خسته شده ام از بس شنیدم که من 
ایدز دارم، بیماری خاص دارم و ... حتی هیچ کدام از همکاران من در دوران بیماری ام از من دلجویی 
نکردند و حتی خبر مرگ من پخش و خیلی باعث آزردگی خاطرم شد. در این سینما خیلی تالش 
کردم و خیلی جاها پشیمان شدم ولی نمی توانستم به خانواده ام بگویم که من اشتباه کردم که وارد 
عرصه بازیگری شدم.او ادامه داد: آن دوران که فعالیت بیشتری می کردم دلم می خواست یکی مانند 
ابوالفضل پورعرب بیاید تا از او صحبت شود و کم کم از شهرت ترسیدم. من برای این  همه حادثه به دنیا 
نیامده بودم و آرامش بیشتری در زندگی می خواستم. بعضی وقت ها تیزر فیلمم که در گذشته بازی 
کردم پخش می شود؛ اما هیچ اسم و تصویری از من نیست و همه این  مسائل برای من ناخوشایند است.

پورعرب درباره حضورش در فیلم »عروس« توضیح داد: وقتی با بهروز افخمی درباره فیلم سینمایی 
»عروس« صحبت کردم، به من گفت جسارت را در تو می بینم و بعد فیلم نامه »عروس« را به من 
داد. ابتدا از قبول این کار ترسیده بودم اما با خودم گفتم از پس این کار برمی آیم. بعد از دو یا سه 
ماه، قرارداد »عروس« را بستم که قراردادم در آن موقع 30 هزار تومان بود. نیکی کریمی را از خودم 
حرفه ای تر می دیدم چون ایشان یک فیلم قبل از من بازی کرده بود و کمتر از من دلهره داشت. بهروز 

افخمی با من صحبت کرد و خیلی به من کمک کرد.
این بازیگر در پایان گفت: فیلم سینمایی عروس برای من یک تعصب است. اصالً به شهرت فکر 

نمی کردم و دوست نداشتم آدم مشهوری بشوم و این حجم از جنجال را در خودم نمی دیدم.

پورعرب: 
خسته شده ام از بس شنیدم ایدز دارم


