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 اقدامات جدی بانک مرکزی 

در جلوگیری از فعالیت های فسادزا  

دارو همچنان در فهرست کاالهای 

استراتژیک کشور

دشمنان به دنبال اعمال فشار 

بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
به گزارش زمان ،  قائم مقام بانک مرکزی، اکبر کمیجانی گفت: 
و  اقتصاد  در  حداکثری  شفافیت  ایجاد  جدیت،  با  بانک  این 
جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه 

پولی و اعتباری را دنبال می کند.

به گزارش زمان ، سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی 
اخبار درباره حذف ارز یارانه ای دارو، اظهار کرد: یارانه ارزی این 
کاال حذف نشده و نخواهد شد. دارو همچنان در شمار کاالهای 

اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می کند. 

به گزارش زمان ، اسحاق جهانگیری صنعت پتروشیمی را یکی از 
صنایع مهم و پیشران در توسعه کشور برشمرد واقزوذ: دشمنان 
به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و بخصوص صنعت 

نفت، گاز و پتروشیمی هستند. 756

6

3

سرمقاله
رسوخ بی تفاوتی
 در جامعه ایران

نگاه روز

آخرین آمار اختصاص دالر 
۴۲۰۰ تومانی

الریجانی نامزد قطعی فراکسیون 
مستقالن برای ریاست مجلس

خصوص  به  سال  از  ایامی 
از  حرف  رمضان  ماه  در 
دوستی،  نوع  مهربانی، 
و  اجتماعی  مشارکت 
همدلی به گوش می رسد. 
از صدا و سیما و تلویزیون 

اتفاقات  واقعیت  در  اما  و...  مطبوعات  تا  گرفته 
دیگری در حال وقوع است. انسانهایی با حرف های 
زیبا، افکاری متفاوت و رفتاری پیچیده که گاهی 
اوقات مشکالت فراوانی را برای اطرافیان رقم می 
زنند.پدیده ای که در چند سال اخیر بیشتر شاهد 
وقوع آن بوده ایم بی تفاوتی اجتماعی است که 
شامل بی احساسی، بدبینی، بی میلی و به عبارت 
بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است.کارشناسان 
مسئولیت  احساس  نبود  و  بی تفاوتی  معتقدند 
و  ناهنجاری ها  به  نسبت  جامعه  از  بخشی  در 
قانون گریزی ها نوعی آفت است که باید برای پر 

کردن این خالء، فکری به حالش کرد.
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جزئیات بازگشت کارت 
سوخت به جایگاه ها

رای مثبت به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم؛

  فراخوان عمومی یک مرحله ای
شرکت آب منطقه ای لرستان در نظر دارد فعالیتهای امور خدماتی، 
پشتیبانی و حفاظت فیزیکی خود را به شرح ذیل به شرکت های 

واجد شرایط واگذار نماید.
- موضوع مناقصه : فعالیتهای امور خدماتی ،پشتیبانی و حفاظت فیزیکی شرکت 

آب منطقه ای لرستان 
مبلغ برآورد : 19/608/270/472 ریال 

بخشنامه  اساس  بر  ریال   980/413/524  : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 

- مهلت و محل دریافت اسناد: شرکت های واجد شرایط از تاریخ 97/3/7لغایت 
97/3/12 جهت دریافت اسناد به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد (و یا به نشانی 
شرکت آب منطقه ای لرستان – خرم آباد میدان 22 بهمن انتهای بلوار ولیعصر 

)عج( مراجعه نمایند
 شماره تماس : 066-33240009 

مجوز  و  استان  اجتماعی  امور  و  کار  اداره  تایید  مورد  گواهی صالحیت  ارائه   -
خدمات نگهبانی )حفاظت فیزیکی ( از مراجع ذیصالح، آخرین تغییرات روزنامه 

و اساسنامه و ...الزامی می باشد .
- شرکت های واجد شرایط می بایست پاکات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 
97/3/28 تحویل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت نمایند و بازگشایی پاکات 
در مورخ 97/3/29 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات شرکت خواهد بود 

- ارائه پیشنهادات بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و همچنین ارائه فیزیکی 
پیشنهادات الزامی است 

دفتر امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان 

 نوبت دوم

بودجه شرکت آب منطقه ای لرستان کسری  امسال  گفت:  دولت  سخنگوی 
نخواهیم داشت اما بودجه ٣٨٦ هزار میلیاردی 
محقق  است،  شده  تصویب  مجلس  توسط  که 

نخواهد شد.
محمدباقر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوبخت سخنگوی دولت دیروزدر نشست خبری 
با اشاره به درگذشت ناصر مردوخی پیشکسوت 
آخرین  تا  مردوخی  مرحوم  گفت:  ای،  رسانه 
خود  مطبوعاتی  رسالت  تا  کرد  تالش  نفس 
انبیاء  جوار  در  می کنم  آرزو  و  دهد  انجام  را 
اشاره  با  ادامه  در  باشد.نوبخت  محشور  اولیا  و 
به ثبت سفارش واردات و صادرات و تخصیص 
سیاست  اساس  بر  داشت:  اظهار  ارز،  تامین  و 
های جدید ارزی، همه واردات کشور از طریق 
آخرین  براساس  می شود.  انجام  سفارش  ثبت 
و  میلیارد   ١٩ خردادماه   ٦ تاریخ  تا  گزارش ها 
٧٧٤ میلیون دالر برای ١٨٢ هزار و ٢١٦ قلم 

کاال ثبت سفارش شده است.
وی افزود: از این مبلغ ١ میلیارد و ٤٨٠ میلیون 
 ١٩٠ و  میلیارد   ٢ اساسی،  کاالهای  برای  دالر 
میلیون دالر برای کاالهای مصرفی، ١١ میلیارد 
برای کاالهای واسطه ای،  و ٦٦٣ میلیون دالر 
کاالهای  برای  دالر  میلیون   ٥٩٣ و  میلیارد   ٣
سرمایه ای و ٨٤٨ میلیون دالر نیز برای سایر 

کاالها تخصیص داده شده است.
تا  و  انجام است  خرید تضمینی گندم در حال 
تاریخ ٦ خردادماه، یک میلیون و ٦٣٥ هزارتن 
تومان  میلیارد   ١٧٠ و  هزار   ٢ ارزش  به  گندم 
مبلغ  این  از  که  شده  خریداری  کشاورزان  از 
 ١٠٧٠ و  شده  پرداخت  تومان  میلیارد   ١١٠٠
استسخنگوی  مانده  باقی  دیگر  تومان  میلیارد 
دولت با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم 
در  گندم  تضمینی  خرید  گفت:  کشاورزان،  از 
یک  خردادماه،   ٦ تاریخ  تا  و  است  انجام  حال 
میلیون و ٦٣٥ هزارتن گندم به ارزش ٢ هزار 
خریداری  کشاورزان  از  تومان  میلیارد   ١٧٠ و 
تومان  میلیارد   ١١٠٠ مبلغ  این  از  که  شده 
دیگر  تومان  میلیارد   ١٠٧٠ و  شده  پرداخت 
باقی مانده است و تالش می کنیم در کمترین 

زمان ممکن آن را پرداخت کنیم.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده پیرامون 
تصریح  ملی،  توسعه  از صندوق  دولت  برداشت 
کرد: ما اجازه برداشت ریالی از صندوق توسعه 
یا  و  اسالمی  شورای  مجلس  اجازه  بدون  ملی 
اذن رهبری نداریم. اگر منابع کفاف مصارف را 
ندهد، بر اساس قانون اجازه برداشت از حساب 

ذخیره ارزی را داریم.
 امسال کسری بودجه نخواهیم داشت اما بودجه 
٣٨٦ هزار میلیاردی که توسط مجلس تصویب 

مکانیزم  با  لذا  شد  نخواهد  محقق  است،  شده 
کرد.نوبخت  خواهیم  مدیریت  را  آن  تخصیص، 
در  که  سنگینی  های  پرداخت  از  یکی  گفت: 
سال جاری خواهیم داشت، پاداش بازنشستگی 
کارکنان دولت است که حدود ٥ هزار میلیارد 

تومان آن مربوط به فرهنگیان خواهد بود.
 برنامه ریزی کرده ایم ظرف چندماه آینده همه 
خردادماه  در  و  گیرد  صورت  ها  پرداخت  این 
اختالف  دلیل  به  که  حقوق  افزایش  میزان 
ماه گذشته  دو  در  و مجلس  بین دولت  تفسیر 

پرداخت نشده بود، توزیع شود.
دولت  هیچگاه  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
اظهار  ندارند،  مشکل  مردم  که  نیست  مدعی 
داشت: تنها چیزی که زیاد داریم مشکل است 
زیاد  مثبت  روندهای  و  ها  موفقیت  رغم  به  و 
بیشتری  لیاقت  ما  مردم  که  کنیم  می  اذعان 

دارند.
 دشمنان سعی می کنند چشمه ما که دالرهای 
نفتی است بخشکانند، اما تمام تالش ما نیز این 
با مشکل کمتری مواجه شوند. است که مردم 

وی گفت: آقای روحانی را تاریخ تکریم خواهد 
به موضوع مذاکرات هسته  با شجاعت  کرد که 
را  باید کسانی  را مدیریت کرد.  ای ورود و آن 
که در مذاکرات با ٦ کشور بزرگ توانستند صلح 
آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان را 

به اثبات برسانند، تحسین کنیم. 
اینها سرداران ما هستند، آیا این حق است که 
سرداران مان را تحقیر کنیم؟ الحمداهلل همیشه 
مقام معظم رهبری با حکمت و مصلحت از آنها 
مردم  همه  اینکه  بیان  با  کردند.نوبخت  تجلیل 
علیرغم همه مشکالت به این دولت رای دادند، 
گفت: در حال حاضر دیگر ضربه به دولت، ضربه 
به قوه مجریه نیست بلکه ضربه به نظام است. 
نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات با 

اروپا در خصوص برجام، عنوان کرد: اروپایی ها 
ای کشورمان  برنامه هسته  درباره  تصور غلطی 
می  خود  برای  تهدیدی  را  آن  و  داشتند 
تر  نزدیک  ما  به  اینکه  به جهت  اروپا  دانستند. 
آمریکا  به  بیشتری نسبت  است، احساس خطر 
می کند.  ما قصد بدی نسبت به کسی نداریم 
اما به گفته مقام معظم رهبری دوران بزن و در 
رویی تمام شده و اگر تهدیدی علیه کشورمان 
وجود داشته باشد به آن پاسخ خواهیم داد.وی 
تهاجمی  وجه  هیچ  به  ما  نظامی  قدرت  افزود: 

نیست، بلکه دفاعی و بازدارنده است.
ها  اروپایی  نگاه  نوع  که  است  دلیل  به همین   
در  اما  است  متفاوت  برجام  به  ها  آمریکایی  و 
جز  به  زیادی  همسوهای  ترامپ،  هم  آمریکا 
منافقین  سازمان  سخنگوی  که  بولتون  جان 

است و از آنها پول می گیرد، ندارد.
 یکی از سیاست های دولت در حمایت از کاالی 
ایرانی، نظام جدید ارزی است که باعث کاهش 

قاچاق کاال می شود.
از  اشتغال  تقویت  برای  برنامه   ١٢ همچنین   
برنامه هایی  بوسیله  ملی  تولید  تقویت  طریق 
مانند ساخت مسکن در نظر داریم . سخنگوی 
رونق  برای  پیرامون سیاست های دولت  دولت 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  اشتغال،  و  تولید 
سیاست های دولت در حمایت از کاالی ایرانی، 
نظام جدید ارزی است که باعث کاهش قاچاق 
کاال می شود. همچنین ١٢ برنامه برای تقویت 
بوسیله  ملی  تولید  تقویت  طریق  از  اشتغال 
برنامه هایی مانند ساخت مسکن در نظر داریم.

میلیارد  هزار   ٢٨ از  بیش  امروز  تا  افزود:  وی 
تخصیص  بودجه  عمرانی  های  طرح  به  تومان 
فصل  در  که  و مصمم هستیم  است  داده شده 
کار طرح های عمرانی مان را سرعت ببخشیم.       
   ادامه در صفحه ٣

نوبخت: امسال کسری بودجه نخواهیم داشت   

ادعا نمی کنیم مردم مشکل ندارند

الیحه با شرط خروج ایران از لیست سیاه به تصویب رسید
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رسوخ بی تفاوتی در جامعه ایران
* خانی نژاد

ایامی از سال به خصوص در ماه رمضان حرف از مهربانی، نوع 
دوستی، مشارکت اجتماعی و همدلی به گوش می رسد. از 
صدا و سیما و تلویزیون گرفته تا مطبوعات و... اما در واقعیت 
اتفاقات دیگری در حال وقوع است. انسانهایی با حرف های 

زیبا، افکاری متفاوت و رفتاری پیچیده که گاهی اوقات مشکالت فراوانی را برای 
اطرافیان رقم می زنند.

پدیده ای که در چند سال اخیر بیشتر شاهد وقوع آن بوده ایم بی تفاوتی 
اجتماعی است که شامل بی احساسی، بدبینی، بی میلی و به عبارت بهتر نوعی 

افسردگی اجتماعی است.
کارشناسان معتقدند بی تفاوتی و نبود احساس مسئولیت در بخشی از جامعه 
نسبت به ناهنجاری ها و قانون گریزی ها نوعی آفت است که باید برای پر کردن 
این خالء، فکری به حالش کرد. هر چند این پدیده نشات گرفته از حالت گذار 
است که می توان گفت؛ جامعه ایران نمونه بارزی از گذر جامعه سنتی به مدرن 

است. 
با گسترش شهرنشینی معنای زندگی در خانواده، جامعه، حریم شخصی و 
ارتباطات جمعی تغییر یافته و افراد در جامعه امروزی بیشتر خواهان دوری 
از دخالت و مزاحمت دیگران بوده اند، هر چند باید تالش کرد بر اساس اصول 
پذیرفته شده رفتاری بخصوص در مکان های عمومی، وارد حریم شخصی افراد 

نشویم. اما به راستی تشخیص حد ورود به حریم شخصی با کیست؟ 
»بی تفاوتی اجتماعی« به صورت عدم درگیری فعال و مشارکت نکردن در 
فعالیت های اجتماعی تعریف شده است. به گفته کارشناسان بخشی از دالیل 
جامعه شناختی این پدیده را می توان در قشربندی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- 
سیاسی گروه ها و قومیت ها دانست و از بعد روان شناختی می توان به عواملی 

مانند عزت نفس، میزان کارایی و اثرگذاری، اعتماد و بی قدرتی اشاره کرد.
با اعالم برخی خبرها به خصوص در حوزه محیط زیست و آب و هوا در برخی 
مناطق بخصوص در کالنشهرها مردم به تدریج عادت کرده اند یعنی اگر شرایط 
سخت تنفسی نیز صورت گیرد، مردم عکس العملی از خود نشان نمی دهند و 
نسبت به کل اتفاقات بی خیال شده و در نتیجه مسئوالن نیز خود را در برابر 

افکار عمومی پاسخگو نمی دانند.
از طرفی با وجود پیام ها و گفت و گوها در جامعه بعنوان مثال توصیه برای 
استفاده نکردن از وسیله نقلیه شخصی بیشتر بصورت فردی دیده شده که در 
مقایسه با جمع عمل بسیار کوچکی انجام می شود. کمبود آب و استفاده بهینه 
از آب نیز یکی دیگر از معضالتی است که فرد با خود می گوید »حتی اگر من 
کم مصرف کنم، افراد جامعه رعایت نمی کنند«. بنابراین این اقدام فرد راه به 

جایی نخواهد برد.
در نگاهی دیگر انجام کارهای جمعی و به نوعی اعتراض اجتماعی خود دچار 
معضالتی بوده، بدین گونه که هر چقدر امکان در کنار هم قرار گرفتن افراد 
بیشتر باشد، امکان اقدام جمعی و به همان میزان امکان تغییر رفتار وجود خواهد 
داشت، اما متاسفانه در جامعه ما برخی دور هم جمع شدن افراد را یــک تهدید 
به حساب آورده در حالی که بسیاری از حرکت های اجتماعی که در جهت بهبود 

جامعه پیش رفته با حرکت های جمعی صورت گرفته است.
وقتی افراد در هر فرصتی برای با هم بودن، مانند؛ حمایت از محیط زیست به 
چالشی بزرگ تبدیل می شود، معلوم است که از جمع فاصله گرفته و خود را 
وارد جمع نخواهند کرد تا مبادا مشکلی اساسی درست شده و عطای کارهای 

گروهی را به لقایش می بخشند.
بی تفاوتی در جامعه به ویژه در عرصه سیاسی موجب می شود تا افراد جامعه 
تعصب الزم برای دفاع از حقوق شهروندی خود را در داخل از دست داده؛ 
موضوعی که در بی تمایلی شهروندان برای اعتراض در خصوص پایمال شدن 

حقوق ملی شان در موضوعات مختلف به چشم می خورد.
مشارکت اجتماعی، متضمن انواع کنش های فردی و جمعی در جهت دخالت 
در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاری بر فرایندهای گوناگون در 
حوزه امور عمومی است و بی تفاوتی همگانی نسبت به این امر، نشانگر انسان و 
جامعه ای است که یا با مسأله ای اجتماعی مواجه است یا تکامل و توسعه الزم را 
نیافته است. انسان به مقتضای اجتماعی بودن خود و پیوندجویی در گروه های 
اجتماعی، بدون حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

و غیره، جایگاه و مسئولیت و کارکرد خود را نمی یابد.
جامعه امروزی ایران در ابعاد وسیعی شاهد فردگرایی منفی و غیر عقالیی است. 
عالئم این بحران را در گره های کور ترافیکی، تقلب ها مالیاتی و رشد شاخص های 
ضد سرمایه اجتماعی می توان به روشنی دریافت که چگونه ساختارهای استبداد 
در تارو پود اندیشه افراد رسوخ کرده و فرصت مشارکت و فعالیت را از شهروندان 
گرفته و آن ها را نسبت به جامعه بی تفاوت نمایش می دهد. در واقع مقاطع 
مختلف تاریخ ایران، فرصت هایی برای ایجاد و به فعالیت درآمدن این رفتارها 
بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آن ها، انباشت مستمری از این گونه 
رفتارها به سختی قابل شناسایی است. از آنجایی که انسان به مشارکت اجتماعی 
تمایل دارد و دارای توانایی ارائه پیشنهادات، گاهی در یک حالت بی تفاوتی و فاقد 
مشارکت به سر می برد و از حق شهروندی خود استفاده نمی کند، اهمیت موضوع 
زمانی آشکار می شود که مشخص شود؛ چه عواملی اعم از اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و یا سیاسی بر رفتار مشارکتی مردم تأثیرگذار بوده و این عوامل چگونه 

زمینه انفعال را فراهم می کنند.
یکی از عوامل مؤثر بر »بی تفاوتی اجتماعی« سرمایه اجتماعی است، یعنی این  
که هر چه سرمایه اجتماعی در میان افراد جامعه افزایش یابد بی تفاوتی اجتماعی 
در آن جامعه کاهش خواهد یافت. بر اساس نظریه های سرمایه اجتماعی و آراء 
آسالنر و مولیناس کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش اعتماد، همبستگی، 
تعهد، نوع  دوستی و همیاری را به دنبال خواهد داشت. سرمایه اجتماعی به 
جای توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به دیگران و دیگر خواهی توجه 
دارد. از سوی دیگر شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه 
اجتماعی اند، هرچه این شبکه ها در جامعه متراکم  تر باشند، امکان همکاری 
و مشارکت افراد در حیات اجتماعی گسترده تر می شود؛ این شبکه ها زمینه 
درگیری و توجه افراد به محیط اجتماعی را فراهم می کند. بنابراین با کاهش 
سرمایه اجتماعی اعتماد و روابط اجتماعی میان افراد کاهش یافته و این خود 
منجر به بی تفاوتی اجتماعی می گردد. احساس همدلی نیز رابطه ای منفی با بی 
تفاوتی اجتماعی دارد؛ به این معنا که با افزایش احساس همدلی در افراد بی 
تفاوتی اجتماعی کاهش خواهد یافت. با استناد به نظریه لرنر همدلی به معنای 
توانایی خود را به جای دیگران قرار دادن نقش مهمی در توجه و اعتنا و مشارکت 
افراد در حیات اجتماعی دارد. مشخص است که هر چه افراد توانایی این را داشته 
باشند که خود را به جای دیگران و در موقعیت آن ها قرار دهند؛ به همان میزان 
توانایی مشارکت، نوع دوستی و توجه و اعتنای اجتماعی در آن ها باالتر و به طبع 
میزان بی  تفاوتی اجتماعی در آن ها کمتر خواهد شد. احساس ازخودبیگانگی نیز 
با توجه به نظریات وبر، مارکس، لوکاچ و سیمن رابطه ای مثبت با بی تفاوتی 
اجتماعی دارد. دلسردی و بی اعتنایی افراد و گروه های مختلف اجتماعی تحت 
تأثیر بیگانگی باعث ایجاد شکنندگی در ساختار اجتماعی شده و اعضای شبکه 
اجتماعی نسبت به فرایندهای اجتماعی بدبین و دچار بیماری ناامیدی نسبت به 
آینده و انزوای اجتماعی به دور از هرگونه ارتباط اجتماعی می شوند. لذا فردی که 
نسبت به جامعه به طور عام و نظام اجتماعی - سیاسی به طور خاص احساس 
خصومت می کند، احتمال دارد که از همه انواع مشارکت کناره گیری کرده و به 
صف افرادی که کامالً بی تفاوت هستند بپیوندند.  متغیر احساس ناامنی نیز عامل 
دیگری است که بر اساس نظریه چلبی با افزایش آن میزان بی تفاوتی اجتماعی 
نیز افزایش می یابد. این متغیر نیز با توجه به نتایج تحلیل مسیر هم به صورت 
مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق متغیر سرمایه اجتماعی بر میزان بی تفاوتی 
اجتماعی اثرگذار می باشد. در واقع در جوامعی که امنیت و احساس امنیت 
وجود نداشته باشد، اعتماد نیز پایین است. زیرا که نبود امنیت و احساس خطر 
از جانب دیگران، اعتماد را از افراد سلب و دیگران در نزد او دشمنانی جلوه می 
دهند که دائم در پی لطمه زدن و آسیب رساندن به او هستند. در واقع وجود 
هر نوع تهدید به موازات خود بی اعتمادی را افزایش می دهد و عامل اخیر نیز 
کناره گیری از تعامالت اجتماعی، کاهش مشارکت در فعالیت های اجتماعی و... را 
سبب می شود.  آنچه که نباید بر دوش مسئوالن و کارشناسان اجتماعی سنگینی 
کند ارائه راه حلی مناسب و متناسب با آن، عمل به راهکارهای پیش رو است که 
با غفلت از آن تهدیدی متوجه جامعه شده و نمی توان از این موضوع به راحتی 
گذر کرد و شاهد این ماجرا را نیز می توان به حوادث و وقایع روزانه اشاره کرد که 

نبود توجه به اطرافیان و بی تفاوتی دلیلی دیگر بر این مدعا است .
o.khaninezhad@yahoo.com

برگزاری سالگرد ارتحال امام )ره( 
با سخنرانی رهبر معظم انقالب  

دبیر ستاد بزرگداشت امام خمینی )ره( گفت: مراسم 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( با سخنرانی 

رهبر معظم انقالب برگزار می شود.
به گزارش زمان بــه نقل ازایرنا، محمدعلی انصاری 
دیروز در نشستی خبری به تشریح برنامه های ستاد 
بزرگداشت امام خمینی )ره( پرداخت و افزود: مراسم 
روز ١٤ خرداد از ســاعت ١٧ و ٣٠ دقیقه آغاز می 
شود.با توجه به تقارن مراسم ارتحال امام با ماه مبارک 
رمضان امسال جمعیتی بالغ بر ٢٧٠هزار زائر از استان 
های مجاور تهران خواهیم داشت.سرپرست موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اظهارداشت: برای 
مراسم شــب ارتحال امام از رئیس جمهوری برای 
سخنرانی دعوت به عمل آوردیم اما وی عذرخواهی 
کرد ولی در شــب ارتحال در حرم امام مراسم احیا 
برگزار خواهد شد..وی گفت: یادگار امام ، سید حسن 
خمینی هرسال پیش از سخنان رهبر معظم انقالب 
سخنرانی داشتند اما امسال نیز همانند سال گذشته 
برای مراعات حال مردم روزه دار و استفاده از بیانات 

رهبرمعظم انقالب سخنرانی نمی کنند.

الریجانی نامزد قطعی فراکسیون 
مستقالن برای ریاست مجلس

عضو فراکسیون مستقالن مجلس شورای اسالمی 
گفت: علی الریجانی به عنوان نامزد این فراکسیون 
برای پســت ریاســت مجلس معرفی خواهد شد. 
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، رســول خضری در 
خصوص جلســه دیروز فراکسیون مستقالن اظهار 
داشــت: در این جلسه اعضای فراکسیون به اجماع 
با نامزدی آقای الریجانی از ســوی این فراکسیون 
برای ریاســت مجلس موافقت کردند.وی ادامه داد: 
فراکسیون مستقالن تالش داشت که لیست ائتالفی 
بین ســه فراکسیون والیی، امید و مستقالن جهت 
حضور در انتخابات هیأت رئیسه مجلس شکل گیرد، 
اما صبح دیروز فراکسیون امید فهرست مستقل خود 

را ارائه داد.

سامانه ارزیابی خدمات دولت 
الکترونیک رونمایی شد

سازمان فناوری اطالعات ایران سامانه ارزیابی و پایش 
خدمات دولــت الکترونیک را برای افزایش کیفیت 
خدمات الکترونیکی دســتگاههای اجرایی با امکان 
ارزیابی توسط عموم مردم راه اندازی کردبه گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، سامانه ارزیابی و پایش خدمات 
payesh. دولت الکترونیکی به نشــانی اینترنتی

iran.gov.ir در دســترس عمــوم قرار گرفته که 
امکان خوداظهاری وضعیــت خدمات الکترونیکی 
برای دستگاه های اجرایی و نیز امکان ارزیابی مردمی 
فراهم شده است.کارشناسان و ارزیابان می توانند نظر 
کارشناسی خود را در مورد خدمات الکترونیکی دولت 

از طریق این سامانه اعالم کنند.

اخبار

سرمقاله

 گیتی برای تو شیواترین 
پندآموز است ، اگر پندپذیر باشی

کالمامیر

 حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: لشکر 
مطالبه  میدان  وارد  باید  انقالبی  و  مؤمن  جوانان 
دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف 

انقالب شود.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صمیمانه،  نشست  در  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
پرشور، پرنشاط و ٣ ساعته صدها نفر از دانشجویان 
دانشگاههای مختلف با رهبر معظم انقالب اسالمی، 
فرهنگی،  علمی،  مختلف  تشکلهای  نمایندگان 
سیاسی، اجتماعی و صنفی دانشجویان دیدگاهها، 
انتقادها، پیشنهادها و مطالبات خود را از سه قوه و 
دستگاههای مختلف بیان کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای »روحیه جوانی، احساس هویت اثرگذار ، 

انگیزه های ایمانی و آرمانی جریانهای دانشجویی و 
مطالبه گری آرمانها« را مایه امید به آینده خواندند 
و  ماندن  انقالبی  بودن،  »انقالبی  ضرورت  بر  و 
و  ظرائف  به  توجه  با  البته  کردن«  عمل  انقالبی 
لوازم آن تأکید و خاطرنشان کردند: باید با توجه 
به ظرفیتها و امکانات کشور، حرکت پرافتخار به 
ادامه  بیشتر  شتاب  و  قدرت  با  را  آرمانها  سمت 
سخنان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر  دهیم. 
خود، دیدار و صحبتهای دانشجویان را که شامل 
مسائل متنوعی از موضوعات کشور و در بردارنده 
بود، جلسه ای  اعتراض ها  پیشنهادها، گله ها و 
گفتند:  و  خواندند  دانشجویی  واقعی  معنی  به 
جلسه،  این  نتیجه  ترین  برجسته  و  مهمترین 

نمایان شدن روحیه و حرکت پرنشاط، زنده و با 
انگیزه در میان دانشجویان با گرایش های مختلف 
است و این فضای واقعی، برخالف القائات دشمنان 
و بیگانگان و برخی عناصر داخلی درباره افسردگی 
دانشگاههاست.حضرت  در  ناامیدی  و  یأس  و 
افزودند: وجود چنین روحیه  آیت اهلل خامنه ای 
اثرگذاری  احساس  دانشجو  شود  می  موجب  ای 
کند و بر مبنای همین احساس، سخن بگوید و 
مطالبه کند.ایشان با تأکید بر اینکه حرکت نظام 
به جلو  اسالمی و کشور، بدون هیچ تردیدی رو 
است، گفتند: بارها گفته ام که آینده بهتر از امروز 
و متعلق به جوانان است اما الزمه آن، باقی ماندن 
و خستگی  و حرکت مستمر  در صراط مستقیم 

ناپذیر است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین 
خصوص تأکید کردند: با توجه به این واقعیت، باید 
کسانی که نسبت به آینده و دانشگاهها سخن از 
یأس و ناامیدی می گویند، تفکر خود را تصحیح 
کنند.ایشان در ادامه وارد بحث اصلی خود یعنی 
چگونگی »انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی 

عمل کردن« شدند.
پنجگانه  مراحل  تبیین  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
انقالب پرداختند و گفتند: یک تفکر غلط از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی وجود داشت مبنی بر اینکه 
انقالب، بعد از تشکیل نظام به پایان می رسد و 
و دیوان ساالری  نهادها  به سراغ شکل دهی  باید 
رفت.  این تفکر غلط، انقالب را به معنای تنش، 
آیت  داند.حضرت  می  غیرقانونی  کارهای  و  نزاع 
اهلل خامنه ای تشکیل »نظام انقالبی و اسالمی« 
را مرحله دوم برشمردند و افزودند: نظام انقالبی 
که  دارد  ارزشهایی  و  آرمانها  اهداف،  اسالمی،  و 
شکل  یعنی  سوم  مرحله  نیازمند  آنها  تحقق 
ارکان  که  دولتی  است،  انقالبی«  »دولت  گیری 
نظام اسالمی را باور داشته باشد.ایشان با تأکید بر 
اینکه با عملکرد صحیح دولت اسالمی و انقالبی و 
محقق شدن آرمانها، مرحله چهارم یعنی »جامعه 
اسالمی و انقالبی« شکل می گیرد، گفتند: نظام 
زمینه  اسالمی  جامعه  و  اسالمی  دولت  اسالمی، 
ساز پنجمین مرحله یعنی ایجاد »تمدن انقالبی 
و اسالمی« خواهند شد، بنابراین انقالب هیچگاه 

تمام شدنی نیست و همواره ادامه دارد. 
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان آرمانهای نظام 
اسالمی و انقالبی پرداختند و خاطرنشان کردند: 
است، »عزت  مهم  بسیار  که  آرمانها  این  از  یکی 
ملی« یعنی احساس افتخار ملی مبتنی بر واقعیات 
متن جامعه و نه متکی بر توهمات و تصورات است.

رهبر معظم انقالب:
 انقالبی گری فقط در بستر نظام اسالمی امکان پذیر است 

نظام بدون مشی انقالبی 
ارزشی ندارد

برگه اخطاریه
شماره پرونده: ٥٧٠/٩٦/ش ٣سابق و٦ فعلی مورخ ٩٧/٣/١

اخطار شونده: مظار غالمی   .....مجهول المکان 
وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی

محل حضور : شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن
موضوع :تجدید نظر خواهی   عباس همتی    نسبت به دادنامه ٢٧٤ صادر از شعبه  ششم  
شورای حل اختالف تنکابن بطرفیت شما با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ظزف 

مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید 
شعبه  دفتر ششم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    حمیدرضا ترابی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. حامد قهرمانپور با وکالت 
الهام قهرمانپور  )خواهان (    دادخواستی بخواسته مطالبه وجه    به استناد  کپی  مصدق چک -گواهی  
عدم پرداخت و وکالتنامه   به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ٥٩٠/٩٦شعبه  دوم     ثبت و وقت 
دادرسی  به روز سه شنبه    ٩٧/٤/٢٦ ساعت١٠/٣٠ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ٧٣ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ 
سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی 

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

رای شورا
شماره  دادنامه :  ٧٦٧مورخ ٩٦/١١/٩    شماره پرونده :٦٩١/٩٤/ش٣

در خصوص دعوی آقای بابک کرمی فرزند محمد رضا  به نشانی:  تنکابن-خرم آباد -مزرک -بعد از 
مرغداری -منزل شخصی   بطرفیت  سجاد رحمانی فرزند سعید   فعال مجهوالمکان   بخواسته مطالبه وجه  
یک  فقره چک بشماره   : ٩٨٧٧  بعهده  بانک کشاورزی  شعبه تنکابن   جمعا بمبلغ  ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠   
و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  اظهارات خواهان و ارایه  فتوکپی 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیمی از ناحیه خواهان  که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته  و بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا 
ء دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند ه علی الرغم 
ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی 
خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به  به تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون صدور چک  و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی  به ماده اخیرالذکر  و مواد  ٥١٩و ١٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی   و مواد ٣١٠ و ٣١٣ 
قانون تجارت  حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠   بابت اصل خواسته  وهزینه دادرسی 
بمبلغ  ٢/٠٤٠/٠٠٠ ریال    ،  و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ   سر رسید چک تا زمان  پرداخت قابل 
محاسبه  در واحد  اجرای احکام     در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    محمود کاظمی  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  طی    دادخواستی 
بخواسته مطالبه وجه    به استناد   دادخواست و ضمائم پیوست آن )سفته(   به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکالسه ١٤٧/٩٧ شعبه  چهارم   ثبت و وقت دادرسی  به روز دوشنبه    ٩٧/٧/٢ 
ساعت٩/٣٠صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست   ) خواهان(حسینعلی اسماعیلی سیاکرودی  و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ٧٣ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ 
سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه 

منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه    چهارم شورای حل اختالف تنکابن  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای علی فروغی شاد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت 
یک و نیم دنگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ومساحت ١٠٠٠متر مربع قطعه٩٤٤٢ 
بشماره ٨٠٩٦ فرعی از ٦٩ اصلی مفروز از پالک ٢فرعی واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان 
نظرآباد مورد ثبت ١٣٠٥٠صفحه  ٧٠دفترجلد ١٣٢ امالک بنام علی فروغی شاد ثبت وصادر گردیده 
وبرابر سند قطعی شماره - دفترخانه - به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-دفترخانه 
–در رهن-می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ١٢٠ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  
مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی 

بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: ١٠٢٩ تاریخ چاپ:١٣٩٧/٣/٩
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهي مناقصه عمومي
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال 97 ومجوزهای صادره ازسوی شورای اسالمی شهردرنظردارد پروژه های ذیل را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 نوبت اول

1(سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 2(شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 3(متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد 
امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند، ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104534021000درآمد 
شهرداری نظرآباد واریز گردد. 4(سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 5(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک وممهور 
به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 97/3/31به آدرس نظرآباد-خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود. 6(هزینه آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن 45368536-026 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

داریوش یگانه مظهر - شهردار نظرآباد نوبت اول 97/3/9 نوبت دوم97/3/19

خوشبختانه  کرد:  تصریح  خارجه  وزیر   
جامعه بین الملل عالقه مند به حفاظت پر 

قدرت از توافق هسته ای است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد 
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
در  هند  امور خارجه  وزیر  با  دیدار  حاشیه 
اظهار  سفر  این  آوردهای  دست  خصوص 
داشت: جلسات مختلفی در سطح معاونین 
وزرا در وزارتخانه های گوناگون داشتیم و 
دولت هند همانطور که خانم وزیر خارجه 
در مصاحبه امروز خود اعالم کردند تحریم 
های یکجانبه علیه ایران را به رسمیت نمی 
شناسد و دو طرف تصمیم دارند که روابط 
دهند.  گسترش  ها  حوزه  همه  در  را  خود 
وی ادامه داد: در جلسه طوالنی که با خانم 
بر  گرفتیم که عالوه  تصمیم  داشتیم  وزیر 
توافقات صورت گرفته کمیته های مشترکی 
هم برای همکاری های بانکی و هم همکاری 
های بازرگانی به خصوص توافقات تعرفه ای 
میان دو کشور، تعرفه ترجیحی و همکاری 
تشکل  هایی  کمیته  نفتی  و  بانکی  های 
شود و روی موضوعات جدیدی که بعد از 
خروج آمریکا از برجام، نحوه ادامه و تقویت 
همکاری ها صورت پذیرد اما اراده سیاسی 
دو  این  همکاری  های  زمینه  و  کشور  دو 
بسیار خوب است لذا بنده بسیار از این سفر 
رضایت دارم. وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
بحث های خوبی صورت گرفت و اینها نشان 

الملل  بین  جامعه  خوشبختانه  دهد  می 
توافق  از  قدرت  پر  حفاظت  به  مند  عالقه 

هسته ای است.
این  بر  پایان خاطر نشان کرد:   ظریف در 
اعضای  سایر  و  ما  تجاری  شرکای  اساس 
روش  این  که  هستند  آن  نیازمند  برجام 
بتوانیم در صورت  اینکه  تا  ادامه دهیم،  را 
آنها،  طرف  از  الزم  های  تضمین  گرفتن 

برجام به حیات خود ادامه دهد.

وزیر امور خارجه کشور:

جامعه بین الملل عالقه مند به حفاظت ازبرجام است

حمایت قاطع هند از تداوم اجرای برجام
وزیر خارجه هند در جریان رایزنی با همتای ایرانی خود در دهلی نو حمایت قاطع 

کشورش از ادامه اجرای برجام را اعالم کرد. 
برجام،  اهمیت  به  اشاره  با  هند  خارجه  امور  وزیر  سواراج،  سوشما  دیدار  این  در 

حمایت قاطع هند از تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار داد.  
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 الیحه با شرط خروج ایران از لیست سیاه به تصویب رسید؛

 » FATF « تصویب مشروط
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این 
الیحه با شرط خروج ایران از لیست سیاه FATF و اعمال حق شرط هایی 

بعد از ظهر دیروز در این کمیسیون به تصویب رسید.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، کمال دهقانی فیروزآبادی افزود: 
پس از برگزاری جلســات متعدد با مدیران ارشد و معاونان دستگاه هایی 
چون وزارت امور خارجــه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطالعات، بانک 
مرکزی، حفاظت اطالعات ســپاه و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت 
بعد از ظهر دیروز این الیحه در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید. 
وی گفت: برای الحاق به این کنوانسیون ما می توانیم از حق شرط استفاده 
کنیم لذا در این باره بررســی های عمیقی با حضور حقوقدانان، مسئوالن 
و کارشناســان ذیربط انجام گرفت. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس افزود: در گزارش کمیسیون درباره این الیحه حق 
شرط های بیشتر و متفاوت تر از آنچه که از سوی دولت در این الیحه اعمال 
شده بود، گنجانده شــده است. دهقانی فیروزآبادی با اشاره به گنجاندن 
اعالمیه تفسیری در متن گزارش کمیسیون درباره الیحه مبارزه با تامین 
مالی تروریسم تاکید کرد: طی تبصره ای وکالی ملت تاکید کردند که دولت 
باید برای الحاق به این کنوانسیون تضمین های الزم را برای خروج ایران 
از لیســت ســیاه FATF از طرف خارجی اخذ کند. وی افزود: این حق 
شرط ها بیشتر مربوط به اختالف نظر در تعریف مفاهیم تروریسم و تعابیر 
آن و برخی مســائل تخصصی و حقوقی است. دهقانی فیروزآبادی گفت: 
همچنین در این اعالمیه تفسیری تاکید شده است که هر جا اجرای مفاد 
این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایر باشد، اصل 
برای ایران، اجرای قانون اساسی کشور است.دهقانی فیروزآبادی در پایان 
یادآور شد: این گزارش دیروز به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد و بنا به 

تصمیم هیئت رئیسه در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می گیرد.

ابالغ سقف و مدت زمان بازپرداخت انواع 
تسهیالت قرض الحسنه  

بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت 
انواع تســهیالت قرض الحسنه را به شبکه بانکی ابالغ کرد، و باید ازجانب 
شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد. به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، رشد 
روزافزون تقاضا برای تسهیالت قرض الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه های 
مصرف این تسهیالت در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قوانین 
بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر برای تسهیالت قرض الحسنه، 
سقف ها، مدت های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه  مصرف 
آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشــد. این مهم بعضاً سبب ایجاد ابهام و 
پرسش  و به تبع آن، مکاتبات و استعالم های متعدد از بانک مرکزی شده 
است. بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح 
و یکپارچگی شــرایط مختلف انواع قرض الحسنه اعطایی ازجانب بانک ها، 
مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانک ها 

و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت 

سوال از رییس جمهور از دستور 
کار مجلس خارج شد

 نماینده آستارا در مجلس گفت که سوال از رییس 
جمهــور از نصاب افتاد. به گــزارش زمان به نقل 
ازایسنا-ولی داداشــی اظهار کرد: سوال از رییس 
جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری به 
دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از 
نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد.وی گفت که 
دولت برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان ورود 
کرده و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس 
گرفته اند. داداشی در عین حال گفت که بر اساس 
آیین نامه داخلی مجلس تا ساعت ١٢ روز یکشنبه 
جاری فرصت برای پس گرفتن امضا داشــتند که 
این اتفاق دوشــنبه رخ داده است لذا انتظار ما این 
است که ســوال اعالم وصول شود. بهروز نعمتی 
سخنگوی هیات رییســه مجلس نیز با تایید این 
موضوع گفت: که ٥٠ نفر از نمایندگان امضای خود 

را پس گرفته اند.
بازگشت هزار نخبه ایرانی به کشور

 قائم مقــام در امور بین الملــل معاونت علمی از 
بازگشــت یک هزار نخبه به کشور خبرداد و گفت: 
این نخبگان اکنون در کشور با راه اندازی استارتاپ 
هایی، بسیاری از فارغ التحصیالن را مشغول به کار 
کرده اند.به گزارش زمان به نقل از مهر، علی مرتضی 
بیرنگ اظهار کرد: طی سه سال گذشته در راستای 
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از 
کشور که توســط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری و بنیاد ملی نخبگان در حال انجام بوده 
تعدادی از این افراد به کشور بازگشته اند.رئیس مرکز 
تعامالت بیــن المللی علم و فناوری افزود: در قالب 
این برنامه یک هزار نفر از متخصصان و کارافرینان 
ایرانی برجســته از خارج به ایران برگشته و به کار 
مشغول شده اند.بیرنگ با اشاره به فعالیت نخبگان 
بازگشته به کشور گفت: این افراد کارهای پژوهشی 
و اکادمیک را در پژوهشگاه ها، شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها انجام می دهند.قائم مقام در امور 
بین الملل معاونت علمی خاطر نشان کرد: تا کنون و 
بر اساس آخرین آمار، ٦٢ شرکت و استارتاپ توسط 
نخبگان بازگشته به کشور راه اندازی شده که در هر 
یک از این شرکت ها بیش از ٥٠ نفر از افرادی هم 
که به کشور بازگشته اند مشغول به کار شده اند. وی 
با تاکید بر اینکه به واسطه این اقدام، اشتغالزایی برای 
داخل و خارج بــه وجود می آید که این از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بیرنگ افزود: همچنین طبق 
بررسی ها بیش از هزار نفر از تحصیلکرده های ممتاز 
داخل کشور در استارتاپ های ایرانیان مقیم خارج 

مشغول به کار شده اند.

خبرخبر

ادامه از صفحه١
نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون ستاد مبارزه 
با شرارت های اقتصادی آمریکا، گفت: به غیر 
از ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسه اخیر اقتصادی 
سران قوا در جهت تشریک مساعی بین قوا برای 
مقابه با شرارت های رژیم امریکا است که بر 
اساس اولویت ها جلسات را به صورت مستمر 

ادامه خواهیم داد. سخنگوی دولت در خصوص 
نظام بانکی کشور نیز تصریح کرد: ضعف نظام 
بانکی این است که منابع آن از مصارفش کمتر 
است. منابع بانکی از طریق سرمایه گذاران بانک 
ها و بازگشت سرمایه های اعطا شده افزایش 
میلیارد  تا ٤٠ هزار  یابد. در سال جاری  می 
خواهیم  افزایش  را  ها  بانک  سرمایه  تومان 

داد. وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت 
برجام،  از  آمریکا  خروج  از  پس  نفت  فروش 
فروشان  را عمده  نفت  از  بخشی  کرد:  تاکید 
به هند و چین می فروشند که هر دو کشور 
در حال انجام است. بخش دیگری برای اروپا 
است تا اگر برخی کشورها واردات نفت ایران را 
تقلیل داد، آنها جبران کنند. نوبخت ادامه داد: 

کشوری ممکن است ما را در هدف مشترکی 
یاری دهد، به طبع به هیچ کشوری نگاه صفر 
و صدی نداریم. در جایی که تفاوت منافع با آن 
کشور داشته باشیم، در عالم سیاست و روابط 
بین الملل اینگونه نیست که ارتباط مان را قطع 
کنیم. با واقع بینی نسبت به شرایط روابط مان 
را تنظیم خواهیم کرد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به سوالی در مورد اظهارات رئیس جمهور در 
کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  آزادی  خصوص 
نگاه دولت، آزادی و رقابت اقتصادی است اما 
از طرفی دولت در شرایط غیرعادی به زندگی 
در شرایط  موظفیم  ما  دارد.  نگاه  مردم  آحاد 
اگر  کنیم.  تامین  را  مردم  کاالهای  سخت 
کامیون بخش خصوصی گندم مورد نیاز را وارد 
نکند، باید از کامیون ارتشی و یا دولتی استفاده 
کنیم.سخنگوی دولت در پایان و در پاسخ به 
سوالی در خصوص قانون استفاده حداکثری از 
توان تولید داخلی، عنوان کرد: موظف هستیم 
در موافقتنامه هایی که در خصوص کاالها وجود 
دارد، از کاالی ایرانی استفاده کنیم و این رویه 

در دستگاه های داخلی در حال اجرا است.

آگهي مزایده عمومي 97/148/603/3  
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاري مزایده عمومي اجناس اسقاط خود در 9 گروه بشرح زیر 
لغایت 97/02/24 در ساعات اداري در قبال  از تاریخ 97/02/10   . لذا متقاضیان شرکت در مزایده  مي توانند  بفروش رساند 
ارائه فیش بانکي به مبلغ 250،000 ریال  واریز شده به حساب سپهر شماره 2195095906004 -بانک صادرات شعبه مارکار یزد 
بنام شرکت توزیع نیروي برق استان یزد،جهت اخذ مجوز بازدید به دفتر حراست و امور محرمانه ودریافت  مدارک مزایده 
به آدرس توانیر   معامالت  اینترنتي  به سایت  یا  قائم  منتظر  بلوار شهید   – یزد  واقع در  این شرکت  انبار  و  تدارکات  امور   به 
 WWW. Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروي برق استان یزد به آدرس  ir www.yed.co. و براي بازدید از 
اقالم  به انبارمرکزي به آدرس یزد – جاده کنار گذر  – بعد ار پایانه بار بطرف کرمان – مقابل شرکت فوالد یزد – جنب پمپ بنزین - انبار مرکزي شرکت توزیع 
برق استان یزد مراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مزایده ظرف مهلت مقرر در جدول زیر و اسناد مزایده   به دبیرخانه  این شرکت 
تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي فاقدضمنانتامه ، امضاء  ، مشروط ، مخدوش ، یا اینکه بعد از انقضاء مدت تحویل واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .  

هزینه درج آگهي مزایده ، کلیه کسورات قانوني ، بارگیري ،حمل و توزین به عهده برنده یا برندگان مزایده مي باشد .

1-هزینه درج آگهي مناقصه و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد.
2-داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای امین شاکرمی فرزند حسین به اتهام مزاحمت 
ملکی موضوع شکایت محمد بهاروند فرزند علی محمد تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت 
به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده ١٧٤ قانون 
آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد  تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

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

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای کاوه بیرانوند حیدری فرزند شریف فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه ٢٣٩/١٠٧/٩٧ ک م این دادگاه متهم است به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول عادی موضوع شکایت آقای علی یاوریان که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی نامبرده در تاریخ ١٣٩٧/٠٤/٢٣ ساعت ٠٨:٣٠ صبح مراتب در اجرای ماده ٣٤٤ 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر 
در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 

نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی . 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ١٣٩٦٦٠٣٣١٠١١٠٠٣٥٤٦ مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٨ هیات موضوع قانون 
مستقردرواحد  سندرسمی  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
پنجم  ویک  دریک  عباس  فرزند  ازتهران  صادره  شماره ٣٠٤  بشناسنامه  سرآبادانی 
به مساحت ٥٠٠٢  احداثی درآن  بنای  با  زمین  قطعه  ازششدانگ یک  دانگ مشاع 
مترمربع مفروز از پالک شماره ٣٥٢ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس 
سرآبادانی وبامالکیت مالک اولیه آقای لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ١٥ روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد.٩٧/٨٦٣٨/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:١٣٩٧/٠٢/٢٤ تاریخ انتشارنوبت دوم:١٣٩٧/٠٣/٠٩

سیرورس قنبرپور –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس ای مدل ٨٩ با شماره پالک ٤٢٩ص٧٦ایران 
سید  s١٤١٢٢٨٩٤٤٩٩١٤بنام  شاسی  شماره  ٣٤١٠٢٧٥و  موتور  شماره  ٨٢با 

مهدی میرزاپور رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندحسن  طالشی    کثیری  محسن   
٩٧٠٩٩٨٢٠٧١٤٠٠١١٩این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعالم داشته که مرحوم حسن کثیری طالشی فرزندقربان  شماره شناسنامه 
جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ٩٧/٢/١٤دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ  ٧صادره 
فرزند   طالشی  کثیری  محسن  عبارتنداز١_  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده 
ملی  فرزندحسن ش  طالشی  کثیری  ٢_اوسط     ٥٨٢٩٦٦٦١٠٣ ملی  حسن ش 
ملی ٥٨٢٩٩٢٠٩٤٨   فرزندحسن ش  طالشی  کثیری  ٣_عباس    ٥٨٢٩٦٨٠٥٦٤
٥_شهربانوخوش   ٢١٦٢١٢٦٧٩٦ ملی  فرزندحسن ش  طالشی  کثیری  ٤_فهیمه 
تراش فرزند   ش ملی ٥٨٢٩٧٢٦٧٨٥که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته 
مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد 
نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  اعتراضی داردویاوصیت  نمایدتاهرکسی  نوبت آگهی می 
این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی  به  انتشارآگهی ظرف یکماه  باشدازتاریخ 

صادرخواهدشد
 قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مفقودی
 برگه سبز ماشین کامیونت یخچالدارآبی روغنی مدل١٣٨٨شماره موتور ٥٣٤٩٩٧ 
٧٢بنام  ٥٢٣ی٢٤ایران  انتظامی  شماره  NAZPL١٤٠TBM٢٤٢٨٧٢شاسی  

جویبار مجتبی محمدی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 خانم مهرانگیزاسمعیل پور  فرزندنظر به شرح درخواستی که به شماره١/١١٣/٩٧ 
داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  این 
که مرحوم منان برهانی جویباری  فرزندرمضانعلی   شماره شناسنامه ١٥٣صادره 
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ٩٥/١٢/٢٥دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ 
فرزندحسینعلی  جویباری  قدمی  عبارتنداز١_راضیه  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه 
پورفرزندنظرش  اسمعیل  ٢_مهرانگیز  ١٥٤٦همسرمتوفی   شناسنامه  ش 
ملی  فرزندمنان ش  برهانی جویباری  شناسنامه ٧٣٣٥همسرمتوفی   ٣_داریوش 
   ٥٨٢٩٠٣٤٥٠٦ ملی  ش  فرزندمنان  جویباری  ٤_اکبربرهانی     ٥٨٢٩١٥٧٣٦٥
٦_مهدی     ٢١٥٠٠٦٢٣٤٨ ملی  ش  فرزندمنان  جویباری  ٥_محمدبرهانی 
برهانی جویباری فرزندمنان ش ملی ٥٨٢٠٠٤٥٧٧٧  ٧_هادی برهانی جویباری 
فرزندمنان ش ملی ٥٨٢٠٠٩٦١٣٤ همگی فرزندان ذکورمتوفی  ٨_شهین برهانی 
جویباری فرزندمنان ش شناسنامه ٥٥٠   ٩_رقیه برهانی جویباری فرزندمنان ش 
فرزندمنان ش شناسنامه ٥٤٣   برهانی جویباری  شناسنامه ٦١٩    ١٠_  سمیه 
١١_معصومه برهانی جویباری فرزند منان ش شناسنامه ٤٣٤همگی فرزندان اناث 
متوفی که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس 
نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام 
ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی 

یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندعزت   آبادی    حاجی  مقدم  حمیده  خانم 
شماره١/١١٨/٩٧ این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده 
فرزندرمضان  شماره شناسنامه  پوشیان جویباری   داشته که مرحوم غالم  واعالم 
خوددرشهرستان  دائمی  ١٥/٢/١٣٩٧دراقامتگاه  شهردرتاریخ  ازقائم  ٨٤صادره 
پوشیان  ١_رمضان  عبارتنداز  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت 
جویباری  یزدانی  ٢_کبری  ٤٦پدرمتوفی  شناسنامه  فرزندمحمدش  جویباری 
فرزندحسینجان ش شناسنامه ٩مادرمتوفی ٣_حمیده مقدم حاجی آبادی فرزندعزت 
ملی  ش  فرزندغالم  جویباری  اصغرپوشیان  ٤_علی  ٥همسرمتوفی  شناسنامه  ش 
٥٨٢٠١٢٤١١١ ٥_امیرمحمدپوشیان جویباری فرزندغالم ش ملی ٥٨٢٠١٩٢٠٣٦ 
که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای  محمدنورسی شورکایی  فرزندسلمان  به شرح درخواستی که به شماره ٩٧١٤٠این 
شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم 
ازشورکادرتاریخ  ٢٤صادره  شناسنامه  شماره  فرزندجانعلی  شورکایی  نورسی  سلمان 
٩٧/٣/٨دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان ساری فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی 
عبارتنداز  ١_محمدنورسی شورکایی فرزندسلمان ش ملی ٥٨٢٩٧٩٣٨٥٧فرزندذکورمتوفی  
٢_مریم نورس شورکایی فرزندسلمان ش ملی ٥٨٢٩١٦٣٦٩١  ٣_سمیه نوری شورکایی 
فرزندسلمان ش  شورکایی  نوری  ملی ٥٨٢٩٦٥٢٩٤٣   ٤_فاطمه  فرزندسلمان ش 
ملی ٥٨٢٩٨٤٢٩٣٩   ٥_مائده نوری شورکایی فرزندسلمان ش ملی ٢١٥٠٠٩٣٤٠٥    
٦_شمسیه نوری شورکایی فرزندسلمان ش ملی ٥٨٢٩٩٣٥٤٣٠ همگی فرزندان اناث 
متوفی   ٧_انسیه قادری خاریکی فرزندموسی ش ملی ٥٨٢٩٨٢٤٥٧٤ همسرمتوفی   که 
به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت 
نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه  شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مفقودی 
سند کمپانی ولوو ان ١٠ مدل ٧٠ شماره پالک ٣٥١ع٣٤ایران ٧٢ با شماره موتور 
از  ٠١٢٣٠٥و شماره شاسی ٨٠٧٢١١بنام فاطمه زهرا سلطانی  مفقود گردیده و 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده 
در پرونده های کالسه ٩٥٠٣٩١اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای 
٤٠٠٠٠٠٠٠ریال  مبلغ  به  پرداخت  به  است  محکوم  فرزندشکراهلل  مسلمی  حسن 
مبلغ  و  وکیل  الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت 
١٧٠٠٠٠ریال هزینه دادرسی در حق آقای قاسم امیدی فرزند قربان با وکالت خانم 
هاجر رضی و همچنین مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده است 
.لذا آقای مجتبی سورچی به عنوان ثالث شش دانگ عرصه اعیان به انضمام سرقفلی 
یک باب مغازه به مساحت ١٤ متر مربع به نشانی جویبار بازار روز معرفی نموده است 
که این اجرا بنا به درخواست محکوم له مال معرفی شده را جهت تامین آن توقیف 
و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف 
دادگستری جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند.الزم به ذکر است که مغازه 

تعرفه شده بدوا توسط مامور اجرائیات در توقیف می باشد.
مال معرفی شده براساس تصویر قباله فروش تنظیم شده در تاریخ ٩٤/١/١٢ از طرف 
آقای قاسم سورچی به عنوان فروشنده در تملک خریدار آقای مجتبی سورچی قرار 

گرفته است .
مغازه مذکور به مساحت حدود ١٤ متر مربع دارای دوبر با پوشش سطح دیوارها از 
کاشی و پوشش زیر سقف با کاذب کمپارس و پوشش کف از سرامیک و همچنین 
درب جلوی آن از حلب کرکره و پوشش نهایی از ایرانیت و سربندی آن از فلز و فاقد 

هر گونه فعالیت شغلی در زمان اجرای قرار کارشناسی می باشد.
مطابق بررسیهای صورت گرفته ارزش شش دانگ عرصه و اعیان به انضمام سرقفلی 

مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ریال ارزیابی شده است .
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

برنده مزایده محسوب می شود.
موعد وزمان مزایده روز شنبه مورخ ٩٧/٣/٢٢ساعت ٩ صبح در دفتر اجرای احکام 

مدنی حل اختالف دادگستری جویبار می باشد.
زمان بازدید از مال مورد مزایده دز یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 

.آدرس جویبار- خیابان شهرداری بازار روز
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار - محمدی

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازدرخواستی  بشناسنامه١٨صادره  پدرنجم  نام  مطوری  احمدی  بانوفضیله 
اقبالی  محمد  عیدی  مرحوم  که  داده   توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه٦٠٨٩صادره رامهرمزدر تاریخ٩٦/٤/٣١دررامهرمزاقامتگاه دائمیش فوت ورثه 
اش عبارتنداز١-متقاضی ١-فضیله احمدی مطوری فرزند نجم بشناسنامه١٥کدملی١

٨٢٩٦٧٩٥٨٩متولد١٣١٦/٧/١٢صادره خرمشهر)همسرمتوفی(٢-رجبعلی اقبال فرزند 
عبدالرحیم بشناسنامه  ٤٧کدملی١٩١١٠١٣٨٥٨متولد١٣٢٨/٣/١٥صادره ازرامهرمز 
)برادرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است شماره. م الف:١٢/١١٧
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به    TU٥  ٢٠٦ پژو  خودروی  مالک  انصاری  هدیه  اینجانب  کمپانی  سند 
ایران  پالک  شماره  و   ١٦٣B٠١٠٠٤١٣ موتور  شماره  و   NAAP١٣FE١EJ٤٩٩٦٦١
٧٢-٩٣٥ق٨٧بعلت 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 ٥ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است 

بهشهرپس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شرکت توزیع نیروي 
برق استان یزد

 نوبت اول

امسال کسری بودجه نخواهیم داشت   

ادعا نمی کنیم
 مردم مشکل ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند 
قدرت  موشکی را نابود کند و اگر می ترسند به پناهگاه بروند، 

گفت : حداکثر کار آنها تحریم کردن است اما ایران غنی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی جانشین 
افتتاح  مراسم  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
مسجد امام حسن علیه السالم دانشگاه افسری و تربیت پاسدار 
امام حسین علیه السالم گفت: شهدا برای دفاع از کشور و حریم 
والیت و امامت جان خود را فدا کردند.وی ادامه داد: جوانان ما 
به پیروی از شهدا لباس جهاد پوشیدن تا بر تن ملت ما لباس 
عزت بپوشند.سردار سالمی با بیان اینکه ساخت مساجد و تعمیر 
آن از عهده کسانی بر می آید که به خدا و روز جزا ایمان دارند 
گفت: مساجد جلوه های تمدن اسالمی هستند که زندگی ما را 
دربر گرفته اند ، معماری شکوه هر تمدنی است و ساخت این 
مساجد نشان می دهد که ما آمده ایم که تمدنی غنی و بی پایان 
را بنا نهیم و این تمدن سازی را از ساخت مسجد معراج مردان 
خدا آغاز کرده ایم.وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
گفت: سپاه مثل مسجدی است که از ابتدا بر ذات تقوا بنا شده و 
در آن مردان الهی هستند. تاسیس سپاه معجزه ذهن الهی امام 
خمینی بود و بعد توسط رهبر معظم انقالب اسالمی این شجره 
طیبه تنومند شد و آوازه رویت شد و قدرتش اعتبار جهانی یافت 
و تاثیر آن در افق های دور دست شرق و غرب و شمال و جنوب 
عالم دیده شد.سردار سالمی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: 
دشمنان به داخل مرزهای ما نفوذ کرده و همه جهان علیه ملت 
ما بسیج شدند ، این ملت تاریخ سختی را پشت سر گذاشت اما 
سختی ها با شیرینی تمام شد.وی ادامه داد: حاال ببینید جنگ 

چه شد و دشمنان ما کجا هستند در این کشور از اسالم دفاع شد، 
ایمان جان گرفت ، زنان به حجاب بازگشتند و جوانان به نساجد 
و روح جهاد به ملت دمیده شد و جایی که تسلط قدرت های 
شیطانی بود به میدان جهاد تبدیل شد و شهادت برای جوانان 
ارزو شد.جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امروز انقالب اسالمی ما 
با قدرت ایستاده و به ملتهای منطقه کمک می کند که از میهن 
خود دفاع کنند.وی افزود: دشمنان آمده بودند تا ما را از جغرافیای 
عالم محو کنند اما می بینند جغرافیایی از قدرت شکل گرفته و 
همه در مقابلشان می ایستند و در بالد اسالمی جای مانور ندارند.

سردار سالمی با اشاره به به اقدامات گروه های تروریستی در 
سوریه و تشکیل داعش توسط آمریکایی ها گفت: آنها به سوریه 
حمله می کنند اما سیاستهایشان خورد می شود یا به پایگاهی 
حمله می کنند اما چند روز بعد سرزمین های اشغالی به آتش 
کشیده می شود.وی افزود: در حالی که ترامپ از برجام خارج می 
شود و فکر می کند کاری بزرگی کرده روز بعدش سرزمین های 
اشغالی به آتش کشیده می شود . این واقعیت رخ داده است، بماند 
که برخی مزدوران سعی می کنند یاس را در جامعه پخش کنند ، 

اما جامعه ما شبیه کشورهای تحریم شده نیست.جانشین فرمانده 
کل سپاه با اشاره به به برخی مشکالت اقتصادی در کشور اظهار 
داشت: اگر ما مشکل اقتصادی داریم مشکل آنها بیش تر از ما 
است، فرانسه که یک کشور مدرن غربی است در روزهای گذشته 
شاهد خبرهای زیادی بود.در امریکا ٤١ میلیون انسان گرسنه 
هستند اما آیا در کشور ما هم چنین است.وی افزود: در کشورما 
مشکل هست اما می دانیم که نباید به دشمن تکیه کرد، پس هر 
چه زمان گذشته شجره سپاه قدرت گرفته و امروز به درجه ای 
از قدرت رسیده که وزیر خارجه امریکا در ١٢ شرط می گوید 
ایران باید به حضور خود در منطقه پایان دهد ، این یعنی آنها 
نمی توانند چنین کاری کند و از ما می خواهند خودمان این کار 
را انجام دهیم .سردار سالمی تصریح کرد: آنها فکر می کنند ایران 
باید توسعه موشکی خود را خاتمه دهد اما چون نمی توانند ما را 
مجبور کنند از ما می خواهند خودمان چنین کاری کنیم.وی ادامه 
داد: آنها در حالی که کشور را تحریم می کنند تصور این را دارند 
که ایران خود را خلع سالح می کند در حالی که امروز قدرت و 
نظام ایران بخش هایی از جامعه اسالمی را تحت تاثیر قرار داده 
، آنها تصور می کنند ایران این قدرت و حضور و نفوذ را کنار می 
گذارد اما نمی دانند که این نفوذ فیزیکی نیست بلکه باور اسالم 
است و این نفوذ وجود دارد و هیچ کس نمی تواند آن را از بین 
ببرد و فقط می تواند در برابر گسترش آن تسلیم باشد.جانشین 
فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند 
قدرت  موشکی را نابود کند و اگر می ترسند به پناهگاه بروند 
گفت : حداکثر کار آنها تحریم کردن است اما ایران غنی است و 

تحریم پذیر نیست؛ ایران قوی است پس خواب آشفته نبینند.

سردار سالمی: می ترسند به پناهگاه بروند

هیچ کس نمی تواند توان موشکی را از ایران بگیرد
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70 درصد مصرف گاز گیالن
 در نیروگاه ها و صنایع

تامین نیاز صنایع پایین دستی کشور
  از فوالد مبارکه

منکویی- رشت: حسین اکبر مدیرعامل 
از مصرف ٥٢٢  شرکت گاز استان گیالن 
اردیبهشت  در  گاز  مترمکعب  میلیون 

امسال در استان خبر داد.
وی با اعالم این خبر افزود: مصرف گاز در 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  اردیبهشت 
سال قبل ٢ درصد افزایش داشته است که 
با توجه به جذب بیش از ٥٠ هزار مشترک 

جدید آماری بسیار مناسب می باشد.
در  گاز  مصرف  داد:  ادامه  اکبر  مهندس 
مترمکعب  میلیون   ٤ با  خانگي  بخش 
کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ١٣٥ میلیون مترمکعب در اردیبهشت 
رسیده است که این مهم نشان از نهادینه 
گاز  ایمن  و  بهینه  مصرف  فرهنگ  شدن 

طبیعي در سراسر استان دارد.
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انرژی  اظهار داشت: اجرای طرح سفیران 
صدا  ها،  فرمانداری  شایسته  همکاری  و 
های  سازمان  سایر  و  ها  رسانه  وسیما، 
مصرف  فرهنگ  اشاعه  جهت  در  تبلیغی 
بهینه و ایمن گاز طبیعی سبب این کاهش 

مصرف شده است.
وی ادامه داد: با توجه به صرفه جویي هاي 
خانگی  مشترکین  توسط  گرفته  صورت 
گیالن  استان  گاز  شرکت  استان،  در  گاز 
افزایشی  با  امسال  اردیبهشت  در  توانست 

میلیون   ٣٤٩ مترمکعبی،  میلیون   ٢٠
و  صنعتی  های  بخش  به  گاز  مترمکعب 
نیروگاهی استان تزریق نماید و می توان 
نقش  استان  صنایع  از  حمایت  این  گفت 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  جهت  در  مهمی 

ایفا نموده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: 
گاز  مصرف  مجموع  از  درصد   ٥٧ حدود 
در استان در اردیبهشت امسال متعلق به 
های  بخش  و  باشد  می  نیروگاهی  بخش 
خانگی، صنعتی، حمل و نقل و تجاری هر 
کدام با ٢٦، ١٠، ٤ و ٣ درصد در رده های 

بعدی مصرف گاز قرار دارند.
اساس  بر  گفت:  پایان  در  اکبر  مهندس 
پیش بینی های بعمل آمده تا هفته دولت 
٩٧ ، پنج بخش مشترکین گاز در استان 
میلیون   ٥٣٠ و  میلیارد  یک  حدود  در 

مترمکعب گاز مصرف خواهند نمود.

بهادری- اصفهان: سید ناصر موسوی الرگانی 
شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نمایندۀ 
در  فوالد  عرضۀ  مزایای  خصوص  در  اسالمی 
بورس کاال، اظهار داشت: در سالی که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کاالی 
ایـــرانی نامگذاری شــــده، برخــــی صنایع 
تولید داخلی  بر  به جای تمرکز  پایین دستی 
و افزایش اشتغال، به سمت منفعت شخصی و 
تقویت واردات برخی محصوالت گرایش دارند؛ 
ازجمله صنایع  آنچــــنانکه برخـــی صنایع 
نیاز  تأمین نشدن  بهانۀ  به  پایین دست فوالد 
داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی در صنایع 
انواع  باالدست، به دنبال کاهش تعرفۀ واردات 

محصوالت فوالدی هستند.
اقتـــــــصادی  کمیــسیون  عضــــــو 
گفت:  اســالمی،  شــورای  مجـــــلـــس 
در سالهای قبل، تولیدکنندگان فوالد ازجمله 
بزرگترین  عنوان  به  مبارکه  فوالد  مجتمع 
تولیدکنندۀ محصوالت فوالدی موردنیاز صنایع، 
سایر  و  آهن  نبشی،  میلگرد،  ورق،  همچون 
محصوالت توان پاسخگویی به نیاز بازار داخل، 
به ویژه صنایع پایین دستی را نداشتند؛ به طوری 
که برخی ضخامت های ورقهای فوالدی یا در 

کشور تولید 
شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نمایندۀ 
اسالمی افزود: این در حالی است که در حال 
حاضر، ظرفیت تولید مجتمع فوالد مبارکه حدود 

٧.٢ میلیون تن است و در کنار آن سایر مجتمع 
های فوالدی نیز در کشور فعال اند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه طبق آمارهای 
موجود، فوالد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی 
کشور را تأمین می کند، اعمال تعرفۀ واردات 
محصوالت در این حوزه، قانونی و اساسی بوده 
و به نفع تولید کشور است. در این بین اگر برخی 
صنایع پایین دست در اندیشۀ دیگری به جز 
تولید هستند، به طور حتم راه به جایی نخواهند 
اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  برد. 
داشت: بعضا عنوان میشود که قیمت محصوالت 
در بازار داخلی بسیار بیشتر از نرخ های جهانی 
است؛ اما مشاهده میشود که مصرف کنندگان 
صف  محصوالت  این  خرید  برای  پرشماری 
متولی  عنوان  به  وزارت صنعت  میکشند؛البته 
باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی، 
اجازۀ شکل گیری تقاضاهای کاذب را به عده 
ای خاص که با هر ترفندی عنوان تولیدکننده 
مردم  نمایندۀ  این  ندهد.  میکشند،  یدک  را 
اگر  داشت:  اظهار  اسالمی،  در مجلس شورای 
محصولی موردنیاز صنایع پایین دستی است که 
فوالد مبارکه یا سایر مجتمع های فعال این حوزه 
توان تولید آن را ندارند، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید فهرست این محصوالت را مشخص 
کند تا برای این محصوالت تعرفه ای تعیین شود 
که ابتدا نیاز صنایع تأمین شود، اما زمینۀ واسطه 

گری با این واردات فراهم نشود.

5 درصد آب بوشهر از آبشیرین کن  
است

احمدی- بوشهر: در حال حاضر روزانه ٢٠ هزار 
از  بوشهر  استان  شرب  نیاز  مورد  آب  مترمکعب 
طریق آب شیرین کن ها تأمین می شود و با فعال 
شدن چند آب شیرین کن دیگر استان که در حال 
ساخت هستند تا پایان سال آینده روزانه ٩٧ هزار 
مترمکعب آب مورد نیاز این استان از آب شیرین 

کن ها تأمین خواهد شد. 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  رجایی  شاپور 
تنها  حاضر  حال  در  اظهارداشت:  بوشهر  استان 
طریق  از  استان  نیاز  مورد  شرب  آب  درصد   ٥
پایان  تا  که  می شود  تأمین  کن ها  شیرین  آب 
با  می گذرد.  درصد   ٣٠ از  میزان  این  آینده  سال 
صورت  اجرایی  و  کارشناسی  برنامه ریزی های 
از ٤٥درصد آب شرب  افق ١٤٠٤ بیش  تا  گرفته 
را از طریق آب شیرین کن ها تأمین خواهیم کرد. 
گفتنی است، تا پایان برنامه ششم توسعه باید ٣٠ 
درصد آب آشامیدنی مورد نیاز استان های ساحلی 

از آب شیرین کن ها تأمین شود. 
آب  ٦٠درصد  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  رجایی 
تأمین  کوثر  سد  طریق  از  بوشهر  آشامیدنی 
حجم  درصد   ٥٥ حاضر  حال  در  افزود:  می شود، 
ما  اولویت  البته  که  است  خالی  سد  این  مخزن 
مانند  مصارف  دیگر  سپس  و  شرب  آب  تأمین 
آب  شرکت  مدیرعامل  است.  صنعت  و  کشاورزی 
منطقه ای استان بوشهرخاطرنشان کرد: با توجه به 
افت شدید آب های زیر زمینی در استان بوشهر با 
روبه رو  کشاورزی  آب  تأمین  در  بزرگی  مشکالت 

هستیم. 
ذخیره  آب  از  بخشی  زیرزمینی  آب های  بر  عالوه 
استفاده  کشاورزی  برای  دلواری  شهید  سد  شده 
درصد   ١٦ حاضر  حال  در  متأسفانه  که  می شود 
سال  در  ما  دلیل  همین  به  و  شده  پر  سد  حجم 
حقابه  درصد   ٣٠ می توانیم  تنها  جاری  آبی 
نخیالت و باغ هایی را که از حقابه این سد استفاده 
که  آنجا  از  وی  به گفته  کنیم.  تأمین  می کنند 
به صورت  بیشتر  بوشهر  استان  باغ های  و  نخیالت 
سازمان  همکاری  با  می شوند  آبرسانی  غرقابی 
کشاورزی  »تحول  طرح  بوشهر  کشاورزی  جهاد 
دشتستان« در دست اجراست تا به مرور این اراضی 
کشاورزی از طریق لوله تأمین شود تا از هدر رفت 
آب جلوگیری و زمینه صرفه جویی آب فراهم شود.

خبر

 ترافیک خیابان چالوس نیازمنِد بررسی
 دقیق و کارشناسی 

عضو کمیسیون عمران، معماری- شهرسازی و حمل و نقل ترافیک 
نیازمند  چالوس  خیابان  ترافیک  گفت:  کرج  شهر  اسالمی  شورای 

بررسی دقیق و انجام کار کارشناسی است.
وی افزود: رسیدگی به ترافیک خیابان چالوس معضل بزرگ شهری 
محسوب می شود که این موضوع یک مساله مهم محلی و شهری است 

لذا نیازمند بررسی دقیق تر و کارشناسی شده است. 
پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، احد  از  نقل  به  به گزارش زمان 
رسولی با تاکید بر اینکه بایستی با همکاری دستگاه های مربوطه و  
مهندسین مشاور در راستای رفع مشکالت و موانع بررسی الزم صورت 
گیرد، تصریح کرد: اگر اجرای این مهم مشکالتی را به همراه دارد باید 
به راه حل جایگزین در این خصوص برسیم چرا که پاک کردن صورت 
مساله نشان دهنده ضعف در بدنه شهرداری است لذا این مساله باید 

هر چه سریع تر بررسی و برطرف شود.
گفتنی است، تسهیل دسترسی به خیابان چالوس و کاهش مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی مربوطه به اهالی و کسبه، تسهیل دسترسی با توجه 
به طرح های فرا دست تفصیلی و طرح توسعه مجموعه گردشگری و 
تقاطع  محدوده  های  تاکسی  وضعیت  ساماندهی  مرادآب،  تفریحی 
از مزایای طرح و  ایمنی تردد عابرین پیاده  افزایش سطح  همچنین 
تقاطع  و  تقاطع  تاخیر در جریان محدوده  افزایش درصدی شاخص 

شورا در ساعات اوج از جمله معایب این امر به شمار می آید.

بازگشت غرورآفرین تیم فوتسال فوالد خوزستان 
از مسابقات جهانی فرانسه به اهواز

وحیدی فر-اهواز: تیم فوتسال شرکت فوالد خوزستان، که به منظور 
حضور در مسابقات جهانی کارگران)شرکت های جهان( به کشور فرانسه 
سفر کرده بود در میان استقبال گرم مسئولین و نمایندگان و خانواده 

های اعضا تیم فوتسال شرکت فوالد خوزستان به اهواز بازگشت.
حبیب ا... رضائی سرپرست تیم در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی 
گفت: تیم فوتسال خوزستان در مسابقات جهانی شرکت ها که در البول 
فرانسه برگزار شد، پس از پشت سر گذاشتن دوتیم از فرانسه، لتونی، 
بلژیک و مراکش، علیرغم انجام یک بازی برتر و در عین شایستگی 
پس از تساوی با فوالد مبارکه سپاهان اصفهان دیگر نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در ضربات پنالتی با حساب پنج بر چهار شکست خورد 
و عنوان ارزشمند نائب قهرمانی مسابقات و مدال نقره را بدست آورد.

دکتر رضایی اعضای تیم اعزامی را بدین گونه بر شمرد:میالد امانی 
مکوندی-  فرزاد  تیم(  دروازه بانان  فارسانی)  فاضلی  امیر  و  بابادی 
محراب  اصالن  مرتضایی-  میثم  مطلبیان-  محمد  موسوی-  بهنام 
بازیکنان  سیدعبدرضاموسوی)  و  قنبری  سعید  عبیات-  عقیل  پور- 
ا...  اداره کار استان خوزستان(- حبیب  نماینده   ( تیم(عباس علوانی 
رضایی ) سرپرست تیم( - ایمان دباغی زاده) مدیر فنی تیم(- عادل 
سعیدی پور)مدیر رسانه(- قدرت ا... افرائی) پزشکیار( - عادل قاسمی 
قاسموند)سرمربی( کادر فنی و اداری می باشند که تیم فوتسال فوالد 
خوزستان را همراهی کردند.گفتنی  است: دومین دوره مسابقات جهانی 
شرکت ها از دوم خرداد در شهر البول فرانسه آغاز و تا ششم خرداد 
با  درپایان سخنان خود  فوتسال شرکت،  تیم  داشت.سرپرست  ادامه 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان، از همکاران محترم شرکت که 

دعای خیر خود را بدرقه راه این تیم نمودند تشکر نمود.

خبر

جاللی مدیر کل پست  سلیمانی- گلستان: 
رحیمی  با  گاز  شرکت  در  حضور  با  استان 
دیدار  گلستان   استان  گاز  مدیرعامل شرکت 

و گفتگو کرد.
ملی  پروژه  معرفی  راستای  در  که  دیدار  این 
GNAF  انجام شد؛ مدیر عامل گاز گلستان 
ضمن خوشامد گویی، با استقبال از انجام این 
اهمیت  بسیارحائز  را  آن  اجرای  مهم،  پروژه 
امورات  انجام  زمینه  در  موثری  و  مهم  وگام 
و توسعه وتسهیل خدمات رسانی و رفاه حال 
را جهت هر  آمادگی خود  و  مشترکین خواند 

گونه همکاری در این رابطه اعالم کرد. 
نیز  استان  پست  کل  مدیر  جاللی  ادامه  در 
نشانی  )GNAF(طرح  پروژه  خصوص  در 
به  ملی  کالن  طرح های  از  که  ملی  استاندارد 
و شرکت  بیان کرده  را  مطالبی   شمار می رود 
به عنوان متولی نشانی استاندارد در  را  پست 

کشورخوانده است.
وی با بیان اینکه این پروژه ملی را مورداستفاده 
برای دستگاههای خدمات رسان بویژه شرکت 
اطالعات  اینکه  به  عنایت  با  افزود:  خواند  گاز 

شرکت گاز استان جامع و کامل است بنابراین 
آن را  انتخاب کردیم تا با همکاری و مشارکت 
هم پروژه جی نف را  برنامه ریزی و اجرا کنیم.

مدیرکل پست استان گلستان گفت: انجام این 

از  بانک اطالعاتی  پروژه  موجب شکل گیری 
از تجاری، دولتی و کارگاهی  اماکن اعم  همه 
تبادل  سرویس  ایجاد  طرح  این  در  و  است 
کد  ارایه  جهت  دستگاهی  بین  اطالعات 
کدپستی  های  داده  از  استفاده  با  جغرافیایی 
و از طریق وب سرویس استعالم آنالین نشانی 
و  گیرد  می  صورت  امالک،  و  اماکن  و  پست 
تغییرات کدپستی ١٠ رقمی در  ثبت مستمر 
چارچوب  سازی  هنگام  به  و   GIS سیستم 
کارگاهی در بانک اطالعات کدپستی، اجرایی 
از نشانی  این نیز سازمانها   بر  می شود.عالوه 
رقمی(  ده  )کدپستی  ملی  مکانی  استاندارد 
کلیه  و  کرده  استفاده  خود  های  فعالیت  در 
را  مشتریانش  و  مردم  به  عمومی  خدمات 
مکانی  استاندارد  نشانی  و  ملی  کد  براساس 

ملی ارایه می دهند.

معرفی نشان استاندارد ملی )GNAF( در شرکت گاز گلستان

متن آگهی 
شاکی علی بیرانوند فرزند محمد حسین شکایتی علیه متهم ١-افشین زاهد کیا فرزند 
فرزند غالم علی دایر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو که تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان 
خرم اباد )١٠١ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ٩٦٠٩٩٨٦٦١٢٣٠٠٧٢٢ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ١٣٩٧/٤/٢٣ و ساعت ٩* تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امین ماهرو فرزند رضا  

خواهان خانم ندا امیدی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای امین ماهرو  به خواسته طالق 
غیابی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ٩٦٠٩٩٨٦٦٤٨٦٠٠٠٣٥   
مورخ ١٣٩٧/٠٤/١٦   رسیدگی  وقت  و  ثبت  بخش سپیددشت  عمومی  دادگاه  شعبه 
ساعت ٠٩:٠٠  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش سپیددشت –امین وکیلی منفرد 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ١٣٩٦٦٠٣٣١٠١١٠٠٣٥٤٤ مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٨ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سرآبادانی 
بشناسنامه شماره ٥٠ صادره ازتهران فرزند عباس دریک ویک پنجم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت ٥٠٠٢ مترمربع مفروز از پالک شماره 
٣٥٢ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس سرآبادانی وبامالکیت مالک اولیه آقای 
لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ١٥ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.٩٧/٨٦٤٦/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:١٣٩٧/٠٢/٢٤ تاریخ انتشارنوبت دوم:١٣٩٧/٠٣/٠٩
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی 
هیات   ١٣٩٦/١٢/٢٨ مورخ   ١٣٩٦٦٠٣٣١٠١١٠٠٣٥٤٥ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند  ازتهران  صادره   ٢٧ شماره  بشناسنامه  سرآبادانی  فرحناز  خانم  متقاضی 
عباس دریک ویک پنجم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
درآن به مساحت ٥٠٠٢ مترمربع مفروز از پالک شماره ٣٥٢ اصلی واقع درالبرز 
اله  لطف  آقای  اولیه  مالک  وبامالکیت  سرآبادانی  عباس  ازآقای  باخریداری  و 
به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  مینماید.لذا  تایید  وغیره  فیرزوبخت 
فاصله ١٥ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  این  رابه  خود  اعتراض  دوماه 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
مقررات  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  است درصورت  .بدیهی 

سندمالکیت صادرخواهد شد.٩٧/٨٦٤٠/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:١٣٩٧/٠٢/٢٤ تاریخ انتشارنوبت دوم:١٣٩٧/٠٣/٠٩
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اصالحیه
اول(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
درشماره نشریه 3769 مورخ 1397/3/8 به چاپ رسیده، 
ریاست  به  البرز  استان  اعتبارفرهنگیان  تعاونی  شرکت 
اسحاقی  هاجر  سرکارخانم  تعاونی  شرکت  مدیره   هیئت 

می باشد بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی مزایده نوبت اول
اموال منقول

 نظر به اینکه بموجب اجرائیه به شماره٩٦١٠٤٢٠٢٠٧٢٠٠٣٢٣ -٩٦/١٢/١٧ صادره 
از شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین موضوع دادنامه شماره ٩٦٠٩٩٧٠٢٠٧٢٠١٠٧٢-

٩٦/١٠٢٤ ودر پرونده اجرایی کالسه ٩٦١٢٧٤ محکوم علیه شرکت صنایع شیر تهران 
شهداد )وارنا(با مدیریت بابک فالحت به پرداخت مبلغ ١/٨٦٤/٩٣٩/٠٠٠ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ٦٥/٠٠٢/٩٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ١٥/٧٤٨/٨٩٠ 
ریال بعنوان حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له شرکت فراورده های 
غذایی پروتئنی بهینه وزین )مهگل(با مدیریت آرش محمد علی زاده با وکالت حمید 
رضا احمدی و همچنین پرداخت مبلغ ٩٣/٢٤٦/٩٥٠ ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت که در راستای استیفای محکوم به تعداد پنج دستگاه خودروی 
 ٩٨ ٧٦٣ع  ١١و  ایران   ٩٨ ٦٤٥ع  انتظامی  شماره  به  دار  یخچال  ایسوزو  کامیونت 
ایران ١١ و ٦٦٩ع ٩٨ ایران ١١ و ٦٦٨ ع ٩٨ ایران ١١ و ٦٧١ع ٩٨ ایران ١١ به 
مبلغ  و  ریال  مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠  و  ریال  مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠  به  هریک  ترتیب 
٤٢٠/٠٠٠/٠٠٠ و مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال  و مبلغ ٤٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال قیمت 
گذاری شده و از اعتراض نیز مصون مانده است اموال و خودرو های موصوف برای روز 
یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٧ از ساعت ١١ الی ١٢ صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری ورامین به مزایده گذاشته خواهد شد و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را قبول نماید و فی المجلس ١٠ درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و 
مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز نماید 
،ضمنا طالبین میتوانند ٥ روز قبل از تاریخ مزایده و با مراجعه به اجرای احکام مدنی 

از ملک فوق دیدن فرمایند . 
 الف 375خ-رضوی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
خانم مریم الریمی کوهی خیلی  فرزندسعیدبه شرح درخواستی که به شماره ٩٧/١٠٤این 
شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم پوریا 
دهقان گرجی فرزندعباسعلی شماره شناسنامه ٢١٥٠١٥٣٤٤٠صادره ازجویباردرتاریخ 
٩٦/١١/٢١دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی 
عبارتنداز١_ مریم الریمی کوهی خیلی فرزندسعیدشماره ملی ٥٨٢٠٠٣٨١٢٦همسرمتوفی  
٢_روشا دهقان گرجی فرزندپوریا شماره ملی ٢٠٨٢٠٥٤١٥٢فرزنداناث متوفی  ٣_فریبا 
پیشوا فرزندجبارشماره شناسنامه ٢ مادرمتوفی  ٤_عباسعلی دهقان گرجی فرزندحسینعلی 
شماره شناسنامه ٢٢٧  که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک 
شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی 
اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 
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فشار خون بیماری خاموش و رو به رشد در کشور 

رئیس نهمین همایش داروسازی بالینی ایران و هجدهمین کنگره آسیایی 
داروسازی بالینی با اشاره به اینکه حدود ٣٠ درصد جامعه باالی ٤٠ سال دچار 
پرفشاری خون هستند، گفت: پرفشاری خون بیماری مزمنی است که اگر 
کنترل نشود، بیماری های متعدد قلبی و عروقی همچون سکته مغزی و قلبی 

نارسایی کلیوی و قلبی و کوری چشم را به همراه دارند.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی انجمن متخصصین داروسازی بالینی 
ایران دکتر خیراهلل غالمی در آستانه برگزاری نهمین کنگره داروسازی بالینی 
ایران و هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی در ارتباط  با موضوع تاثیر 
مصرف دارو در درمان فشار خون باال اظهار داشت: این بیماری بدون عالمت 
است ولی بسیار مهم بوده و در صورتی که کنترل شود می توان از عواقب 
آن پیشگیری کرد بنابراین فشار خون باال با مصرف مزمن دارو قابل کنترل 

محسوب شده ولی این بیماری قابل عالج نیست.
نشود،  کنترل  اگر  که  است  مزمنی  بیماری  خون  پرفشاری  افزود:  وی   
بیماری های متعدد قلبی و عروقی همچون سکته مغزی و قلبی نارسایی کلیوی 

و قلبی و کوری چشم را به همراه دارند.
 این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: بیماران دچار فشارخون باال 
باید داروهای خود را به موقع و اندازه ای که پزشک متخصص تجویز کرده 
مصرف کنند. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت 

www.clinicalpharmacy.ir مراجعه کنند.
 

افزایش 4 برابری اخذ معاینه فنی برتر خودروها

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نتایج اجرای طرح ترافیک جدید 
را با استناد به نقشه های گوگل و بررسی های دانشگاه علم و صنعت تشریح کرد.

، محسن پور سید آقایی با ارائه گزارش نتایج و دستاوردهای طرح ترافیک 
٩٧ گفت: با اجرای طرح جدید ترافیک شهر تهران این امکان فراهم شده 
است که مدیریت شهری شاخص های تنظیم کننده ای در اختیار داشته باشد 
که متناسب با اقتضائات شهری در شرایط متفاوت سیاست های مناسبی را 

اعمال کند.
وی اظهارکرد: نمودارهای برگرفته از سیستم ثبت وقایع ترافیکی شهر به خوبی 
نشان می دهد که در سه هفته بعد از اجرای طرح جدید به طور مشهود کاهش 

ازدحام و کاهش حجم تردد در ساعت اوج صبح و عصر را شاهد هستیم.
معاون شهرداری تهران با بیان اینکه کاهش ترافیک از جمله اهداف طرح جدید 
بود و توانستیم ترافیک را به ساعات غیراوج یعنی ١٠ تا ١٦ که قیمت ارزان تری 
دارد هدایت کنیم، گفت: در معابر مختلفی که نمودارهای متوسط زمان سفر 
آنها استخراج شده شاهد هستیم که قله های نمودار کوتاهتر شده است. یعنی 
زمان سفر کمتر و ترافیک روانتر شده است. به خصوص در این زمینه روزهای 
٢٣ تا ٢٦ اردیبهشت ماه که نمایشگاه کتاب تمام شده بود و ماه رمضان هم 
هنوز آغاز نشده بود بررسی هایی انجام دادیم تا اثرات متغیرهای دیگر تا حد 
خوبی حذف شده باشد و مطمئن باشیم که تغییرات مربوط به طرح ترافیک 
جدید است. وی با بیان اینکه تحقیقات و ارزیابی های دانشگاه علم و صنعت 
نشان می دهد که در اوج صبح و عصر شاهد کاهش درصد ازدحام ترافیک 
هستیم، گفت: این مطالعات بر حسب داده های نقشه های گوگل انجام شده و 
دریافتیم که میانگین درصد ازدحام اوج صبح از ٤.٣٠ درصد به ٣.٣٢ درصد 
رسیده است و در ساعت اوج عصر نیز این عدد از ١٠.٧١ به ٦.٨٢ رسیده است.
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 تحمیل هزینه زیاد سیگاری ها
 به حوزه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه 
مصرف دخانیات و به دنبال آن بیماری های مرتبط با آن 
هر روز بیشتر در جامعه مشاهده می شود، گفت: همین 
امرموجب شده که هزینه های درمانی بسیار زیادی از 

بودجه کشور صرف درمان این افراد شود.
طاهر موهبتی، مدیرعامل بیمه سالمت ایران با اشاره 
به جنبه های مضر اقتصادی مصرف دخانیات و سیگار 
بر سالمت عمومی جامعه افزود: براساس آمارهای ارائه 
شده ٦ درصد ازهزینه های سالمت دردنیا صرف درمان 
کشورهای  در  که  می شود  دخانیات  مصرف کنندگان 
توسعه نیافته و کم درآمد این میزان افزایش یافته است.

موهبتی با تاکید برمضرات مرگ آور مصرف دخانیات 
برسالمت افراد اظهارکرد: هرفرد به دلیل اعتیاد به مصرف 
دخانیات )سیگار یا قلیان( به تدریج نیازمند به بستری 
شدن در بیمارستان ومصرف دارو و مراجعه های مکرر 
به پزشک دارد لذا هزینه های خود را بر اقتصاد خانواده 
اجتناب  البته  که  می کند  تحمیل  جامعه  درادامه  و 
ناپذیرنیزاست. وی تاکید کرد: افزایش مصرف دخانیات، 
هزینه های درمان را نیز به دنبال خواهد داشت و در ادامه 
شامل افزایش هزینه های سالمت درجامعه و به تبع آن  
سازمان های بیمه گر همچون سازمان بیمه سالمت ایران 
می شود که طیف گسترده ای از اقشار مختلف جامعه را 
تحت پوشش دارد. مدیرعامل بیمه سالمت ایران با اشاره 
به اینکه در کشور قوانین کافی برای کنترل دخانیات 
وجود دارد ولی با این حال اجرای آن نیازمند یک عزم 
ملی است،تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده توسط 
وزارت بهداشت، ساالنه ١٠ هزار میلیارد تومان از ثروت 
تا  با مصرف دخانیات دود می شود و حدود ٢٠  ملی 
٣٠ هزارمیلیارد تومان در سال صرف هزینه بهداشتی 
و درمانی و سال های از دست رفته عمر افراد سیگاری 
با اشاره به  می شود. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
آمارهای سازمان بهداشت جهانی درخصوص مصرف 
تهدیدی  این موضوع می تواند  سیگار درجهان گفت: 
درسال  شود.  محسوب  عمومی  سالمت  برای  جدی 
٢٠١٥ ، بیش از ٦میلیون نفر به علت مصرف سیگار 
فوت کرده اند. درسال های ١٩٩٠ تا ٢٠١٥ میالدی مرگ 
و میر ناشی از سیگار درجهان با افزایش ٤.٧ درصدی 
رو به رو بوده که این آمار امروز بدون شک بسیار باالتر 
است. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، با اشاره به 
آمار معتادان به دخانیات در ایران، این وضعیت را  نگران 
درمیان  سیگاردرایران  قیمت  گفت:  و  دانست  کننده 
داخلی،  ناخالص  تولید  سطح  باالترین  با  کشور   ٥٠
درپایین ترین میزان خود است اما حداکثر مالیاتی که 

برای آن در نظرگرفته شده ٤.٨ درصد است.
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب موجب سرعت 
بازپرداخت بدهی ها می شود، گفت: این امر باعث ایجاد اطمینان 

برای ادامه فعالیت کارگاه ها و آینده شرکتها خواهد شد.
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  از  زمان  پیام  گزارش  به 
اجتماعی، دکترحمید گرمابی با اشاره به اینکه کارفرمایان مشکالت 
متعددی دارند و یکی از مهمترین آنها، بدهی به سازمان تامین 
اجتماعی است، اظهار داشت: موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان خوش حساب، یکی از موضوعاتی بوده که کارفرمایان 

همواره پیگیر آن بوده اند.
وی افزود: قطعا چنین طرح هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی 
برای کاستن از مشکالت تولیدکنندگان و همراهی با آنان موثر است. 
دکتر گرمابی تاکید کرد: در شرایط فعلی که رکود اقتصادی در بازار 
کشور حاکم است، چنانچه سازمان تامین اجتماعی بتواند روش 
های دیگری از جمله تقسیط بدهی کارفرمایان در طوالنی مدت 
را در نظر بگیرد، بسیار اثرگذار است و کارفرمایان می توانند از عهده 
مخارجشان بر آیند. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه برای پذیرش کارفرما و دریافت حق بیمه و ارائه خدمات 
به بیمه شدگان باید شرایط بیش از پیش آسان شود، گفت: سازمان 
تامین اجتماعی نهادی است که وظیفه اش ایجاد رضایتمندی و 
امنیت خاطر در سطح جامعه است و با این اقدام، حرکتی سازنده 

انجام داده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش ٢٥ درصدی آمار غرق 
شدگان در دریای خزر خبر داد و گفت: طرح دریا و امنیت اخالقی از 
٢٥ خرداد تا پایان تابستان در سه استان گلستان، گیالن و مازندران 

اجرا می شود.
جمع  در  و  مازندران  انتظامی  ستاد  در  مومنی  اسکندر  سردار 
خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه با فرماندهان نیروی انتظامی 
و فرماندهان دریابانی و یگان ویژه استان های گلستان، گیالن و 
مازندران برای اجرای طرح دریا و امنیت اخالقی و اجتماعی، اظهار 
کرد: طرح دریا در ١٥٨ نقطه اجرا می شود و ٥٠٠٠ نفر در سه بخش 
نیروی انتظامی، دریابانی و یگان ویژه طرح دریا و امنیت اخالقی 
و اجتماعی در همه پارک ها، کمپ ها و استراحتگاه ها در این طرح 
حضور دارند.وی با بیان اینکه در این طرح ١٤٠ فروند شناور برای 
ایجاد امنیت و  آرامش مردم و مسافران بکارگیری می شود، گفت: 
خانواده هایی که به این استان ها سفر می کنند انتظار محیطی امن 
در سواحل و پارک ها را دارند.جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه 
طرح دریا و امنیت اخالقی از ٢٥ خردادماه تا پایان تابستان در سه 
استان اجرا می شود، یادآور شد: هنجارهای اجتماعی، اخالقی و دینی 
مطالبه عموم مردم است و هم وطنان برای حفظ امنیت خود ضوابط 
اخالقی و اجتماعی را رعایت کنند .مومنی خاطرنشان کرد: طرح 
امنیت اخالقی در سواحل، تفرجگاه ها و پارک ها اجرا می شود که 
همکاران ما در قالب گشت های دریایی و زمینی حضور گسترده دارند 

و برخورد الزم را با متخلفان انجام خواهند داد .

حسین نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای جهانی، در هر ٦٥ تولد نوزاد 

در دنیا، یک مورد با اختالل طیف اوتیسم به دنیا می آید.
وی در ادامه تصریح کرد: از آمار یک میلیون و ٣٠٠ هزار تولد در 
کشور، ٢٠ هزار نفر در طیف اختالل اوتیسم قرار دارند، البته این 
آمار به مفهوم مشکالت حاد این افراد به دلیل اختالل اوتیسم 

نیست.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: 
افرادی که در طیف اوتیسم قرار می گیرند، مانند  از  بسیاری 
سایر افراد جامعه زندگی عادی دارند و فقط در برخی از موارد 
درخودماندگی هایی دارند که قابل کنترل بوده و با درمان به 

هنگام تا حد زیادی مرتفع می شود.
نحوی نژاد در ادامه یادآور شد: از آمار ٢٠ هزار نفری طیف اوتیسم، 
تعداد کسانی که به آموزش دقیق و تخصصی ویژه کودکان مبتال 
به اوتیسم شدید نیازمند هستند و کارشان به آموزش و پرورش 
کشور  بهزیستی  سازمان  حمایت های  همچنین  و  استثنایی 

کشیده می شود، آماری در حدود ٦ هزار نفر است.
وی اضافه کرد: جامعه مبتال به اختالل اوتیسم با شدت باال 
و  درمانی  گفتار  درمانی،  کار  چون  خدماتی  دریافت  نیازمند 
خدماتی از این دست هستند و در مراکز ارائه خدمات سازمان 
بهزیستی کشور این خدمات را دریافت می کنند و تحت پوشش 

قرار دارند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: ارز یارانه دارو همچنان برقرار 
است و تنها زمان پرداخت آن تغییر کرده است.

دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به برخی اخبار درباره حذف ارز یارانه ای 
دارو، اظهار کرد: یارانه ارزی این کاال حذف نشده و نخواهد شد. دارو 
همچنان در شمار کاالهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن 
حمایت می کند. موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی 
رسانه ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه التفاوت ارز دارو 
نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش 
اعتبار، تغییر کرده و حمایت ها از مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه 
انجام می شود؛ به این ترتیب  این حمایت و پرداخت مابهالتفاوت هنگام 

واردات انجام نمی شود.
وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع  ایجاد 
نشده است و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت می شود؛ 
یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل  مابه التفاوت نرخ ارزی که 
دولت به وزارت بهداشت می دهد و همچنین کمک سازمان های بیمه گر، 

انجام می شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه واردکنندگان دارو و مواد اولیه 
نیاز به سهمیه دارند، گفت:  ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این 

مابه التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به جای ٤٢٠٠ تومان 
که نرخ رسمی ارز است، مبنای ٣٨٠٠ تومان مالک قرار گیرد. دولت نیز 
٤٠٠ تومان را به عنوان مابه التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، 
اما  با توجه به نظرات بخش عمده ای از فعاالن صنعت دارو و با توجه به 
فرآیند پیچیدهای که با استفاده از این روش پیش می آمد، ممکن بود 
تعادل سیستم  به سمت واردات و به نفع آن سوق پیدا کند و تولید داخل 

را تحتالشعاع قرار دهد.

و  از مطالعات  استفاده  با  و  بنابر همین دالیل  جهانپور تصریح کرد: 
بررسی های انجام شده، تصمیم گرفته شد هر گونه مابه التفاوت نرخ 
ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و 
مواد  دارو،  واردات  حاضر  حال  در  شود.  انجام  گر  بیمه  سازمان های 
اولیه و ملزومات پزشکی با نرخ ارز ٤٢٠٠ تومان انجام می شود. مبنای 
قیمت گذاری در کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز ٤٢٠٠ 
اما مانند روال سال های  تومان رسمی تک نرخی دولت خواهد بود، 
گذشته درباره حمایت از بیماران خاص و صعب العالج، حمایت از مصرف 
کننده در سطح عرضه انجام می شود تا مشکلی به عنوان افزایش قیمت 

ناگهانی برای  مصرف کننده و بیمار ایجاد نشود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو علت این تصمیم را ایجاد تعادل در سیستم 
به نفع تولید داخل و مصرف کننده اعالم کرد و گفت: این تصمیم بر 
این مبنا گرفته شد که به سمت واردات بیشتر حرکت نداشته باشیم 
و واردات بر مبنای ضرورت انجام شود، نه اینکه پرداخت مابه التفاوت 
نوعی مکانیسم تشویقی برای آن ایجاد کند. آمار واردات نیز تغییر خاصی 
پیدا نمی کند، اما ممکن بود با پرداخت مابه التفاوت در هنگام گشایش 
اعتبار، به سمت واردات شیفت پیدا کنیم که با این تصمیم عمال این 

اتفاق نمی افتد.

دارو همچنان در فهرست کاالهای استراتژیک کشور 

آغاز »طرح دریا و امنیت 
اخالیق« از 25 خرداد 

وجود ٦هزار مبتال به اوتيمس 
در كشور

بخشودیگ جرامئ بیمه ای سبب 
کاهش مشکل تولید کنندگان

دادنامه 
آباد  خرم  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ١٠١ شعبه   ٩٦٠٩٩٨٦٦١٢٢٠١١٠٤ کالسه  پرونده 
)١٠١جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦١٣٥٠٠١٨٢ شاکی : آقای مصطفی احمدی 
فرزند احمد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد دره گرم بوستان ٥ فرعی 
٤ پالک ٢٤ –متهم : آقای بهروز شیخی فرزند منصور به نشانی – اتهام : ضرب و جرح عمدی 

بوسیله شمشیر 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر است و 
اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعالم 

و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای بهروز شیخی فرزند منصور فعال مجهول المکان دایر بر ضرب و 
جرح عمدی با شمشیر موضوع شکایت مصطفی احمدی فرزند احمد دادگاه با التفات به مندرجات 
پرونده و شکایت شاکی که در اظهارات خود بیان داشته توسط متهم دچار صدمه شده است و با 
عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و 
اظهارات شهود و مطلعین محلی که در مرحله دادسرا و جلسه این  دادگاه از آنان تحقیق شده است 
جملگی مبین صحت بزه انتسابی به متهم میباشد و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی 
را ناشی از اصابت جسم برنده همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن متهم در جریان 
تعقیب و جلسه این دادگاه حاضر نشده است و از ابتدای تشکیل پرونده قضایی نیز متواری بوده و 
امکان دسترسی به وی میسور نشده و تالش مامورین نیز در مرحله تحقیقات جهت جلب و دستگیری 
وی بی نتیجه مانده است براین اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به شرح کیفر خواست تنظیمی 
ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی قضیه نظر به اینکه رفتار ارتکابی فی نفسه منجر به اخالل در 
نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی 
و دفاع از صیانت جامعه مستند به تبصره ماده ٦١٤ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
١٣٧٥ نامبرده را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و از باب جنبه خصوصی قضیه 
موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به 
مواد ٤٤٧-٤٤٨-٤٥٢-٤٨٨-٧٠٩-٧١٠ از قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٩٢ متهم را به پرداخت 
دیات زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم مینماید ١-دو درصد دیه کامل 
بابت جراحت سمحاق بازوی چپ این رای غیابی محسوب و ظرف ٢٠ روز قابل واخواهی در همین 
شعبه است و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف ٢٠ روز دیگر قابل تجدید نظر تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پراید ١٣٢ رنگ نقره ای متالیک مدل ١٣٨٩ به شماره موتور ٣٦٧٢٥٧٦ به 
شماره شاسی ٥٤٢٠٠٨٩٠٠٦٤٠٦ S به شماره انتظامی ١٤-٦٧٨ ط ١٢ به نام آقای میثم جافری فرزند 

لرستان – خرم آباد  محمد ولی به کدملی ٤٠٧٣٥٤٠٩٨١ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ١٣٩٦٦٠٣٣١٠١١٠٠٣٥٤٧ مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٨ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم سرآبادانی 
مشاع  دانگ  پنجم  ویک  دریک  عباس  فرزند  ازتهران  صادره   ٦ شماره  بشناسنامه 
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت ٥٠٠٢ مترمربع مفروز از 
پالک شماره ٣٥٢ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس سرآبادانی وبامالکیت 
مالک اولیه آقای لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ١٥ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهد شد.٩٧/٨٦٤٤/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:١٣٩٧/٠٢/٢٤ تاریخ انتشارنوبت دوم:١٣٩٧/٠٣/٠٩

سیرورس قنبرپور –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

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

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

رسمی 
برابر رای شماره ١٣٩٦٦٠٣٣١٠١١٠٠٣٥٤٨ مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٨ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم امیر سرآبادانی 
مشاع  دانگ  پنجم  ویک  دریک  عباس  فرزند  ازتهران  صادره  شماره ١٦٢  بشناسنامه 
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت ٥٠٠٢ مترمربع مفروز از پالک 
شماره ٣٥٢ اصلی واقع درالبرز و باخریداری ازآقای عباس سرآبادانی وبامالکیت مالک اولیه 
آقای لطف اله فیرزوبخت وغیره تایید مینماید.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ١٥ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.٩٧/٨٦٤٢/ف    م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:١٣٩٧/٠٢/٢٤ تاریخ انتشارنوبت دوم:١٣٩٧/٠٣/٠٩

سیرورس قنبرپور –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد حسن آذر نیا با تسلیم برگ استشهادیه گواهی شده بشماره ١٣٤٥٠٦ 
دفتر اسناد رسمی شماره ٤ اسالمشهر بضمیمه درخواست وارده ٢٢٩٠٠ مورخه ٩٦/١٠/١٢ 
اعالم نموده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه اول قطعه دوم تفکیکی 
پالک ٢٦٢٥٦ فرعی از ٤٢ اصلی مفروز از ١٦٠٨٨ فرعی از اصلی مذکور بانضمام انباری قطعه ٢ 
به مساحت ٢/٣٢ متر و پارکینگ قطعه یک به مساحت ١٠/٨ متر واقع در بخش ١٢ تهران که 
ذیل ثبت ٧٧٢٢٠ صفحه ٢٢٩ دفتر ٥٤٠ امالک بنام محمد حسن آذرنیا ثبت و سند مالکیت به 
شماره ٨٨١٥٠٩  صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند ١٨٣٣٥٥ مورخ ١٣٩٠/٠٤/٢٨ 
در رهن بانک مسکن میباشد و طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر امالک در 
بازداشت نمیباشد که به علت اسباب کشی مفقود شده است تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 

ملک مذکور را نموده است.
لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده ١٢٠ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود، تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم غیر از موارد مذکور در فوق و یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ١٠ روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت 
دارد. بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض سندی ارائه 

نگردد، المثنی سند مالکیت طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف ٤٦٢ 
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات  حسینی 

آگهی اخطاریه
نام اخطار شونده: اسماعیل نادعلیزاده فرزند غالمعلی مجهول المکان

محل حضور: شورای حل اختالف بهشهر شعبه ٣ مستقر در روبروی بیمارستان مهر وقت حضور: یک 
هفته پس از رویت ساعت ٩تا١٢ ظهر 

علت حضور: در خصوص دعوی سید جواد اصغری برمائی بطرفیت شما بخواسته مطالبه اجور معوقه 
ظرف مهلت مقرر فوق جهت مطالعه نظریه کارشناس در دفتر شعبه حاضر شوید.

م الف: 97/20/9566 دفتر شورای حل اختالف شعبه سوم

آگهی دعوت به افراز
آقای محمد رحیم صلواتی مالک مشاعی ٥٢٠٠ متر مربع از ششدانگ پالک ٢٧٤٢ 
اصلی بخش ٣ سنندج جهت یک واحد مرغداری تقاضای افراز سهمی خود را بطرفیت 
سایر مالکین مشاعی از پالک مرقوم نموده است در تاریخ ١٣٩٧/٣/١٣ ساعت ١٠ 
صبح از محل بازدید خواهد شد لذا مراتب به اطالع تمام مالکین مشاعی و اشخاص 
ذینفع میرسد که در تاریخ مذکور در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند تا در حدود 
مقررات اقدام الزم معمول گردد بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز 
نخواهد بود این آگهی مطابق ماده ١٧ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم اجرا به 

کلیه افراد ذینفع در آن پالک ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد.
م الف:5381 رییس ثبت منطقه یک سنندج قباد

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید جی تی ایکس ای مدل ٨٩ با شماره پالک ٤٢٩ص٧٦ایران 
سید  s١٤١٢٢٨٩٤٤٩٩١٤بنام  شاسی  شماره  ٣٤١٠٢٧٥و  موتور  شماره  ٨٢با 

 بابل مهدی میرزاپور رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
ای  قهوه  رنگ  به   ١٩٨٢ مدل   ١٠ ولووان  کمپرسی  کامیون  هوشمند  کارت   
روشن روغنی با شماره موتور ٠١٤٩٢٧٠و شماره شاسی ٠٣٣٧٨٨و شماره پالک 

میاندرود ٣٨٦ع٣٤ایران ٧٢مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگه اخطاریه
شماره پرونده: ٢٦٤/٩٦/ش٦ مورخ ٩٧/٢/٣١

اخطار شونده: شقایق مهدی خان افشار  .....مجهول المکان 
وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی

محل حضور : شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن
موضوع :تجدید نظر خواهی   هنگامه جهاندار الشکی   نسبت به دادنامه ٥٨ صادر از 
شعبه سوم  ٩٧/٢/٢٢ شورای حل اختالف تنکابن بطرفیت شما با ارسال نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید 
شعبه  دفتر ششم  شورای حل اختالف تنکابن
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 موتزارت و کرسنت و بقیه قضایا!
*اکبر نعمت اللهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

میلوش فورمن کارگردان آمریکایی، فیلم بزرگی دارد 
به نام آمادئوس که در آن داستان زندگی ولفگانگ 
آمادئوس موتزارت نابغه موسیقی اتریش را روایت می 

کند. از موتزارت به عنوان بزرگترین هنرمند عرصه موسیقی و یک نبوغ کامل 
یاد می شود که به روایتی بروز آن از پنج سالگی هنرمند، بوده است. در سالهای 
زندگی موتزارت دربار اتریش در کنترل موسیقی ایتالیایی بود که از موسیقی 
کلیسایی نشات می گرفت و بنابراین سبک نبوغ آمیز موتزارت می توانست به 
منافع ایتالیایی های دربار لطمه بزند که بدون هنر تنها به دلیل تکیه زدن بر 
سنتهای غلط از ثروت و مکنت برخوردار بودند. به همین دلیل ساده، سالیری 
یک موسیقیدان متوسط که در دربار نفوذ داشت همه تالش خود را می کند 
که موتزارت را از نفوذ در دربار باز دارد. در فیلم آمادئوس سالیری یک دیالوگ 
شگفت انگیز دارد. او به یک کشیش جوان اعتراف می کند که همه عمر مشغول 
عبادت خدا بوده است. اما خدا به سالیری که او باشد استعدادی نداده است 
بلکه همه استعداد و نبوغ را به جوان لوسی به نام موتزارت داده است. به نظر 
سالیری خدایی که می پرستید خدای شکنجه بود زیرا همه مهربانی ها را در 

حق موتزارت کرده بود و به او امتیازی نداده بود.
سالیری سرانجام کاری می کند که موتزارت در فقر و فاقه جان بسپرد. اما 
خود اسیر خشمی بی منطق و بی مهار است که در نهایت او را به تیمارستانی 
نکبتی می کشاند که در همانجا بمیرد. در حقیقت سالیری درست که نگاه می 
کند اعتقادی به خودش ندارد اما حسادت باعث می شود که دیگری را تخریب 
کند و به او اتهامات سیاسی و فرهنگی بزند و بهانه تراشی کند تا ماندگار شود. 
ماندگاری او نه به خاطر هنرش، که به خاطر جفاهایی است که در حق هنرمند 
جوان کرده است. داستان سیاست بازان امروز ایران شاید خیلی دور از داستان 
موتزارت نباشد. آنها در مقابل استعداد و امتیاز مورد اعتماد بودن چاره ای ندارند 

جز تخریب و اتهام به مردانی که گاهی جانشینی برایشان نمی توان یافت.
چه کسی را می توان مانند بیژن نامدار زنگنه شناخت که استعداد ذاتی مدیریتی 
و درک باالیش به او امکان داده باشد نفت را در میان تمام تالطم ها و مشکالت 
چنین هدایت کند؟ او را معصوم نمی خوانیم که عاری از خطا باشد. او را با دیگران 
مقایسه می کنیم. آنها که همه سرمایه شان برای تصدی وزارت نفت یک راننده 
بوده است که به جای او در مسند وزارت نفت نشاندند و هیچ دستاوردمهمی در 
طول ٨سال نداشته اند جز این که میلیاردها دالر را به یک تبهکار بسپارند که حق 
مردم را ببلعد بی تردید نمی توانند حضور آدمهایی مانند زنگنه را تحمل کنند که 
شعور مدیریتی و درکشان از بازار نفت جلو بسیاری از خطاهای استراتژیک را در بازار 
گرفته است. پولهای ایران را به آمریکا بردند و آنجا گذاشتند تا از این رهگذر برای 
خود امکانی به وجود بیاورند که تابوشکنی گفتگو با آمریکا ر ا به نام خود ذخیره 
کنند و حتی مانند آن دیگری که صراحتا برای معامله با انگلیسی ها پیشنهاد داد و 
با نیک براون جاسوس همپیاله شد، به ازای این رابطه به چیزهای بیشتری دست 
یابند.   داستان کرسنت و بقیه حواشی آن هم داستان ساده ای است که به راه 
انداخته اند تا بتوانند به اعتماد نداشتن مردم به اعضایشان پاسخ دهند. در هر دوره 
انتخاباتی که در سالهای اخیر برگزار شده است نمی توان نشانی از رای اعتماد مردم 
به آنها دید. در انتخابات شورای شهر وقتی امتیاز سی به صفر در شورای شهر تهران 
و بسیاری از شهرها ثبت می شود می توان ردی از بی اعتمادی گرفت. وگرنه 
کیست که نداند عوامل معرف کرسنت و دست اندرکاران قرارداد که بوده اند و چه 
عواملی باعث شد این قرارداد امضا شود و برای آن که این قرارداد را خیانت جلوه 
دهند، چه کارهایی صورت گرفته است. جالب ترین نکته این قضیه عامل کشف 
به اصطالح فساد در پرونده کرسنت است که خود بعدها به زندان افتاد و چون 
اینک مرده است نمی گوییم که بود اما براثر فساد اخالقی و اقتصادی و مواردی 
از این دست به زندان افتاد. به جای این که نخبگان خود را از صحنه بتارانیم و از 
این ناراحت باشیم که چرا آنها مقبولیت دارند و ما نه، بهتر است خودمان را با مردم 
همراه کنیم. به دست آوردن محبت مردم راه ساده ای دارد. باید با آنها همراه باشیم. 

با آنها صادق باشیم و در امور مختلف نظر آنها را هم به حساب آوریم...
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

 لهستان خرید پلی اولفین از ایران 
را متوقف کرد 

این شرکت  لهستان گفت،  کیچ  سخنگوی شرکت 
موضوع ادامه یا قطع واردات پلی اولفین ها از ایران 
را زمانی که فرصت تجاری دیگری ایجاد شود بررسی 
خواهد کرد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، بخش 
بازرگانی شرکت کیچ در سپتامبر سال گذشته اعالم 
در  تا  کند  می  وارد  اولفین  پلی  ایران  از  بود،  کرده 
بازارهای اروپایی به فروش برساند. اما میروسالو کوک، 
سخنگوی گروه کیچ گفت: وضعیت فعلی این است 
که شرکت هیچ گونه پلی اولفین یا فرآورده دیگری از 
ایران »وارد یا تحویل نمی گیرد.« وی افزود: »زمانی که 
تحریم ها به اجرا گذاشته شوند، ما بر اساس حقوق بین 
الملل الزم االجرا و به ویژه مقررات مربوط به همکاری 
ها با ایران پیش خواهیم رفت.« بر اساس تحریم های 
وضع شده از سوی دولت آمریکا، هر شرکت خارجی که 
همچنان با ایران همکاری کند، احتماال قربانی تحریم 
های ثانویه دولت آمریکا خواهد شد. بر اساس قرارداد 
تجاری شرکت کیچ با ایران، این شرکت از ٣ شرکت 
پتروشیمی جم، پلی پروپیلن جم و پتروشیمی خلیج 
فارس پلی اتیلن و پلی پروپیلن خریداری خواهد کرد.

توتال به پروژه ۲5 میلیارد دالری 
ال ان جی روسیه پیوست

غول  میکلسون،  لئونید  نواتک،  مدیرعامل  گفته  به 
پروژه  سهام  از  درصد   ١٠ توتال،  فرانسه،  انرژی 
به  می کند.  خریداری  را  روسیه  نواتِک  ال ان جی٢ 
گزارش زمان به نقل از مهر، به گفته مدیرعامل نواتک، 
لئونید میکلسون، غول انرژی فرانسه، توتال، ١٠ درصد 
از سهام پروژه ال ان جی٢ نواتِک روسیه را خریداری 
می کند. رییس جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، برای 
از روسیه دیدن  پترزبورگ،  اقتصادی سنت  اجالس 
کرد و قرارداد توتال هم در طول این دیدار امضا شد. 
توتال همین حاال هم، ٢٠ درصد از سهام نواتک را در 
اختیار دارد و در کنار سی ان پی سی چین و صندوق 
راه ابریشم، یکی از شرکای توسعه دهنده اولین پروژه 

ال ان جی این شرکت در یمل است.
میکلسون گفت: دومین قرارداد ال ان جی با توتال، برای 
پروژه ال ان جی٢ قطب شمال، در ربع اول ٢٠١٩ نهایی 
می شود. او اضافه کرد: این پروژه ٢٥.٥ میلیارد دالر 
ارزش خواهد داشت. تصمیمات نهایی سرمایه گذاری، 
در نیمه دوم ٢٠١٩ صورت خواهند گرفت. مدیرعامل 
نواتک همچنین گفت که توتال این امتیاز را هم در 
اختیار خواهد داشت که سهام خود در پروژه را تا ٥ 
درصد افزایش دهد، اما شرکت روسی در نظر دارد که 
حداقل ٦٠ درصد سهام پروژه ال ان جی٢ قطب شمال 
را در اختیار داشته باشد. اخیرا توتال مجبور شده است 
به علت بازگرداندن تحریم های علیه ایران توسط دونالد 
ترامپ، در مورد مشارکت خود در پروژه توسعه فاز ١١ 

پارس جنوبی در ایران، تجدیدنظر کند. 

نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با 
بیان اینکه همه جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز 
موظف به استفاده از کارت سوخت هستند،  درباره 
در  سوخت  کارت  از  استفاده  تجهیزات  نصب 
جایگاه های عرضه سوخت و استفاده مردم از این 
کارت، گفت: اکنون بیش از ١١ سال از آغاز نصب 
تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های 
عرضه می گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را 
سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه 
موظف  ما  است  الزامی  سوخت  کارت  با  بنزین 
هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی، از این 
تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها 
را تامین کنیم. به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نرخی  تک  از  موسوی خواه،  سیدمحمدرضا  نفت، 
ادامه  و  یاد کرد  بنزین در سال ٩٤  شدن قیمت 
داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد 
تا  تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر 
دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی بررسی های فراوانی درباره 
تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب ترین 

قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی ها 
مراحل نهایی خود را طی می کنند و منجر به امضای 
قرارداد و تفاهم نامه خواهند شد.  مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، درباره سوخت گیری 
عرضه  جایگاه های  در  همزمان  هزینه  پرداخت  و 
سوخت، توضیح داد: با نصب قطعاتی روی تلمبه ها، 
این امکان فراهم می شود تا بدون نیاز به مراجعه به 
دیگر بخش ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت گیری 

و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل ها 
انجام شود.موسوی خواه، با تاکید بر این که مطابق 
قانون، سوخت گیری با کارت سوخت انجام می شود، 
تا  فراهم شده  این فرصت  از سال ٩٤،  داد:  ادامه 
روی ١٠٢ نازل و حدود ٤٦ جایگاه عرضه سوخت 
در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت 
آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده 
است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به 

سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.به 
گفته وی، این اقدام بدون آن که هزینه های اضافی 
تامین  و  انجام شده  بر دوش دولت تحمیل کند 
هزینه های طرح، با استفاده از خدمات بانکی صورت 
پذیرفته است به گونه ای که اکنون همه بانک های 
شده اند.مدیرعامل  طرح  این  اجرای  وارد  کشور 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان این که 
پس از نصب تجهیزات جدید کارت سوخت، امکان 
استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی فراهم 
می شود، اظهار کرد: همه جایگاه های عرضه سوخت 
موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

موسوی خواه، از انتشار اطالعیه ای در آینده نزدیک 
از  استفاده  به منظور  ترغیب و تشویق مردم  برای 
کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش 
از ٢١ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. 
آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان 
مفقود شده باشد می توانند درخواست کارت سوخت 
المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر 
به مدیریت آمار و اطالعات سوخت کشور و مقدار 

مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

پمپ بنزین ها موظف به استفاده از کارت سوخت هستند

جزئیات جدید از بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها

متن آگهی 
در پرونده کالسه ٩٧٠٩٩٨٦٦١٢٥٠٠٣١٤ در خصوص شکایت آقای حمیدرضا خردمند 
فرزند غالم علیه متهم خانم زهره خردمند فرزند غالم به اتهام توهین و فحاشی و تهدید به 
ضررهای شرفی و نفسانی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ١٧٤ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ٣٠ روز از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه پنجم دادیاری واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده 
به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – صمد مرادی فر. 

دادنامه 
پرونده کالسه ٩٧٠٩٩٨٦٦٥٦٥٠٠٠٠٦ شعبه ١٥ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦٥٦٥٠٠٠٣٣ –خواهان : آقای 
محمد عادلی نژاد فرزند پناه با وکالت خانم اعظم بهزادی فرد فرزند محمدی به نشانی 
استان لرستان شهرستان خرم آباد شهدای شرقی بعد از پل شهدا نبش سه راه مطهری 
طبقه دوم تبلیغات ماندگار – خوانده : آقای بهرام گودرزی به نشانی مجهول المکان –

خواسته : مطالبه وجه بابت 
رای شورا : در خصوص دادخواست اعظم بهزادی فرد فرزند محمدی بوکالت از محمد عادلی 
نژاد فرزند پناه به طرفیت بهرام گودرزی به خواسته مطالبه مبلغ ٩٩/٦٠٠/٠٠٠ ریال معادل 
نه میلیون و نهصد وشصت هزار تومان به عنوان اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان اظهار داشته 
خوانده پرونده در مورخ ٩٥/٧/١٢ مبادرت به خرید لوازم خانگی به شرح مندرج در دفتر 
کل پیوستی به ارزش ١٤٤/٢٥٠/٠٠٠ ریال از موکل اینجانب نموده است که از این مبلغ 
٤/٤٦٥/٠٠٠ تومان پرداخت نموده که مبلغ ٩/٩٦٠/٠٠٠ تومان باقی مانده است خواهان 
برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده خوانده علیرغم ابالغ حاضر نگردیده 
و الیحه ای ارسال نداشته علی هذا و با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده و شهادت 
شهود که نشان از صحت ادعای خواهان دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ دلیلی بر برائت 
ذمه خود ارائه ننموده است و با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا دعوای خواهان را وارد 
و ثابت دانسته و مستند به مواد ١٩٨-٥١٩-٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ٩ قانون 
شوراهای حل اختالف بند الف مصوب ١٣٩٤ و ماده ١٠ قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ نه میلیون و نهصد و شصت هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
دویست و شصت و چهار هزار تومان هزینه دادرسی )از باب تسبیب ( و پرداخت سیصد و 
پنجاه و هشت هزار و پانصد و شصت تومان بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )٩٧/١/٢٠( وفق تورم بانک مرکزی و از طریق اجرای احکام را در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف ٢٠ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف خرم آباد – قوام آذر همایون 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم-خواهان آقای علی اورکی فرزندغریب 
به  رضا  سیدعلی  فرزند  سهرابی  اله  سیدفرج  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
خواسته توقیف وفک پالک خودروبه شماره انتظامی ٦٧٨د٦٣ایران٢٤مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ٩٧٠٩٩٨٦١٤٤٢٠٠١٣١شعبه٢دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ١٣٩٧/٤/٢٣ساعت١٣:٣٠تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده٧٣قانون  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب 
از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
انتشارآگهی به  جرایدکثیراالنتشارآگهی میگرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
ثانی دادخواست وضمائم  دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

مفقودی
اینجانب مرصاد بایمانی مالک خودرو پژو CNG ا  PARS XU٧ به شماره شهربانی 
موتور  شماره  بدنه  NAAN٢١CA٢EH٧٠٣٠١٨و  شماره  و   ٥٨ ایران  ٤٥ج٣٢٢ 
١٢٤k٠٣٦٦٦٠٠به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ١٠ روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

کرمانشاه

آگهی
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

سعید رضا پرناک فرزند محمدحسین بنشانی استان کرمان – شهرستان کرمان – 
شهرکرمان چهارراه جوپاری شهرک خواجو خیابان مالصدرا شهرک ١٦٠واحدی اداره 

  f زندان ها بلوک
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

فاز ٢   – قزوین  نشانی  اسداللهی  احسان  عاملی  مدیر  به  پی  ماد  تیک  ١- شرکت 
جانبازان کوچه وحدت ٧ پالک ٤١ کد پست ٣٤١٤٧٦٨٧٩٤

محکوم به : بسمه تعالی 
بموجب دادنامه شماره ٩٦/١/١٤١٩- ٩٦/١٠/١٣ اداره کار شرکت تیک ماد پی مکلف 
است مبلغ ٣٠٨/٧٨٠/٤٥٦ ریال ) سیصدو هشت میلیون ریال و هفتصدو هشتاد هزار 
و هفتصدو پنجاه و شش ریال ( در وجه آقای سعید رضا پرناک پرداخت نماید . ضمنا 

حق االجا یک میلییون ریال تعیین می گردد.
- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ٣٤ قانون اجرای احکام مدنی ( 
٢-ترتیبی برای پرداخت محکوٌم به بدهد . ٣-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه ی اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ٨و٣ قانون نحو اجرای محکومیت 
مالی ١٣٩٤( . ٤- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور  فرار  

از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
)ماده ٣٤ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانئن نحو اجرای 
محکومیت مالی ١٣٩٤ ( ٥- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود . ) ماده 
٢١ قانون نحو اجرای محکومیت  مالی ١٣٩٤( ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود . )تبصره ١ ماده ٣ قانون نحو 

اجرای محکومیت مالی ١٣٩٤(
م.الف ٤٧٢ – مدیر دفتر شعبه چهارم – بهزادی 

ارسال  المکان  مجهول  فعال  پی  ماد  تیک  بنام شرکت  اجرائه  برگ  یک  بدینوسیله 
خواهشمند است در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و یک نسخه منتشره به این 

دفتر ارسال نمائید ضمنا هزینه نشر آگهی از متقاضی در دفتر روزنامه دریافت گردد.
م.الف 472 – مدیر دفتر شعبه چهارم – بهزادی 

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک های  ٥٤- اصلی قریه سرخیدر واقع در 
بخش ١٣ کرمانشاه به عمل نیامده است و طبق رای شماره ١٣٩٦٦٠٣١٦٠٠٧٠٠١٦٣٦ 
مورخ ٢٤ / ١١ / ٩٦  هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای 
رسول الیاسی ازششدانگ یک باب ساختمان و محوطه محصور به مساحت  ٣٢٨١/٨٤  
مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد 
درمحل  ثبت  قانون   ١٥ ماده  طبق  صبح  ساعت ١٠   ٩٧/٤/١٠ درتاریخ  درخواست 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز 
مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد 
وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس ظرف مدت ٣٠ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
انقضاء مهلت مقرر  از  جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس 

قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:   ٩ /  ٣  / ١٣٩٧
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مدیرکل 
جایگاه های  در  نازل  دستگاه های  ارتقای  از 
سوخت خبر داد و گفت: با ارتقای دستگاه ها، 
در  همزمان  هزینه  پرداخت  و  سوخت گیری 
خواهد  صورت  سوخت  عرضه  جایگاه های 
گرفت.فاطمه کاهی با اشاره به نصب تجهیزات 
استفاده از کارت  سوخت در دستگاه های نازل از 
سال ٨٥ و بهره برداری از آنها از سال ٨٦ گفت: 
١١ سال است که این دستگاه ها مورد استفاده 
قرار می گیرند و فرسوده شده اند. اما ارائه بنزین 
که  هنگامی  و  است  الزامی  سوخت  کارت  با 

متقاضی برای سوخت گیری به جایگاه میرود یا 
باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت 
جایگاه دار استفاده کند. وی ادامه داد: طبق 
بررسی های کارشناسی که در این زمینه انجام 
شد، قرار شد در دستگاه ها سخت افزاری روزآمد 
که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک 
را دارد و هم مقدار سوخت و اطالعات تراکنش 

سوخت را ارسال می کند، نصب شود. در حال 
حاضر در ٤٦ جایگاه تک سکویی که شامل 
١٠٢ نازل می شود، این سیستم سخت افزاری 
به صورت آزمایشی نصب شده است و از پایان 
خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم 
شد.  خواهند  مجهز  سوخت  کارت  جدید 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مدیرکل 

داد:  توضیح  طرح  این  انجام  هزینه  مورد  در 
با  آن  برای  و  نبوده  شرکت  عهده  بر  هزینه 
بخش خصوصی و بانک ها مراوده شده است. 
کارت های  از  استفاده  گزارش،  این  اساس  بر 
سوخت از اواخر دولت هشتم  مطرح شد که در 
ابتدا صرفا استفاده از کارت برای بهینه سازی 
مصرف و کنترل مصرف بود اما اجرای این کار 
در دولت هشتم انجام نشد و در نهایت در دولت 
نهم و دهم بحث هدفمندی یارانه ها و سهمیه 
نظام  وارد  رسما  سوخت  کارت  و  اجرا  بندی 

سوخت گیری کشور شد.

جزئیات جدید از بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها

از  یکی  را  پتروشیمی  صنعت  جمهوری  رییس  اول  معاون 
صنایع مهم و پیشران در توسعه کشور برشمرد و از اهتمام 
جدی دولت برای حل مشکالت و رفع دغدغه های این صنعت 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار اعضای انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان این که هم اکنون 
اعمال  دنبال  به  دشمنان  و  داریم  قرار  جدیدی  شرایط  در 
و  گاز  نفت،  بخصوص صنعت  و  کشور  اقتصاد  بر  فشارهایی 
پتروشیمی هستند، تصریح کرد: انتظاری که از مدیران زبده و 
کارآمد کشور وجود دارد این است که از همین نقطه که دشمن 
تالش می کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند برای پیشرفت 
و توسعه استفاده کنیم.وی با تاکید بر این که در مقطع فعلی 

نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصوالت صنعت 
پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود،  افزود: دشمنان 
هدف گذاری کرده اند که به منابع ارزی ما آسیب وارد کنند 
و انتظار دولت از مدیران صنعت پتروشیمی این است که بیش 
از آنکه به منافع بنگاه های اقتصادی خود توجه کنند منافع 
ملی کشور را در نظر گیرند چرا که منافع شخصی و صنفی در 
شرایطی می تواند مفید باشد که منافع ملی کشور تامین شده 
باشد.جهانگیری مدیران صنعت پتروشیمی کشور را مدیرانی با 
سابقه و تالشگر توصیف کرد و با بیان اینکه صنعت پتروشیمی 
نقش پر اهمیتی در آینده صنعتی ایران دارد، اظهار داشت: 
صنعت پتروشیمی همواره از نقش پراهمیتی در اقتصاد کشور، 
صادرات و اشتغال زایی برخوردار بوده است.وی ادامه داد: در 
مقطع فعلی و در شرایطی که دشمن قصد دارد فشار خود را بر 

اقتصاد کشور مضاعف کند نیازمند اجماع ملی در داخل کشور 
هستیم و با توجه به اینکه ما مسئوالن اداره کشور هستیم باید 
در شرایط خاص فعلی سیاست هایی متناسب با شرایط روز 

اتخاذ کنیم و کشور را به پیش ببریم.

جهانگیری: دولت برای حل مشکالت صنعت پتروشیمی اهتمام جدی دارد

دشمنان به دنبال اعمال فشار بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
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عملکرد 45 روزه سیاست جدید ارزی؛

آخرین آمار اختصاص دالر 4۲۰۰ تومانی

 در مدتی که از اجرای سیاست جدید ارزی و اعالم نرخ ٤٢٠٠ تومان برای دالر 
گذشته، حدود ١٢ میلیارد و ٢٨٢ میلیون دالر برای کل کاال و خدمات و نیازهای 

وارداتی تخصیص داده شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از  اواخر فروردین ماه سال جاری سیاست دولت 
برای جریان ارزی تغییر کرد و به گونه ای گردش ارزی از سوی عرضه و تقاضا را 
تحت کنترل خود در آورد. بر این اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع اعالم 
شده و نحوه  پرداخت ارز به متقاضیان و همچنین دریافت آن از عرضه کنندگان 
تغییر کرد. در این حالت با اولویت بندی کاالها و خدمات وارداتی نحوه پرداخت 
مشخص شد به طوری که ارز کاالهای اساسی به طور مستقیم از طریق ارز 
بانکی)درآمد ارزی ناشی از فروش نفت( و بانک مرکزی پرداخت و ارز مورد نیاز 
سایر بخش های که عمدتا واردکنندگان هستند به سامانه یکپارچه نظام ارزی 
)نیما( منتقل شد. در این سامانه واردکنندگان و صادرکنندگان و بانک ها وجود 
داشته که می توانند خرید و فروش ارز را انجام دهند.آخرین اطالعات دریافتی 
ایسنا از  بانک مرکزی درباره عملکرد ارزی دولت در حدود ٤٥ روز)از ٢١ فرودین 
تا ششم خرداد ماه( از این حکایت دارد که در مجموع ١٢ میلیارد و ٢٨٢ میلیون 
دالر )معادل ارزهای دیگر( ارز برای کلیه کاالها و نیازهای وارداتی براساس دالر 
با نرخ ٤٢٠٠ تومان تخصیص داده شده که از این رقم در مجموع شش میلیارد 
و ٤٢٦ میلیون دالر تامین و پرداخت شده است. تفکیک آماری نشان می دهد که  
حدود  دو میلیارد و ٩٧ میلیون دالر ارزی است که به کاالهای اساسی از سوی 
بانک مرکزی اختصاص داده شده که از این رقم نیز تاکنون یک میلیارد و ٣١٧ 
میلیون دالر تامین و پرداخت شد.اما برای دارو به عنوان یکی از کاالهای  اساسی 
مهم وارداتی در این مدت ٦٧٨ میلیون دالر اختصاص داده شده که ٤٣٦ میلیون 
دالر آن تامین شده است. اخیرا خبرهایی در مورد حذف یارانه دارو منتشر شد 
که بنابر اطالعات دریافتی این به معنی حذف ارز دارو از نرخ ٤٢٠٠ تومان 
نیست و تنها به درخواست وزارت بهداشت این کاال دیگر ارز یارانه ای )٣٨٠٠ 
تومان( دریافت نکرده و مشمول همان دالر ٤٢٠٠ تومانی و نرخ روز آن خواهد 
شد.کاالهای اساسی در سه گروه و براساس اعالم سه وزارتخانه تقسیم بندی 
می شود. »ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی 
فسفاته و پتاسه، بذرها، دارو، واکسن ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام 
زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی«  کاالهایی هستند که از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم شده اند. همچنین »کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره«، کاالهای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین »داروهای ساخته شده، شیرخشک، 
تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات« کاالهای اساسی اعالم شده از 
سوی وزارت بهداشت هستند. مجموعه این کاالهای اساسی با تامین ٣٠٠٠ 
میلیارد تومان یارانه و با توافقات انجام شده براساس دالر با نرخ ٣٨٠٠ تومان 
تامین شده و مابه التفاوت آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می شود. 
ارز این بخش به طور مستقیم از سوی بانک مرکزی تامین و نیازی به ورود 
به سامانه نیما نیست.همچنین از مجموع ارزهای تخصیص پیدا کرده حدود ٩ 
میلیارد دیگر مربوط به مجموع کاال و نیازهای وارداتی است که عمدتا از طریق 
سامانه نیما تامین شده است. از رقم تخصیص یافته به بخش واردات حدود چهار 
میلیارد و ٦٧٢ میلیون دالر تامین و پرداخت شده است.آمار نشان می دهد از 
ارقام تخصیص یافته تا نیمی از آن تامین شده که دلیل اصلی عدم پرداخت 
مابقی به فرآیند تامین ارز و پرداخت آن بر می گردد. روال به این ترتیب است که 
در مورد کاالهای اساسی زمان تامین حدود یک هفته تا ١٠ روز طول می کشد، 
اما برای سایر کاالها که در سامانه نیما تامین اعتبار شده و باید برای آن ثبت 

سفارش انجام شود زمانی بین دو هفته تا ٢٠ روز الزم است.

 اعالم تعرفه واردات سموم کم خطر

گمرک ایران تعرفه واردات سموم کم خطر و متوسط خطر را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه گمرک در بخش نامه ای به گمرکات اجرایی، تعرفه واردات سموم 
کم خطر و متوسط خطر را ابالغ کرد.این بخش نامه در پی بخش نامه وزارت 
جهاد کشاورزی به گمرک ایران ارسال شده است که در بخش نامه وزارت جهاد 
کشاورزی آمده است: »در راستای اجرای دقیق تصویب نامه هیات وزیران موضوع 
اعمال دقیق شمولیت حقوق ورودی پنج درصد برای سموم کم خطر و متوسط 
خطر در صورت تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و نیز پیرو مذاکرات حضوری، 
با توجه به مسئولیت سازمان حفظ نباتات در زمینه تعیین میزان خطر سموم 
کشاورزی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت تشخیص و تایید سازمان 
حفظ نباتات در زمینه نوع و میزان خطر سموم وارداتی، اقدام الزم در جهت 
اجرای مصوبه فوق الذکر به عمل آید.« وزارت جهاد کشاورزی پیش از این از 
اجرایی نشدن این تعرفه واردات توسط برخی از گمرکات گله کرده و باالرفتن 
قیمت تمام شده سموم آماده ای که تولید داخل ندارند را از زیان های ناشی از 
عدم اجرای این مصوبه دانسته بود.وزارت جهاد کشاورزی همچنین در بهمن ماه 
سال گذشته از گمرک خواسته بود که برای رفع بالتکلیفی سمومی که قبل از 
ابالغ مصوبه مذکور ثبت سفارش شده اند، تسهیل در امر ترخیص صورت گیرد.
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سرمایه گذاری ۸5 میلیون دالری 
هند در چابهار

مدیرعامل سازمان بنادر :این قرارداد برای تامین 
 BOT تجهیزات بندری چابهار و در قالب قرارداد
به مدت ١٠ سال و به منظور تولید و خرید تجهیزات 

آغاز شده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد راستاد 
افزود: بر اساس توافق با این شرکت هندی انتظار 
بهره برداری  جاری  سال  تیرماه  اواسط  تا  می رود 
در  شود.وی  آغاز  چابهار  بندری  پایانه  از  موقت 
برای  شده  گرفته  نظر  در  آتی  برنامه های  مورد 
بندرشهیدبهشتی چابهار، عنوان کرد: ٤٠٠ هکتار 
از اراضی چابهار را در پسکرانه تملک کردهایم تا 
بندرشهید بهشتی چابهار بتواند نقش و جایگاه خود 
را به عنوان حلقه اتصال دهنده کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند به کشورهای آسیای میانه ایفا کند.

با اشاره به  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر 
یک  پروژه  این  سرمایه گذاری  کرد:  اعالم  چابهار 
شرکت داخلی است که میزان ٢٨٠٠ میلیارد ریال 
را مدنظر قرار داده است.راستاد ادامه داد: اشتغالزایی 
ایجاد شده در این پروژه به صورت مستقیم ٧٥ و به 
صورت غیرمستقیم ١٧٥ نفر است و ظرفیتی معادل 
١٥ میلیون تن خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه 
١٣ هکتار زمین به این پروژه اختصاص می  یابد، 
گفت: تجهیزات این طرح شامل واگن تیپلر، بلت 
کانوایر، ریکالیمر، استاکر، شیپ لودر و شیپ آنلودر 
است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین 
در مورد تفاهم نامه احداث و بهره برداری از کارخانه 
نیز،  چابهار  شهیدبهشتی  بندر  در  شکر  تصفیه 
بیان کرد: میزان سرمایه گذاری این پروژه توسط 
بخش خصوصی معادل ١٢٤٠ میلیارد ریال است 
و ظرفیتی معادل ١٥٠ هزار تن خواهد داشت. این 
درحالی است که زمین مورد نیاز این پروژه ٥ هکتار 
است و مدت پیش بینی قرار داد ٤٠ ساله خواهد 

بود.

شروط جدید برای واردات 
تبلت های دارای سیم کارت

اخذ شناسه و ثبت نمایندگی برای واردات تبلت های 
دارای سیم کارت اجباری شد.

ایران  گمرک  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در بخش نامه ای اعالم کرده است که از این پس 
واردات رایانه لوحی یا همان تبلت هایی که دارای 
سیم کارت هستند، تنها از طریق اخذ شناسه کاال 
و ثبت نمایندگی برای آن مجاز خواهد بود.براساس 
اعالم گمرک، متقاضیان ورود این کاال باید پیش از 
مراجعه به سامانه جامع تجارت، ابتدا شناسه های 
کاالیی مربوطه را در سامانه شناسه کاال به نشانی 
ثبت  جهت  سپس  و  کرده  ثبت   cid.ntsw.ir
نمایندگی خود در سامانه یک پارچه مجوزها به مرکز 
اصناف مراجعه کنند.در صورتی که شناسه کاالیی 
محصول موردنظر قبال در سامانه شناسه کاال ثبت 
شده باشد، می توان بدون تعریف شناسه جدید از 
شناسه های تعریف شده استفاده کرد. این در حالی 
است که بر اساس آمار گمرک ایران، در فروردین 
ماه سال جاری ارزش واردات این کاال بیش از ٥٠٠ 
هزار دالر بوده است.آمار گمرک حاکی است که در 
نخستین ماه از سال جاری ٥١٤ هزار و ٥٧٧ هزار 
دالر رایانه لوحی حداقل هفت اینچ دارای سیم کارت 
از چین و امارات متحده عربی به ایران وارد شده 
است. این در حالی است که ارزش واردات این کاال 
در فروردین ماه سال گذشته یک میلیارد و ٩٥٦ 
هزار و ٣٤٢ دالر بوده است.به این ترتیب واردات 
این کاال در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته با کاهش ٧٣ درصدی همراه بوده است.

خبر

آگهی مزایده اموال منقول 
شماره نامه :٩٧١٠١١٢٢٩١٥٠٣٤١٠ شماره پرونده :٩٦٠٩٩٨٢٢٩١٥٠٢٥٦١

شماره بایگانی شعبه :٩٦٦٤٨١ تاریخ تنظیم:١٣٩٧/٣/٥
به موجب پرونده کالسه ٩٦٦٨١ محکوم علیه حسین اصالنی محکوم است به پرداخت مبلغ 
٤٦/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خوواسته در حق محکوم له نریمان موالئی و مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ /٢ 
ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و ،چون نامبرد در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را 
اجراء نکرده است ،حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این 
اجراءتوقیف و ٩٧/٣/٣٠ ساعت ٩ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به 
فروشبرسد .از قیمت ١٧/٥٠٠/٠٠٠ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید .١٠ درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین 
شده( فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از 
سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد، از 
خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد . در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان 
روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف 
یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا« طالبین 
می توانند ظرف ٧٨ روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید 
نماید . مورد مزایده م الف ٤٤٩                  ارزیابی خط تلفن همراه٢٤٧٩٠٣٨ )٩١٢( ٩٨+

 ٣ خالصه اقدامات انجام شده   ١،٣ دریافت استعالم ازبازار
طی دواستعالم جداگانه از دو فعال بازار خطوط تلفن ارزش خط مربوط استعالم گردید. ٤ 
نظریه کارشناسی   - ارزش کل خطوط مورد نظر بالغ بر ٠٠٠،٥٠٠،١٧ )هفده میلیون و پانصد 

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاریهزار( ریال میباشد. تاریخ: 97/2/31 شماره: 11/97پ/168
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم 
به ١- فریدون یاری ٢- مسعود معتمدی

کالسه پرونده:١١/٩٧پ/١٦٨    وقت  رسیدگی ٩٧/٤/١٧        ساعت ٩:٣٠
خواهان: مجید دبیری    خوانده: ١- فریدون یاری ٢- مسعود معتمدی      خواسته: 

مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  یازدهم شورای حل 
اختالف مرکزی پرند ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧٣ قانون آئین نامه 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شودتا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنانچه نیازی به آگهی مجدد داشته باشد یکبار ظرف مدت ده 

روز میباشد. م الف ٤٥١
دبیر خانه حوزه یازدهم شورای حل اختالف پرند

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم کبری تاجیک فرزند مصیب

شماره ابالغنامه:٩٧١٠١٠٢٢٩٠٢٠٢١٢٤
شماره پرونده:٩٦٠٩٩٨٢٢٩٠٢٠٠٦٠٣

شماره بایگانی شعبه:٩٦٠٦١٠
تاریخ تنظیم:١٣٩٧/٠٣/٠٦

خواهان آقای حمید جلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم کبری تاجیک به 
خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس 
٩٦٠٩٩٨٢٢٩٠٢٠٠٦٠٣ شعبه ٢ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ١٣٩٧/٠٦/١٧ ساعت ٠٩:٣٠ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراال نتشار 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 وضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف ٤٥٠
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره١٣٩٦٦٠٣٣١٠١٠٠٠٧٧٠٠ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا لباف فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ٧٩٨  کد ملی ٣٢٥٥٦١٢١٩٥ صادره از کرمانشاه در مساحت 
١٩٥٦/٧٧ مترمربع مشاع از ششدانگ ١٣٦٠٠٠٠مترمربع )یک میلیون و سیصد و 
شصت هزار مترمربع( از عرصه  پالک شماره ٣١٥ از ٤ اصلی واقع در کرج - محمد 
شهر- زیبا دشت - خ شهید محمدی - پ ٢١٥ خریداری از مالک رسمی عبدالعلی 
تاجیک محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
١٥ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ٣١٦٤
تاریخ انتشار نوبت اول: ٩٧/٢/٢٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩٧/٣/٩

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره١٣٩٦٦٠٣٣١٠١٠٠٠٦٠٦٦ هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قوچعلی بهروزی فرزند 
در  هشترود  از  صادره  ملی ١٦٠١٨١٥٤٤١  کد  شناسنامه ٢٢٦   شماره  به  موسی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٢٢٧/٦٣ مترمربع پالک ٥٦٣ فرعی از ١٦٣ 
اصلی واقع در کرج - فردیس- سه راه حافظیه - خ امام حسن مجتبی - ک هادی 
- پ ١٥٦ خریداری از مالک رسمی آقای بهزاد حیدری محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١٥ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ١٨١٨
تاریخ انتشار نوبت اول: ١٣٩٧/٢/٢٥
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ١٣٩٧/٣/٩

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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 ٣ قانون و ماده ١٣آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ١٣٩٧٦٠٣٠١٠٦٠٠٠٠٨٥٠ 
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 
در  از  بشماره شناسنامه ٤٦٣٤صادره  فرزند محسن  //قاسم شجاعی  آقای  متقاضی 
مربع  //به مساحت ٤٩٩/٤٠متر  آن  در  احداثی  بابنای  زمین  قطعه  //یک  ششدانگ 
پالک ٢١٣ فرعی از ١٢ اصلی واقع در ...قریه خیر آباد ورامین ... خریداری از مالک 
رسمی آقای /... علی اکبر اسکندری ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ١٥ 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:١٣٩٧/٣/٩ تاریخ انتشار نوبت دوم:١٣٩٧/٣/٢٣
م.الف 125ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک های  ١٥٩ و ١٦٠ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع 
در بخش ١٣ کرمانشاه به عمل نیامده است و طبق رای شماره ١٣٩٦٦٠٣١٦٠٠٧٠٠١٩١٩ 
مورخ ١٦ / ١٢ / ٩٦  هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای فرهاد ویسی 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  ٩٩/٩٠  مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست 
نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ ٥ /٩٧/٤ ساعت ١٠ صبح طبق ماده 
١٥ قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت 
میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام 
پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس ظرف مدت ٣٠ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم 
نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:   ٩ /  ٣  / ١٣٩٧
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  ٥٩٦٩٩٣٣٠٩٠به  شماره  شناسنامه  صادقیدارای  عرفان  آقای 
کالسه ٩٧٠٠٦٦از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  تاریخ ١٣٨٥/١١/٤اقامتگاه  عباس صادقیبه شناسنامه ١٠٦در  داده شادروان 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
١-گرجی نوریکد ملی ٥٩٦٩٨٤٨٢٣٩نسبت همسرمتوفی

٢-عرفان صادقیکد ملی٥٩٦٩٩٣٠٩٠نسبتپسر متوفی 
٣-فرخ صادقیکد ملی ٥٩٦٩٦٢٢٢٦٥نسبت پسر متوفی

٤-فریدون صادقیکد ملی  ٥٩٦٩٦٨٤٢٩٥نسبت پسر متوفی
٥-ایران صادقیکد ملی٥٩٦٩٤٩٣٧٨٣نسبت دختر متوفی

٦-معصومه صادقیکد ملی  ٥٩٦٩٦٨٤٢٧٩نسبت دختر متوفی
٧-خانم صادقیکد ملی  ٥٩٦٩٦٨٤٢٨٧  نسبتدختر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سومشورای حل اختالف شهرستان روانسر

دسترسی به بازار مهمترین چالش شرکت های 
دانش بنیان حوزه انرژی

اقدامات جدی بانک مرکزی در جلوگیری از 
فعالیت های فسادزا

معاونت  انرژی  حوزه  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
علمی وفناوری ریاست جمهوری اصلی ترین چالش 
را  دانش بنیان  شرکت های  از  بزرگی  بخش  برای 
و  داخلی  بازارهای  به  دسترسی  و  توسعه  ایجاد، 

خارجی دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیروس وطنخواه 
تقویت  و  گسترش  برای  ستاد  اقدامات  درباره 
انرژی،  حوزه  در  فعال  دانش بنیان  شرکت های 
اظهار کرد: بر اساس نظام نامه ماموریت های متوازن 
ستادهای توسعه فناوری، یکی از ٦ ماموریت اصلی 
ستاد انرژی، توسعه کسب وکارهای جدید دانش بنیان 
است. در این راستا اقداماتی همچون ایجاد و توسعه 
شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش بخش های 
اقتصادی، ارتقای تعامالت شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی کشور، توسعه 
زیست بوم کارآفرینی و ایجاد شتابدهنده های نوآوری 
و برگزاری رویدادهای کارآفرینی برای حمایت از 
جریان استارتاپی دانش بنیان انجام می شود. بر این 
اساس توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان 
در زنجیره ارزش حوزه انرژی کشور در دستور کار 
حوزه  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  دارد.  قرار  ستاد 
ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت  انرژی 
درباره مهمترین چالش های پیش روی شرکت های 
توجه  با  کرد:  بیان  نیز  فعالیت  برای  دانش بنیان 
به تعامالت نزدیک و روزانه ای که ستاد انرژی با 
شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی دارد، مجموعه ای 
از چالش ها روند توسعه این شرکت ها را تحت تاثیر 

قرار می دهد. جنس این مشکالت متناسب با دوره 
گفت:  ادامه  در  است.وی  متفاوت  شرکت،  رشد 
به طور مثال مواردی مانند محدودیت منابع مالی 
برای نمونه سازی محصول، دریافت استانداردهای 
تأیید نوع، ضعف در تدوین مدل های کسب و کار 
و برنامه تجاری سازی محصول، تأمین سرمایه در 
و  در فضای کسب  رایج  بوروکراسی های  گردش، 
کار و بازار برخی از این مشکالت است. بنابراین به 
نظر می رسد اصلی ترین چالش برای بخش بزرگی 
از شرکت های دانش بنیان، ایجاد، توسعه و دسترسی 
به بازارهای داخلی و خارجی است.دبیر ستاد توسعه 
فناوری حوزه انرژی معاونت علمی خاطرنشان کرد: 
البته زیرساخت های الزم هم در کشور کامال وجود 
اصلی ستاد  ماموریت های  از  یکی  بنابراین  ندارد. 
انرژی حمایت از توسعه بازار از طریق شفاف سازی، 
تجمیع و اطالع رسانی تقاضای دولتی و همکاری 
با دستگاه های تنظیم گر بخش برای ایجاد تقاضا و 

صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک با جدیت، 
ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری 
در  فسادزا  زمینه های  و  فعالیت ها  اقدامات،  از 

حوزه پولی و اعتباری را دنبال می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اکبر کمیجانی 
مالی  فناوری های  بر  نظارت  نقش  درباره 
از  داشت:  اظهار  مالی،  ثبات  به  دستیابی  در 
کمک  مرکزی،  بانک های  مهم  اولویت های 
بر  نظارت  و  نوین  زیرساخت های  توسعه  به 
است؛  تسویه  و  تصفیه  پرداخت،  سیستم های 
با  پرداخت  نظام های  کارایی  و  ایمنی  چراکه 
زیرساخت ها  مستمر  ارزیابی  و  پایش  نظارت، 
و عملکرد ابزارهای پرداخت بهبود می یابد.وی 
افزود: بانک مرکزی ایران نیز در زمینه ایجاد و 
توسعه زیرساخت ها و ابزارهای نظام های پرداخت 
و همچنین نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها 
همواره تالش  کرده است؛ به طوری که می توان 
گفت دهه ١٣٨٠ با توسعه قابل توجه خدمات 
بانکداری و پرداخت الکترونیکی همراه بوده است.

کمیجانی ادامه داد: با سپری شدن دهه هشتاد، 
با توجه به این که خدمات بانکداری الکترونیکی 
گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظارت 
برای  جدیدتر  زیرساخت های  ایجاد  و  دقیق 
و  گرفته  قرار  نظر  مد  خدمات  بیشتر  توسعه 
بانک مرکزی با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری 
در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و 
اعتباری  و  پولی  حوزه  در  فسادزا  زمینه های 
بانک  پاسخگویی  درباره  می کند.وی  دنبال  را 
مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی به واسطه دریافت 
استقالل در پیگیری منافع عامه مردم، اختیاراتی 
را بر عهده دارد که طبیعی است در مقابل این 
اختیارات باید به مردم پاسخگو باشد که به لحاظ 
نهادی، این امر می تواند در کشورهای مختلف و 
متناسب با اهداف، اختیارات و عملکرد تعیین 
شده برای بانک مرکزی، به صورت پاسخگویی 
رئیس کل این بانک به نهادهایی نظیر مجلس 
و دولت صورت گیرد. پر واضح است در صورتی 
که بانک مرکزی به اهداف از پیش تعیین شده 
خود نرسیده باشد، پاسخگویی به نهاد مربوطه، 
مستلزم تشریح دالیل این عدم موفقیت و ارائه 
راهکار برای عدم تکرار آن در آینده است.الزم 
به ذکر است، بیست و هشتمین همایش ساالنه 
سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصالحات 
و   ٢٩ روزهای  مالی،  ثبات  برای  ساختاری 
همایش های  مرکز  در  جاری  سال  خرداد   ٣٠

بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

دولت این باور را دارد،مردم هم باید بپذیرند که 
بن بستی در کار نیست.آمار کارآفرینی جوانان در 
شرکت های دانش بنیان هم یک»نشانه«قوی است 

که یقین کنیم جوانان تشنه کارآفرینی هستند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، 
مسعود کرباسیان در یک یادداشت اینستاگرامی 
نوشت: قبل از اینکه به وزارت اقتصاد بیایم، کار 
را  نوین«  ترجمه کتاب »نظریه پردازان مدیریت 
تمام کردم ولی زمان انتشار آن به دلیل مشکالت 
کاری به همین روزها موکول شد. چند روزی ذهنم 
به این موضوع مشغول شد که حاصل ترجمه آن 
کتاب برایم چه بود؟ توجه ام به سه نکته تحقیقی 
که از میان مطالعات مدیریتی و نظرسنجی های 
میدانی به دست آمده  بود، جلب شد. نکته اول 
اینکه گاهی از درک »نشانه « ها غافل می شویم. به 
طور نمونه در یک جلسه میزبان ١٠ نفر از صاحبان 
کسب وکار بودم که همگی باهم نزدیک به ١٠٠ 
هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشتند. یعنی 
سفره حدود ٤٠٠ هزار نفر را رنگین می کردند. 
نشانه این است که تصورات منفی را کنار بگذاریم 
و درک کنیم این افراد وجود دارند و باید حامی 
این  دولت  باشیم.  آنها  صادق  و  همراه  جدی، 
باور را دارد، مردم هم باید بپذیرند که بن بستی 
کارآفرینی  به  مربوط  آمارهای  نیست.  کار  در 

خودش  هم  دانش بنیان  شرکت های  در  جوانان 
یک »نشانه« قوی است که یقین کنیم، جوانان 
کشور تشنه کارآفرینی هستند. نکته دوم مربوط 
به پیش فرض های ماست. در وزارت اقتصاد باید 
هفتگی در حداقل ١٥ جلسه تکلیفی شرکت کنم. 
طبیعی است که برخی دغدغه ها در این جلسات 
تکرار می شوند. اشتباه ذهنی این است که تصور 
می گویم،  مکرر   جلسات  در  ما  آنچه  می کنیم 
برای همه مردم هم محرز است.خصوصی سازی، 
بسترهای  ایجاد  و  کسب وکار  محیط  بهبود 
کارآفرینی عالوه برعزم دولت و وحدت ملی نیاز 

به درک فرهنگی و اجتماعی عمیق در جامعه از 
ضرورت این اقدامات دارد. »باور عمومی« جامعه 
است که می تواند یک موضوع را به مطالبه ملی 
تبدیل کند و ما باید از طریق تکرار و تببین کلید 
واژه ها، کارآفرینی را به مطالبه ملی تبدیل کنیم.

اکونومیست شاخصی به نام »فعالیت کارآفرینانه« 
دارد که توضیح می دهد، چند درصد از جمعیت 
یک  راه اندازی  درحال  کشورها  ساله  تا ٦٤   ١٨
کسب وکار هستند. جالب است زامبیا با ٤٠ درصد، 
با ٣٦.٦ درصد،  نیجریه  با ٣٨.٦ درصد،  سنگال 
با ٣٢.١ درصد  اکوادور  و  با ٣٢.٢ درصد  اوگاندا 

باالترین ها بودند. قطعا موقعیت اقتصادی ایران با 
هیچ کدام از آنها قابل قیاس نیست. اما احتماال آنها 
با وجود نارسایی های عمیق اقتصادیشان درحال 
موفقیت  به  کی  اینکه  هستند.  اندازی  پوست 
می رسند به عوامل دیگری هم وابسته است ولی 
چنین  ما  چرا  پس  کرده اند.  آغاز  را  مسیرشان 

نباشیم؟
اما نکته آخر که از همه مهمتر است اینکه گاهی 
نادیده  را  موفقیت ها  عدم  در  خودمان  سهم 
می گیریم. مطالعات کتاب »نظریه پردازان مدیریت 
نوین«نشان می دهد، عموما سه چهارم از مشکالتی 
که به ضعف یک بنگاه یا سیستم مدیریتی منجر 
می شود، ناشی از تصمیمات اشتباه یا اخالل های 
درونی است.همه می دانیم که اقتصاد ایران نیازمند 
کسب وکار  فضای  بهبود  و  ساختاری  اصالحات 
مدیریتی  رفتارهای  از  باید  را  اصالح  اما  است. 
خودمان آغاز کنیم، نسبت به نشانه ها بی تفاوت 
تقویت  را در جوانان  کارآفرینی  روحیه  نباشیم، 
کنیم و فرهنگ سازی برای تحقق خصوصی سازی 
باید به  نبریم. نخبگان کشور  یابد  از  واقعی هم 
این باور برسند که آنچه آنها می دانند برای همه 
مردم روشن نیست و عزم ملی یعنی اینکه مفاهیم 
درست را بصورت دقیق به مردم انتقال دهیم. جای 

ما در شاخص »فعالیت کارآفرینانه« خالی است.

وزیر اقتصاد: آمار کارآفرینی جوانان در شرکت های دانش بنیان »نشانه« قوی است

جوانان تشنه کارآفرینی هستند

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(: پیش بینی می کنیم تا پایان مرداد و با 
توجه به ماموریت خروج از بنگاه داری با رویکرد 

سهام داری ٥١ شرکت را واگذار کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مرتضی 
لطفی در حاشیه نشست راه اندازی سامانه ادغام 
و تملیک در فرابورس گفت: بر اساس اقتضای 
فضای کسب و کار داخلی و با توجه به تاکید وزیر 

کار و رئیس جمهور مبنی بر خروج از بنگاه داری 
با رویکرد سهام داری برنامه ای پنج ساله داریم 
که ٢٧٤ شرکتی را که در اختیار ماست و ١٨٤ 
شرکت از آن ، کنترلی است ، واگذار کنیم.وی 
ادامه داد: قصد داریم سهم خود را به ٤٠ درصد 
برسانیم و در وهله اول ٥١ شرکت را در صبا تامین 
فروش  به  دارد  را  کار  این  اجرای  ماموریت  که 
خواهیم رساند.مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )شستا( گفت: بعد از شناسایی 
و پیش  داد  انجام خواهیم  را  اقدام  این  خریدار 
بینی ما این است که تا پایان مرداد ماه ٥١ شرکت 
را واگذار کنیم.لطفی با اشاره به اینکه بسیاری از 
شرکت ها را بخش خصوصی بهترمی تواند اداره 
کند افزود: ما آماده ایم که کل شرکت هایمان را 
به فروش برسانیم و سیاست این است که با فروش 

این شرکت ها از بنگاه داری خارج شویم.

5۱ شرکت شستا 
 واگـذار 
می شود



خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر 
از من در آن از خطاها وبیهودگیها وقرار مده مرا در آن 

نشانه تیر بالها وآفات ای عزت دهنده مسلمانان

دعای روز چهاردهم ماه رمضان

یا رب آن شاه وش ماه رخ ُزهره َجبین 
 ُدّر یکتای که و گوهر یکدانه ی کیست؟

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو 
 زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟

امروز با حافظ

پرفروش ترین کتاب سال ۲۰۱۷ 
ترکیه به ایران رسید

رمان »بی قراری« که با ١٦٦ بار 
تجدیدچاپ عنوان پرفروشترین 
کتاب سال ٢٠١٧ ترکیه را از 
آن خود کرد، به فارسی ترجمه 
و منتشر شد؛ داستان دختری 
قدرت گیری  دوران  در  ایزدی 

داعش.
به گزارش  مهر، ابراهیم که در 
هیاهوی استانبول، این شهر زنده و پر اتفاق، زندگی 
معمولی و یکنواختی دارد، با شنیدن خبر مرگ حسین، 
دوست دوران کودکی اش، به زادگاهش برمی گردد. در 
آن شهر قدیمی، به دنبال سرنوشت حسین که با عشق 
و زخم آغاز شده و به مرگ در امریکا انجامیده، روانه 
می شود و به نام ملک ناز می رسد؛ دختر ایزدی و سرآغاز 

پیوند و جدایی…
»عمر زولفو لیوانلی«، نویسنده ترک، به واسطه رمان ها 
و آثار موسیقی صلح جویانه اش موفق به کسب بیش از 
٣٠ جایزه جهانی و ملی در حوزه های ادبیات، موسیقی 
کشورهایی  در  وی  رمان های  است.  شده  سینما  و 
فهرست  در  نیز  آلمان  و  کره  اسپانیا،  چین،  مانند 
پرفروش ترین ها قرار گرفته است. لیوانلی تاکنون موفق 
به کسب جایزه ادبی بالکان، جایزه بارنس آمریکا، کتاب 
سال ایتالیا و فرانسه، جایزه یونس نادی ترکیه و جایزه 

اورهان کمال شده است.
»زولفو  نوشته  »بی قراری«  صفحه ای   ١٨٩ رمان 
لیوانلی« با ترجمه »پری اشتری« در شمارگان ١٠٠٠ 
نسخه و به قیمت ١٧ هزار تومان از سوی بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب پارسه، منتشر و روانه بازار کتاب شده 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

اظهارات داود نژاد در پي حواشي » فراري «در رشت

علیرضا داودنژاد در پی حواشی اخیر فیلم 
رشتی ها  رشت،گفت:  شهر  در  »فراری« 
که  نیستند  مردمانی  گیالنی ها،  اصوال  و 
و  بدانند  جدا  ایرانی  اقوام  سایر  از  را  خود 
بقیه نسبت  به  را  ناهنجاری های اجتماعی 
بدهند و خودشان را مطلقا تافته جدابافته 

فرض کنند.
این کارگردان سینما در پاسخ به این سوال 
فیلم  برای  رشت  در  که  اتفاقاتی  »از  که 

»فراری« افتاده است چه برداشتی دارید؟« گفت: پدر من اهل گیالن است و خود من هم 
بخش زیادی از زندگی ام را در شمال ایران گذرانده ام و االن هم بیشتر ساکن شمال هستم 
و تعداد زیادی از فیلم هایم را در همین منطقه ساخته ام و در کنار مردم اینجا بیش از هر 
جای دیگری احساس آرامش می کنم. من مردم شمال را می شناسم و می دانم آن قبیل 

اتفاقات به آن ها مربوط نمی شود.
و  آگاه ترین  از  مردم رشت  گیالن مخصوصا  مردم  کرد:  تصریح  او  ایسنا؛  گزارش  به 
باسوادترین مردم ایران هستند و در استقبال از هنر و هنرمند پیشتاز بوده اند و سوابق 
تاریخی آن ها در برگزاری تئاتر و کنسرت موسیقی و همچنین پیش تازی آن ها در 

روزنامه نگاری و فعالیت های ذوقی و ادبی بر اهل تحقیق پوشیده نیست.
داودنژاد گفت: رشتی ها و اصوال گیالنی ها، مردمانی نیستند که خود را از سایر اقوام ایرانی 
جدا بدانند و ناهنجاری های اجتماعی را به بقیه نسبت بدهند و خودشان را مطلقا تافته 
جدابافته فرض کنند. من اتفاقات اخیر مربوط به فیلم »فراری« را به مشکل اصلی سینمای 
ایران که در واقع مشکل اصلی، بازار کاالهای فرهنگی کشور است، مربوط می دانم و آن 

چیزی جز مشکل ناامنی بازار برای تولیدکننده داخلی نیست.
او تاکید کرد: پایین کشیدن فیلمی که دارای پروانه نمایش رسمی است با سروصدا 
و جوسازی از اکران یعنی خالی کردن زیر پای قانون و ترویج ناامنی. در شرایطی که 
تولیدکننده داخلی هنوز نمی تواند بر گیشه های فروش بلیت و نحوه نمایش فیلم در 
سالن ها کنترل و نظارت داشته باشد و کماکان در دسترسی به آمار دقیق فروش فیلم در 
سالن های سینما مشکل دارد، در شرایطی که گردش مالی در بازار سیاه قاچاق و تکثیر 
غیرقانونی فیلم های سینمایی چند برابر بازار رسمی نمایش در ویدئو خانگی است، در 
شرایطی که ماهواره ها فیلم ها و مخاطبان ایرانی را برای فروش کاالهای قاچاق به تاراج 
می برند، در شرایطی که سایت های اینترنتی داخلی فیلم های ایرانی را برای فروش پهنای 
باند به حراج می گذارند، در شرایطی که تولیدکننده داخلی هنوز نتوانسته است دولت را 
متقاعد کند که برای قطارها، اتوبوس ها، هتل ها، بیمارستان ها و دیگر مراکز اقدام به خرید 
حقوق نمایش کند و از نمایش غیرقانونی فیلم ها جلوگیری کند و باالخره در شرایطی 
که هنوز در رسانه  ملی جایگاهی مطمئن برای حمایت موثر از تولید داخلی فیلم بدست 
نیامده است. این نوع اتفاقات و تسویه حساب ها و پایین کشیدن فیلم های دارای پروانه 
نمایش از اکران یا جلوگیری از نمایش آن ها همان طور که گفتم جز دامن زدن به ناامنی 
بازار برای تولیدکننده داخلی و آب ریختن به آسیاب قاچاق و بازار سیاه ماهواره و ویدئو 

خانگی چیز دیگری نیست.
داودنژاد در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به اینکه »اکران نوروزی »فراری« به 
کجا رسید؟« گفت: به همان جا که باید می رسید، اکران فیلم بدون معرفی و تبلیغ و 
شروع نمایش با ١٥ سالن آن هم در سانس های مرده به چه نتیجه ای می توانست برسد؟ 
به همان نتیجه ای رسید که قابل پیش بینی بود و من قبل از اکران به همکاران و مسئوالن 
عرض کردم. یک ماهه پرونده فیلم بسته شد بی آنکه من هنوز توانسته باشم به فهرستی 

از سالن ها و سانس های نمایش فیلم دست پیدا کنم.
جالب است بدانید که اکنون صحبت از انتشار ویدئو خانگی »فراری« است بی آنکه 
هنوز دیناری درآمد از نمایش فیلم در سالن و یا حتی یک ورق صورت حساب از اکران 

سینمایی آن به دستم رسیده باشد.
داودنژاد در پاسخ به این سوال که »سال گذشته در مراسمی که نشان داود رشیدی 
به شما اهدا شد، شاهد نمایش فیلمی کوتاه بودیم که بعضی از همکارانتان مثل آقایان 
کیانوش عیاری، ابوالحسن داودی، کیومرث پوراحمد و علیرضا زرین دست از شما به 
عنوان نظریه پرداز سینمایی ایران و یک فعال موثر صنفی یاد کردند. در بیست، سی سال 
گذشته هم ما شاهد فعالیت ها و مقاله ها و مصاحبه های کارشناسی شما درباره مسائل 
گوناگون سینما از پژوهش و آموزش گرفته تا موضوعات مربوط به تولید، توزیع و نمایش 
فیلم بوده ایم، وقتی شما خود را با چنین وضعی مواجه می بینید، به دیگران و جوان ترها 
که تازه وارد عرصه تولید و نمایش فیلم می شوند، چه باید بگویند. ارزیابی شما از آنچه 
تحت عنوان فعالیت صنفی در سینما جریان دارد، چیست؟ گفت:ما در فعالیت صنفی با 
انواعی از گرایش ها مواجه هستیم. گرایشی که ذائقه سیاسی دارد و مصلحت را در تبدیل 
تشکیالت صنفی به ادامه تشکیالت دولتی می داند، گرایشی که دغدغه اقتصادی دارد و 
ترجیح می دهد تشکیالت صنفی در ارائه فعالیت دفاتر تهیه، توزیع و سینماداری فعال 

باشد و گرایش فرهنگی که متکی به اکثریت اعضا و بیشتر منتقد و مطالبه گر است.
او ادامه داد: من اغلب نمایندگان این گرایش ها را می شناسم و با آن ها از زمانی که وارد 
سینما شدم آشنا هستم و در طی سه، چهار دهه، شاهد سیر تحول فعالیت های سازمانی 
و حرفه ای و صنفکی آن ها بوده ام. آنچه می توانم در این مجال و به طور خالصه به شما 
عرض کنم این است که آنچه می توانست همه این گرایش ها را در کنار هم فعال کند 
و به هر کدام از آن ها نقشی سازنده در همکاری با آن دیگری بدهد و فضای دوستانه و 
شاداب در سینما ایجاد کند دستیابی سینمای ملی به بازاری امن و امان بود که در آن 
انواعی از فیلم ها برای انواعی از مخاطبان تولید شود و ابتکار عمل را در فضای دیداری و 
شنیداری کشور و در مقابل انبوه واردات رسمی و غیررسمی در دست تولیدکننده داخلی 
حفظ نماید. اما متأسفانه تقویت بازار سیاه توزیع و نمایش فیلم اعم از سالن و نمایش  
غیرقانونی و ماهواره و ویدئو خانگی به ناامنی بازار برای تولید داخلی منجر شد و با تضعیف 
منظومه هنری و رسانه ای داخلی، منظومه های منطقه ای و بین المللی را در فضای دیداری 
و شنیداری کشور مسلط کرد و نهایتا آنچه را ما تحت عنوان فعالیت صنفی شاهد آن 
هستیم به میان داری گرایش  دولتی و انحصارجویی گرایش اقتصادی و سرخوردگی 
گرایش فرهنگی کشانده است. اگر بگویم ما امروز در نوعی ُکمای صنفی به سر می بریم، 

گزافه نگفته ام.
»فراری« علیرضا داودنژاد که به اذعان بسیاری از صاحب نظران به دلیل شرایط نامناسب 
اکران به فروش شایسته اش دست نیافت، در روزهای اخیر، خبری عجیب در فضای 
مجازی درباره ی آن منتشر شد، خبری که طی چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر 

شد، حکایت از این داشت که عده ای در رشت به اکران این فیلم معترض شده اند.
این فیلم حکایت دختری با بازی ترالن پروانه است که از شمال کشور به تهران سفر 

می کند تا ماشین »فراری« را ببیند. محسن تنابنده دیگر بازیگر اصلی فیلم است.

خبر

کاریکاتور

شیال خداداد بازیگر سینما و تلویزیون، که این روزها مجموعه 
نمایش  شبکه  در  را  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  »گلشیفته« 
خانگی در حال پخش دارد، چهارشنبه نهم خردادماه مهمان برنامه 

»خندوانه« خواهدبود.
این برنامه نهم خرداد ساعت ٢٣از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

 

شيال خداداد مهمان برانمه 
خندوانه مي شود

بله، خیر، نمی دانم های یک دیوانه!

فیلم  تلویزیونی  تیزرهای  از  کوثری  باران  تصویر 
سینمایی »عصبانی نیستم« حذف شد.

فیلم  کارگردان  درمیشیان،  رضا  ایلنا؛  گزارش  به 
سازمان  گفت:  نیستم«  »عصبانی  سینمایی 
باران  نام  و  تصاویر  دلیلی  هیچ  بدون  صداوسیما 
سینمایی  فیلم  تلویزیونی  تیزرهای  از  را  کوثری 

»عصبانی نیستم!« حذف کرده است.

حذف  ابران كوثري از تزيرهاي 
فيلم من عصباين نيسمت 

فیلم سینمایی »طال« به نویسندگی و کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه 
کنندگی رامبد جوان با انتخاب بازیگران به زودی وارد مرحله فیلمبرداری 
می شود. پس از نگار جواهریان و هومن سیدی عوامل فیلم به تازگی با طناز 
طباطبایی برای بازی در فیلم به توافق رسیدند تا نخستین همکاری این 
بازیگر با پرویز شهبازی در »طال« اتفاق بیفتد. »طال« چند بازیگر مطرح 
دیگر هم دارد که به زودی انتخاب می شوند و با تکمیل فهرست بازیگران به 

زودی فیلمبرداری فیلم آغاز می شود.

»طناز طباطبايي« به طال 
پيوست

با  برای مواجهه  از آمادگی دانشگاهیان  وزیر علوم 
و  داد  آینده کشور خبر  و  بزرگ حال  چالش های 
گفت: توانمندی و ظرفیت های بزرگی در بین جامعه 
علمی و دانشگاهی کشور برای حل مشکالت جامعه 
وجود دارد، بنابراین باید در جامعه رویکرد جدیدی 
در خصوص استفاده از این توانمندی ها برای حل 

مشکالت و موانع ایجاد شود.
در  غالمی  منصور  دکتر   ، زمان  پیام  گزارش  به 
مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با بنیانگذار انقالب 
صورت  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  که  اسالمی 
گرفت،  در سخنانی بر نقش دانشگاهیان در تداوم 
مسیر انقالب تاکید کرد و گفت: جامعه دانشگاهیان 
کشور همانگونه که در طول انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس همچنین دفاع از حرم و در عرصه های علمی 
توانسته اند نقش آفرینی و از خودگذشتگی کنند هنوز 
هم بین امت اسالمی و جامعه انقالبی ایران وظایف 
خطیری را بر عهده دارند. وی در ادامه تصریح کرد: 
همچنان که پیشینیان در لبیک به پیام امام عزیز 
پای در مسیر ایثار، جان فشانی برای پیروزی انقالب 
و دفاع از دستاوردهای آن گذاشتند، ما نیز وظیفه 
داریم به عهد با امام و جانشین به حق ایشان مقام 
معظم رهبری لحظه ای از پای ننشینیم و آنچه که 
در  و جمعی  فردی  از ظرفیت های  داریم  توان  در 
عرصه های علمی و فناوری به کار بگیریم تا وظیفه 

خود را به طور کامل به انجام رسانده باشیم.
وزیر علوم همچنین تاکید کرد: امروز ما در زمانی 
استقرار  به  انقالب اسالمی منجر  قرار گرفتیم که 
نظام جمهوری اسالمی در ایران است. تحقق آرمان 
برنامه های  و  اهداف  از  بخشی  نظام  شکل گیری 

حفظ،  است.  بوده  انقالب  عرصه های  مجاهدین 
پیشبرد، ارتقای نظام و رشد کامل آن در راستای 
جزء  همچنان  راحل  امام  آرمان های  و  اهداف 
تعهدها و عهدهایی است که همه مردم بخصوص 
دکتر  ایستادند.  آن  پای  بر  دانشگاهیان  و  جوانان 
انقالب  غالمی همچنین یادآور شد: چهل سالگی 
اسالمی، مرحله ای پیش روی ما قرار داده که عالوه 
بر اندوختن تجارب علمی و اجرایی در این دوره با 
نمادها و ستیزهایی که بدخواهان و دشمنان انقالب 
طوالنی  سال های  ما  نیز  داشتند  سر  در  نظام  و 
برخورد و مبارزه کردیم. بنابراین ضرورت دارد که 
از این دوران به بعد بتوانیم از همه توانمندی های 
خود به نحو احسن برای گذار از شرایط زمانی خاص 
که ندای انقالب اسالمی در اقصی نقاط جهان طنین 
ما  وظیفه  کرد:  تاکید  وی  شود.  استفاده  انداخته، 
در شرایط کنونی استفاده از ظرفیت هایی است که 
به دست می آید، لذا باید برای حفظ روحیه همه 

و  بازنگری  برای  حرکت  مسیر  حفظ  و  انقالبیون 
یادآوری در آنچه که به عنوان آرمان های انقالب از 
زبان گویای امام راحل شنیده ایم، استفاده کافی و 
وافی را ببریم. وزیر علوم خاطرنشان کرد: یاد و خاطره 
امام عزیز همیشه ایجاد شور و انگیزه و شوق در همه 
کسانی که ایشان را رودررو و مستقیم دیده و پای 
سخنان شان نشسته اند و همچنین همه عاشقان این 
امام بزرگ ایجاد می کند. در واقع این شور و انگیزه 
یکی از زمینه های ایستادگی قدرتمندانه و حرکت در 

مسیر انقالب بوده است.
غالمی اظهارکرد: حضرت امام )ره( در صحبت های 
و  داشته اند  ایام اهلل  از  ذکری  همواره  مختلف خود 
مردم را در خصوص ایام اهلل تذکر می دادند. در این 
خود  انقالب  راه  ادامه  در  ما  که  روزی  نیز  راستا 
مناسبتی را برای تذکر و یادآوری و همچنین دورهم 
نشینی و هم اندیشی در راستای تقویت و پیشبرد 
اهداف و آرمان های انقالب داریم، می تواند از مصادیق 

ایام اهلل باشد و این حرکت است که می تواند نظام 
و دستاوردهای انقالب اسالمی را حفظ و به سمت 

آرمان های باال پیش ببرد.
وی در ادامه تقویت حرکت در مسیر شتاب علمی 
کشور را از مهم ترین وظایف دانشگاهیان برای حفظ 
و تقویت انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت: کشور 
ما امروزه هم در سطح  بین المللی حرفی برای گفتن 
دارد و هم در سطح ملی دستاوردهای گرانقدر عرضه 
شده است. این که جایگاه ما در رتبه بندی های علمی 
جهان از نظر رشد شتاب علمی در جایگاه ١٦ قرار 
دارد، یعنی که با تمام محدودیت هایی که اجانب برای 
حرکت علمی ایجاد کرده بودند، جوانان ما جایگاه 
ویژه ای برای سربلندی نظام اسالمی ایجاد کرده اند. 
وزیر علوم ادامه داد: در سطح ملی دستاوردهای بسیار 
پژوهشی  و  فناوری  مختلف  بخش های  در  مهمی 
آن  براساس  که  خورده  رقم  دانشگاهیان  توسط 
توانستیم در منطقه رتبه اول و گاهی رتبه دوم علمی 
رتبه بندی های  آخرین  همچنین  نماییم.  کسب  را 
تاکید می کند که ایران در بین کشورهای اسالمی، 
رتبه اول را از نظر رشد و توسعه علمی داشته است. 
دکتر غالمی با بیان اینکه حرکت های رشد علمی باید 
شدیدتر و قوی تر از وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، 
جزء  کشور  علمی  شتاب  حفظ  کرد:  خاطرنشان 
رویکرد  این  به  باید  اما  است،  دانشگاهیان  وظایف 
هم توجه داشته باشیم که جهت گیری ها به سمت 
ارتقاء سطح زندگی، حل مسائل و مشکالت پیش رو 
در جامعه باشد و نگاه ویژه ای هم به ماموریت های 

دانشگاه ها در حل مسائل کشور شکل بگیرد.

رشد علمی کشور را با قدرت ادامه می دهیم

 جنجال نویسنده هري پاتر
 با ترامپ

تجلیل از پیشکسوتان قرآنی در 
هفدهمین همایش عمری با قرآن

فیلمنامه نویس  و  رمان نویس  جی. کی.رولینگ، 
مطرح بریتانیایی و برنده جوایز مختلف ادبی با 
ترامپ  دونالد  شخصیت  درباره  توییتی  انتشار 
توضیح داد.  این نویسنده ٥٣ ساله با استناد به 
علم دستخط شناسی اعالم کرد که رئیس جمهور 
و  خودخواه  متشکر،  خود  از  انسانی  آمریکا 
دیکتاتورمآب است. رولینگ در توییتی اعالم کرد 
که قبالً به علم دستخط شناسی )گرافولوژی( باور 
نداشته است اما حاال معتقد است از طریق این علم 
می شود شخصیت آدم ها را تشخیص داد. نویسنده 
کتاب های »هری پاتر« به کتاب های گرافولوژی 

رجوع کرده و می گوید بر اساس علم گرافولوژی، 
دونالد ترامپ که امضاء و دستخط بزرگی دارد یک 
شخصیت از خود و خودشیفته راضی است. برخی 
از کاربران آمریکایی توییتر به رولینگ معترض 
شده اند، به خصوص وقتی که تصویری از امضاء 
اوباما را برای این نویسنده به اشتراک گذاشتند 
و گفتند »پس نظرت راجع به اوباما چیست؟« و 
رولینگ این پیام ها را بی پاسخ گذاشت. این اولین 
باری نیست که رولینگ به ترامپ معترض می شود. 
او پیشتر هم در نامه ای به بنیاد »پن« آمریکا ترامپ 

را »متعصب« خوانده بود.

هفدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان 
قرآنی شهر تهران با عنوان »عمری با قرآن« 
همزمان با میالد کریم اهل بیت امام حسن 
مجتبی )ع( جمعه١١ خرداد در تاالر ایوان 

شمس برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان رسانه خبری سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، همایش 
با قرآن« هر سال در ماه مبارک  »عمری 
بیت  اهل  کریم  والدت  ایام  در  و  رمضان 
امام حسن مجتبی)ع( برگزار و طی آن از 
پیشکسوتان رشته های مختلف علوم قرآنی 

به پاس سال ها تالش تجلیل می شود.
در هفدهمین دوره این همایش از چهره هایی 
چون؛ »آیت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی« 
امام  »عباس  مولف،  و  مفسر  پژوهشگر، 
انجم  »محمد  قرآن،  داور  و  قاری  جمعه« 
شعاع« مدیر و فعال قرآنی،»جمال شورجه« 
هنرمند  زاده«  ولی  »رضا  قرآنی،  هنرمند 
»حوریه  و  خوشنویسی  حوزه  در  قرآنی 

عقبایی« بانوی فعال قرآنی تجلیل می شود.
همچنین در این مراسم از سامانه ندای قرآن 
)تلفن ١٤٤٠( رونمایی و از خانواده شهید 

قرآنی مدافع حرم مرتضی کریمی و خانواده 
مرحوم عباس ولی زاده خوشنویس قرآنی 

تقدیر می شود.
با  قرآن«  با  »عمری  همایش  هفدهمین 
شهردار  افشانی  محمدعلی  سید  حضور 
سازمان  رییس  اوحدی  سعید  تهران، 
پوریان  شجاع  ولی اهلل  و  هنری  فرهنگی 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران جمعه ١١ خرداد ساعت ١٨ در تاالر 
کردستان(  بزرگراه  )ابتدای  شمس  ایوان 

برگزار می شود.

ماه  در  سال  هر  ایران  سینمای  انجمن 
سینمای  فیلم های  از  جشنواره ای  ژوئن 
و  می کند  برگزار  پاریس  در  ایران 
سال  هر  کشور  این  سینمای  دوستداران 
تا  هستند  رویداد  این  منتظر  بی صبرانه 
و  فرهنگ  با  ایرانی  فیلم های  ورای  از 
نگاه سینماگران ایرانی بیشتر آشنا شوند. 
ششمین جشنواره فیلم های ایرانی پاریس 
با همت نادر تکمیل همایون و نهال خاک 
نوول  در سینما  تا ٢٢ خرداد  از ١٦  نگار 
و در طول  برگزار می شود  پاریس  ادئون 
به  و  بخش  پنج  در  فیلم   ٢٦ جشنواره 
صورت غیر رقابتی به نمایش در می آیند.

در بخش چشم انداز سینمای معاصر ایران، 
یوسفی  اصغر  ساخته  »خانه«  فیلم های 
حقیقی،  مانی  ساخته  »خوک«  نژاد، 
»شماره  مالیی،  کاظم  ساخته  »کوپال« 
غفاری،  محمود  ساخته  سهیال«   ،١٧
بیگلری،  احسان  ساخته  خسرو«  »برادرم 
محصول  و  اعالمی  میالد  ساخته  »دلربا« 

ساخته  معبر«  »سد  دانمارک،  و  سوئد 
محسن قرایی و »خرگیوش« ساخته مانی 
باغبانی به عنوان فیلم اختتامیه به نمایش 

در می آیند.
نوجوان در سینمای  و  در بخش »کودک 

از سهراب  اتفاق ساده«  آثار »یک  ایران« 
شهید ثالث، »دونده« از امیر نادری، »بچه 
مجیدی،  مجید  ساخته  آسمان«  های 
»نیاز« از علیرضا داودنژاد، »من ترانه ١٥ 
سال دارم« از رسول صدر عاملی، »گال« و 

»رقص در خاک« از ابوالفضل جلیلی روی 
پرده می روند.

میزبان  نیز  کوتاه  فیلم های  بخش  اما 
از  »رتوش«  شامل  کوتاه  فیلم   ٥ نمایش 
اتاق«  میان  در  »دختری  مظاهری،  کاوه 
هامان  از  »آدامس«  زاده،  لک  کریم  از 
فوالدوند و محصول ایران و فرانسه، »وقت 
از  »حیوان«  و  قاسمی  علیرضا  از  ناهار« 
بهمن و بهرام ارک  است. در بخش مستند، 
»علی آقا« از کامران حیدری، »دیپلماسی 
شکست ناپذیر آقای نادری« ساخته بهتاش 
صناعی ها و مریم مقدم، »متهمین دایره 
بیستم« ساخته حسام اسالمی و »شاعران 
در  و  نورد  برق  شیرین  ساخته  زندگی« 
آشپزخانه«  »رویاهای  انیمیشن،  بخش 
»تماشاچی«  و  مدقالچی  آروین  ساخته 
از شیدا کاشی نیز حضور دارند. ششمین 
دوره جشنواره فیلم های ایرانی پاریس از ٦ 
تا ١٢ ژوئن، برابر با ١٦ تا ٢٢ خرداد ٩٧ 

در شهر پاریس فرانسه برگزار می شود.

کوپال در پاریس نمایش داده شد

 گالیه تند مجیدي از اکران
 نامنظم فیلمش

مجید مجیدی نسبت به اختصاص تبلیغات کم برای 
آخرین فیلمش ابراز گالیه  کرد.

آخرین ساخته مجید مجیدی به عنوان اثری با مضمون 
انسانی، در فروش این روزهای خود تجربه تلخی را 
می گذراند. مجید مجیدی، کارگردان »آن سوی ابرها« 
در خصوص علت تبلیغات کم فیلمش گفت: »آقای 
ضرغامی به عنوان رئیس سازمان زیبا سازی شهر تهران 
برای تبلیغات فیلم »آن سوی ابرها« حتی یک بیلبورد 
در اختیار ما نگذاشتند. همان ابتدا سه یا چهار بیلبورد 
به ما دادند که بابت آن ١٠ میلیون تومان پول گرفتند. 
بعد از آن هرچه تالش کردیم حتی یک بیلبورد در 
اختیار این فیلم قرار ندادند و شهر در تسخیر فیلم هایی 

است که من نمی خواهم از آنها اسمی بیاورم.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کارگردان فیلم سینمایی 
»محمد رسول اهلل« ادامه داد: »البته باید یک آسیب 
بگیرد که  امروز سینما صورت  برای  شناسی جدی 
چه بالیی را دارند بر سر ذائقه مخاطب در می آورند؟ 
مخاطب ما را به کدام سینما و چه محتوایی عادت 
می دهند؟ چه اتفاقی افتاده که سالن های سینما در ماه 
مبارک رمضان مملو از جمعیت می شوند و فیلم های 
سخیف و هجو آن قدر مخاطب پیدا می کنند اما فیلمی 
مثل »آن سوی ابرها« که نگاه انسانی و فطری و الهی 
دارد و از یک ساختار سینمایی قوی برخوردار است، 
مورد  تبلیغات  و  سالن  تعداد  و  اکران  در  طور  چه 

بی مهری قرار می گیرد.«
مجیدی تصریح کرد: »خدا شاهده اصال مسئله فیلم 
بنده و »آن سوی ابرها« نیست. باید ببینیم در مدیریت 
سینما چه گذشته و می گذرد و این را مورد آسیب 

شناسی قرار بدهیم.«
الزم به یادآوری است که این کارگردان در افتتاحیه 
با  مشهد  اطلس  سینما  در  ابرها«  سوی  »آن  فیلم 
تاکید بر این نکته که مردم در این سال ها به خوبی از 
سینمای ایران حمایت کردند، گفته بود: »متاسفانه این 
سینما بود که نقش خود را خوب انجام نداد و استنباط 
من این است که سینمای ایران به مردم جفا می کند و 
فیلم ها در شان مردم نیست. ما امروز شاهد سینمایی 
هستیم که با فرهنگ و زندگی ما همخوانی نداشته 
پرداخت  لحاظ  به  نازلی است که حتی  و سینمای 
سینمایی ضعیف است و می طلبد که سینماگران توجه 

بیشتری به این عرصه داشته باشند.«

خبر


