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سیاستجدیدارزیبرایجلوگیریازسوءاستفادهسفتهبازان

روز قدس راهبرد اساسی

 رژیم صهیونیستی را زیر سوال برد                  

رد ادعای امریکا علیه

 »آزادی های مذهبی« در ایران  

رونمایی از کارتخوان جدید 

کارت سوخت؛ ۱۵ تیر 
به گزارش زمان ، سردار رمضان شریف، رئیس ستاد انتفاضه 
با  رمضان  مبارک  ماه  آخرین جمعه  نامگذاری  گفت:  قدس  و 
عنوان روز قدس از سوی امام راحل، توانست راهبرد اساسی 

رژیم صهیونیستی را زیر سوال ببرد.

به گزارش زمان ، بهرام قاسمی در واکنش به انتشار گزارش وزارت 
امور خارجه آمریکا در خصوص آزادی های مذهبی در جهان، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران این گزارش را غیر واقع بینانه، بی پایه  و 

اساس و مغرضانه می داند. 

به گزارش زمان ،سید محمدرضا موسوی خواه گفت: نخستین سری 
کارتخوان های جدید با نصب تجهیزات از 1۵ تیر در جایگاه های توزیع 
سوخت رونمایی خواهد شد.این تجهیزات لمسی بوده وامنیت باالیی دارد 

می توان توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند. 216

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که 
نخواهند به روش های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی 
کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه 
این  باید گفت که در  از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  ابالغ شده در زمینه 
زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده اند.وی 
گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای 
عمومی غیردولتی و شرکت هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل 
این  که  است  صورت  این  به  دارند،  اختیار  در  را  صادرات  کل  درصد   ۸۰
شرکت ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار 
دهند.معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم 
شده اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا 
اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما 
مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.مودودی در ارتباط با 
بخش خصوصی نیز گفت:  اما در مورد بخش خصوصی می توان گفت که این 
بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار 
کشور  به  را  صادرات  از  حاصل  ارز  می توانند  شیوه  چهار  به  باشد،  نداشته 
بازگردانند.وی در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی 

باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک ها یا صرافی های 
مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، 
آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه 
در  را  خود  صادراتی  کداظهارنامه  یا  و  باشند  داشته  واردات  صادراتی شان، 
اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات 
برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.مودودی در پاسخ به این سوال که 
آیا با این شیوه بی نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی شود و 
واردات کاالهای غیرضروری صورت نمی گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که 
برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه گذاری و سایر محدودیت های قانونی 
و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می گیرد 
و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقالم غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. 
به عنوان مثال کاالهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا 
باال  گمرکی  عوارض  و  درصدی   ۵۵ تعرفه  واردات  برای  و  هستند  لوکس 
به  ورود  صادرکنندگان  برای  شرایطی  درچنین  که  است  طبیعی  و  دارند 
این عرصه ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.وی ادامه داد: در هر 
صورت معموالً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه 
نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می کنند، بخشی از واردکنندگان عالقه مند 
به احصای دالر، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت بهره می برند و ازطریق 
پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می دهند که با این شیوه، مشکلی 
ما  فرآیند تجاری  ایجاد نخواهد شد، چراکه  برای واردکننده و صادرکننده 
کشور  در  واردات  از  بیش  معموال  که  است  آن  گویای  کشور  ترازتجاری  و 
صادرات صورت می گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که 
ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.وی در پاسخ به این 
سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و 
آنها ملزم می شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در 
اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  
۶۲۰۰ تومان و حتی باالتر برآورد می شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید 
برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه 
فقط شفاف سازی تجارت است.                                ادامه در صفحه 7

   تعیین روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور؛ 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف      
گزارش سیاستجدیدارزیبرایجلوگیریازسوءاستفادهسفتهبازان کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

درباره  آمریکا  خارجه  وزارت  مذهبی  آزادی های 
ایران را سیاسی، غیرواقعی و مردود خواند.

قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امور خارجه گزارش آزادی های  سخنگوی وزارت 
مذهبی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران را سیاسی، 
غیر واقعی و مردود خواند.بهرام قاسمی سخنگو و 
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه در واکنش به انتشار گزارش وزارت امور 
خارجه آمریکا در خصوص آزادی های مذهبی در 
جهان، گفت: جمهوری اسالمی ایران این گزارش را 
غیر واقع بینانه، بی پایه  و اساس و مغرضانه می داند 
بهره برداری های خاص سیاسی  با هدف  تنها  که 
داشت:  اظهار  همچنین  است.قاسمی  شده  تهیه 
در این گزارش بار دیگر تصویری تحریف  شده و 
با تصوری سیاسی از وضعیت آزادی های مذهبی 

در جمهوری اسالمی ایران، همراه با ایراد اتهاماتی 
ناروا و دور از  آن چه که هست ارائه شده و بی شک 
وزارت  است.سخنگوی  و مردود  پذیرش  غیرقابل 
امور خارجه در خصوص تفسیرهای موجود در این 
گزارش در مورد مذاهب و عقاید مذهبی خاطرنشان 
کرد: ارائه تفسیرهای خیالی، خودساخته و بی اساس 
در مورد مذاهب و عقاید مذهبی در نهایت منجر به 
وخامت هر چه بیشتر تضادها، بحران ها و مشکالت 
بین  مذهبی شده و هیچ نتیجه و فرجام سازنده و 
مثبتی به  همراه ندارد. برای حل  و فصل اختالفات 
مذهبی و نزدیکی آنان الزم است از سیاسی کردن 
این موضوع به  شدت اجتناب شود و تنها از طریق 
اساس  بر  و  دیگری  عقاید  به  احترام  و  گفت وگو 
ارزش های متعالی انسانی و احترام به پیروان همه 
ادیان الهی در این مسیر گام برداشت.وی گفت: 
را  مهم  این هدف  آمریکا  دولت  می رسد  نظر  به 

بهره برداری  درصدد  صرفا  و  سپرده  فراموشی  به 
سیاسی از وجود تنوع مذهبی در برخی کشورهای 
جهان است و تصور بر آن است این کشور حتی 
داخلی  اوضاع  از  بینانه ای  واقع   و   دقیق  ارزیابی 
کشورها، به  خصوص از شرایط جمعیتی و مذهبی 

آنها، ندارد.
قاسمی در پایان تاکید کرد: به گواهی تاریخ مردم 
بزرگ ایران با بهره مندی از تمدن و فرهنگی کهن 
و غنی از هزاران سال پیش تاکنون با هر قومیت و 
مذهبی در فضایی کامال مسالمت آمیز و برادرانه 
پیروزی  از  بعد  و  کرده  زندگی  یکدیگر  کنار  در 
انقالب شکوهمند اسالمی نیز پیروان همه مذاهب 
بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون 
متعدد  مراکز  در  را  خود  عبادی  و  مذهبی  امور 
مذهبی در جای جای ایران زمین به جا می آورند و 

قانون نیز از این آزادی ها حراست می کند.

واکنش به انتشار اتهامات واهی وزارت خارجه امریکا؛

رد ادعای امریکا علیه »آزادی های مذهبی« در ایران

رویترز به نقل از دیپلمات های غربی گزارش داد: 
باز  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  بازگرداندن 
طراحی راکتور آب سنگین اراک و تغییر کاربری 
سایت فردو در این کشور را با مشکل مواجه می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طرف های باقیمانده 
در توافق هسته ای با ایران به آمریکا هشدار داده اند 
توافق،  این  از  برای خروج  این کشور  که تصمیم 
کردن  محدود  برای  روسیه  و  چین  تالش های 
راکتور  بازطراحی  یعنی  ایران  هسته ای  ظرفیت 
فردو  سایت  کاربری  تغییر  و  اراک  سنگین  آب 
توافق  اساس  کرد.بر  خواهد  مواجه  مشکل  با  را 
ایران و قدرت های جهانی، راکتور اراک  هسته ای 
باید به گونه ای بازطراحی شود که نتواند پلوتونیوم 
در سطح تسلیحاتی تولید کند. همچنین سایت 
فردو نیز قرار است به یک مرکز فناوری، فیزیکی 
وضع  رویترز،  گزارش  شود.به  تبدیل  هسته ای  و 
مجدد تحریم های آمریکا علیه سازمان انرژی اتمی 
ایران سبب خواهد شد تا شرکت های غیرآمریکایی 
دلیل  به  واشنگتن  جریمه های  خطر  معرض  در 
تعامل با این سازمان قرار گیرند که شامل شرکت 
هسته ای ملی چین و روس اتم روسیه می شود. این 
دو شرکت در حال حاضر در حال انجام اقدامات 
مربوط به منع اشاعه در راکتور اراک و تاسیسات 
برای  درخواست ها  به  تاکنون  اما  هستند  فردو 
نداده اند.به  پاسخی  گزارش  این  درباره  اظهارنظر 
گفته سه دیپلمات اروپایی، دیگر طرف های توافق 
فرانسه و  انگلیس،  هسته ای یعنی روسیه، چین، 
آلمان جمعه گذشته در نشستی در وین که برای 
اولین بار پس از خروج آمریکا از توافق برگزار شده 

مسکو  و  پکن  و  رایزنی  موضوع  این  درباره  بود، 
نگرانی هایشان را نسبت به تاثیر تحریم های آمریکا 
بر فعالیت هایشان در ایران ابراز کردند.یک دیپلمات 
ارشد اروپایی این وضعیت را احمقانه توصیف کرد 
و گفت که خروج آمریکا از توافق خطر بروز یک 
مشکل اشاعه را ایجاد خواهد داد چرا که تحریم های 
و  اراک  راکتور  روی  کار  است  ممکن  واشنگتن 
این  که  گفت  دیپلمات  کند.این  متوقف  را  فردو 
وضعیت ممکن است منجر به تعلیق تغییرات در 
برنامه هسته ای ایران شود که کامال نامعقول است.

کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در 
پاسخ به این سوال که واشنگتن برای رسیدگی به 
نگرانی ها نسبت به تحریم سازمان انرژی اتمی ایران 
قصد دارد چه کاری انجام دهد و چگونه می خواهد 
منافع آمریکا را حفظ کند، تنها گفت که آمریکا از 
موضع دیگر طرف ها در قبال سازمان انرژی اتمی 
ایران مطلع است.وی ادامه داد: دولت آمریکا در حال 

بررسی دقیق این سواالت است.این مقام آمریکایی 
همچنین با تکیه بر ادعاهای بی اساس واشنگتن 
ایران،  قبال  در  ما  موضع  افزود:  کشورمان،  علیه 
دستیابی به منافع منع اشاعه پایدار و همیشگی 
مخرب  فعالیت های  تمامی  کردن  مهار  عالوه  به 
این کشور است.بنابر این گزارش، توافق هسته ای 
ایران و گروه موسوم به 1+۵ که در ژوئیه ۲۰1۵ 
حاصل شد، منجر به رفع تحریم های ایران در قبال 
محدودیت فعالیت های هسته ای این کشور شد اما 
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا که از همان آغاز 
فعالیت های انتخاباتی اش از این توافق انتقاد می کرد، 
سرانجام روز هشتم ماه می خروج از توافق را اعالم 
کرد و گفت که به دنبال یک توافق گسترده تر است 
که نه تنها برنامه هسته ای ایران، بلکه برنامه موشکی 
بالستیک این کشور را محدود و حمایت تهران از 
گروه هایی در سوریه، عراق، لبنان و یمن را متوقف 
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سرمقاله
خروج آمریکا از برجام 

و بازار نفت

نگاه روز
 تحریم های اقتصادی چگونه 

بی اثر می شوند؟     

 تکذ یب فوت 10 نفر در اثر 
تب کریمه کنگو

بعد از خروج ایاالت متحده از برجام  این 
تصور در بازار جهانی نفت شکل گرفت که 
صادرات نفت ایران به تدریج کاهش خواهد 
یافت و انتظارات بازار موجب افزایش قیمت 

جهانی نفت شد. 
از مدتی قبل،  این خروج و  از  البته قبل 
افزایشی  مسیر  در  نفت  جهانی  قیمت 
قرار گرفته بود. رونق نسبی در اقتصاد و 
درنتیجه  افزایش نسبی در تقاضای جهانی 
نفت و جذب شدن اضافه انباشتی در ذخائر 
نفتی، موجب  تغییر روند قیمت شده بود و 
در ابهام قرار گرفتن آینده برجام نیز به این 
روند دامن زد.اما ادامه این وضعیت و این که 
آیا انتظار بازار در مورد کاهش صادرات نفت 
ایران به واقعیت عینی هم تبدیل خواهد 
شد یا نه، بستگی زیادی به اقدامات اتحادیه 

اروپا خواهد داشت.
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7 نگار احمدی 

 تاثیر هنر بر کاهش
 آسیب های اجتماعی

وزیر ارشاد عنوان کرد:

تعیین روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور؛ 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعالم برنامه حذف 
کامل کاغذ از فرآیندهای مالیاتی، بر استقرار کامل 

طرح جامع مالیاتی در ادارات تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
اسناد  حذف  برنامه  درباره  نژاد،  تقوی  سیدکامل 
کاغذی از فرایندهای مالیاتی، گفت: به علت اینکه 
پرداخت  اظهارنامه،   از  سازمان  فعالیت های  بیشتر 
صورت  به  مالیاتی  دادرسی  و  رسیدگی  هم  و 
الکترونیکی انجام می شود، با استقرار کامل طرح 
جامع در ادارات باید به سمت حذف اسناد کاغذی 
برویم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار 
داشت: زمینه و مقدمات این کار فراهم شده و این 
مساله مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز است. سیاست 

اصلی سازمان امور مالیاتی بر این است که فعالیت 
با حذف کاغذ دنبال کند که قطعا  را  اصلی خود 
در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.یکی از مهم 
ترین برنامه ها و پروژه های سازمان مالیاتی در یکی 
دو سال اخیر، پیاده سازی سامانه های طرح جامع 
مالیاتی و مدرن سازی فرایندهای آن بوده است. در 
حال حاضر، بسیاری از مراحل دریافت اظهارنامه تا 
می  انجام  الکترونیکی  به صورت  مالیات  پرداخت 
کاهش  بر  عالوه  تواند  می  موضوع  این  که  شود 
فسادهای  از  جلوگیری  باعث  انسانی،  خطاهای 
احتمالی و زدوبندهای مالیاتی شود.همچنین برای 
تهیه اظهارنامه های مکتوب، سالیانه به میزان قابل 
توجهی کاغذ در کشور مورد استفاده قرار می گرفت 

طرح  های  سامانه  کامل  شدن  الکترونیکی  با  که 
جامع مالیاتی، عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها، 
باعث جلوگیری از قطع درختان و استفاده از آنها به 
عنوان کاغذ شده است.حسین میرشجاعیان؛  معاون 
وزیر اقتصاد با اشاره به بهره گیری از فناوری ها و 
شیوه های مدرن در مالیات ستانی، بر ارتقای کیفیت 
سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت: مالیات 
ها  دولت  مالی  تامین  روش  ترین  مهم  دیرباز  از 
بوده و نقش بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست. 
توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و 
ایفای نقش جدی تر دولت در فرایند توسعه کمک 
شایانی می کند.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
اظهارداشت: مالیات ستانی مناسب نیازمند سیستم 
مالیاتی  مودیان  همکاری  و  مناسب  مالیاتی  های 
است. متاسفانه یکی از مهم ترین چالش های دولت 
مالیاتی  تمکین  عدم  مالیات ستانی  فرایند  در  ها 

مودیان به ویژه مودیان ُخرد است.

تقوی نژاد اعالم کرد:

دادرسی تا اظهارنامه از فرآیندالکترونیک

سخنگو 
س : ثنا فالح 

عک
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خروج آمریکا از برجام و بازار نفت

سیدغالمحسین حسنتاش

بعد از خروج ایاالت متحده از برجام  این تصور در بازار جهانی نفت شکل 
گرفت که صادرات نفت ایران به تدریج کاهش خواهد یافت و انتظارات 

بازار موجب افزایش قیمت جهانی نفت شد. 
البته قبل از این خروج و از مدتی قبل، قیمت جهانی نفت در مســیر 
افزایشی قرار گرفته بود. رونق نسبی در اقتصاد و درنتیجه  افزایش نسبی 
در تقاضای جهانی نفت و جذب شدن اضافه انباشتی در ذخائر نفتی، 
موجب  تغییر روند قیمت شده بود و در ابهام قرار گرفتن آینده برجام 
نیــز به این روند دامن زد.اما ادامه این وضعیت و این که آیا انتظار بازار 
در مورد کاهش صادرات نفت ایران به واقعیت عینی هم تبدیل خواهد 
شد یا نه، بستگی زیادی به اقدامات اتحادیه اروپا خواهد داشت. در اروپا 
تجارت و تصدی امور در دست شرکت های خصوصی است و شرکت ها 
حافظ منافع خود و سهامدارنشان هستند. صابون تحریم های ثانویه قبال 
به تن بسیاری از شرکت ها و بانک های اروپائی خورده است و اغلب این 
بنگاه ها منافع یا اشتراک منافع گوناگونی در ایاالت متحده دارند ولذا 
اگر  اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن نتوانند راه کاری برای جلوگیری 
از اعمال تحریم های  ثانویه بیابند احتمال کاهش داد و ســتد شرکت 
های اروپائی و حتی آسیائی، با ایران بسیار زیاد  خواهد بود.در صورتی 
که بازگشت تحریم ها موجب کاهش صادرات نفتی ایران شود و قیمت 
های جهانی نفت در روند افزایشی فعلی باقی بماند ممکن است توافق 
موجود میان اوپک و غیر اوپک شکسته شود. قبال قرار شده بود که این 
توافق تا پایان سال ۲۰1۸ ادامه یابد اما از آنجا که بسیاری از کشورهای 
عضــو و غیر عضو اوپک تمایلی بــه افزایش بیش از حد قیمت ها که 
موجب افزایش تولید نفت خام های ِشیلی در امریکا می شود، ندارند 
ممکن است عمال یا حتی رسما از توافق خارج شوند و تولید نفت خود 
را افزایش دهند و جایگزین صادرات ایران نمایند. البته سازمان اوپک 
نمی تواند رسما سهم ایران را به کشور یگری بدهد اما در عمل ممکن 
است که چنین اتفاقی رخ دهد.در دوران پس از برجام، در بعد سرمایه 
گزاری در صنعت نفت ایران که بر آینده تولید نفت کشــور تاثیر می 
گذارد، هنوز شرکت های اروپائی حضور فعال و جدی پیدا نکرده بودند 
و شاید به نوعی دفع الوقت می کردند تا از تصمیم نهائی ترامپ مطلع 
شوند. بنابراین به نظر نمی رسد که در این زمینه تحول مهمی رخ دهد. 
البته آنچه که باید از آن متاسف بود این است که مقامات وزارت نفت در  
چند سال اخیر بسیاری از اقداماتی که به طرق دیگری هم قابل انجام 
بود را به امید ورود شرکت های اروپائی معلق نگهداشتند و حاال از اینجا 

مانده و از آنجا رانده شده اند.  
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

بررسی الزامات دولت در مذاکره با اروپا 
در مجلس

»مجتبی ذوالنوری« رییس کمیته هسته ای مجلس، 
گفت: طرح دوفوریتی الزام آور دولت برای مذاکرات با 
اروپایی ها با ۸۰ امضا در دستور قرار گرفته است. این 

طرح ذیل قانون اقدام متقابل قرار می گیرد.
به گزارش زمان بــه نقل ازخانه ملت، ذوالنوری در 
توضیح طرح الزام آور دولت برای مذاکره با اروپایی ها 
پیرامون برجام، گفت: طرح دوفوریتی برای مذاکره 
دیپلمات های ایرانی با طرف هــای اروپایی تهیه و 
تمام فرمایشــات مقام معظم رهبری و محورهای 
مورد تاکید ایشان، در طرح گنجانده شده است. این 
طرح پیش از این و بعــد از خروج آمریکا از برجام 
تهیه شــده بود اما بعد از ایراد فرمایشات رهبری، 
تغییراتی بر روی آن انجام شد.نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: تمام منظور و 
فرمایشــات مقام معظم رهبری در طرح دوفوریتی 
مذکور گنجانده شــده اســت، البته این طرح قرار 
نیست در قابل قانون جداگانه به تصویب برسد. این 
طرح ذیل ماده واحده قانون اقدام متقابل و متناسب 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام اضافه 
خواهد شد.وی افزود: برای جلوگیری از تکرار و تعدد 
قانون، طرح مذکور برای تاکید و تکمیل قانون تهیه 
شــده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.ذوالنوری 
یادآور شــد: در شرایط کنونی 1۵ طرح دو فوریتی 
پیش از طرح مذکور در دســتور صحن علنی قرار 
گرفته است، هفت طرح از سوی نمایندگان پیگیری 
می شود و بخش هایی هم طرح هایی است که مسیر 
خود را طی کرده و به کمیســیون های تخصصی 
ارجاع شده است. لذا از طراحان و نمایندگان مکتوب 
امضاء و اجازه گرفته شــد که با توجه به روز بودن 
طرح مذکور و تاثیر این طرح در زمان فعلی، طرح 
الزام آور دولت زودتر در دستور کار قرار گیرد.عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
ادامــه داد: از این رو طرح الزام آور کردن دولت برای 
مذاکره با طرف ها اروپایی با اولویت در دســتور کار 
قرار می گیرد، این طرح از حدود ۸۰ امضا برخوردار 
است بنابراین با انگیزه بیشتر در صحن علنی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

تاکید موگرینی بر حفظ برجام 

در گفت وگو با وزیرخارجه ژاپن
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در تماس 
تلفنی بــا وزیر امورخارجــه ژاپن ضمن گفت وگو 
درباره برنامه جامع اقدام مشــترک و موضوع شبه 
جزیره کره، بر لزوم حفظ توافق هسته ای تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فدریکا موگرینی، 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در یک 
تماس تلفنی با تارو کونــو، وزیر امور خارجه ژاپن 
به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. دو طرف در این 
گفت وگو بر دو اولویت سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و ژاپن، یعنی توافق هســته ای با ایران و اوضاع در 
شبه جزیره کره متمرکز بودند.بنابر گزارش پایگاه 
اینترنتی اتحادیه اروپا، موگرینی و تارو کونو درباره 
ضرورت حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
به عنوان مساله ای بسیار مهم برای امنیت منطقه و 
فراتر از آن گفت وگو کردند.مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تاکیــد کرد که این اتحادیه تا زمانی 
کــه ایران به اجرای تعهدات خود ذیل برجام ادامه 
دهد، همان طور که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون در 11 گزارش پیاپی اش پایبندی ایران به 
تعهداتش را تایید کرده است، به ادامه اجرای کامل 
و موثر توافق هســته ای متعهد خواهد بود.مسئول 
سیاست خارجی اتجادیه اروپا همچنین وزیر امور 
خارجه ژاپن را در جریان اقدامات این اتحادیه برای 
حصول اطمینــان از تداوم روابط اقتصادی با ایران 
پس از تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم های 
مرتبط هســته ای علیه تهران قرار داد.موگرینی و 
کونو درباره اوضاع شــبه جزیره کره، به ویژه هدف 
مشترک دو طرف برای خلع سالح هسته ای کامل، 
قابل راســتی آزمایی و برگشــت ناپذیر این شبه 
جزیــره به تبادل نظر پرداختند و توافق کردند که 
در هفته های آینده به تماس هایشان درباره این دو 

موضوع ادامه دهند.

اخبار

سرمقاله

هیچ ارثی مانند ادب و اخالق پر 
ارج و گرانمایه نیست

کالمامیر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با فرض ایجاد 
بدترین شرایط برای راکتور اراک، متخصصان ایرانی 
قادر به تکمیل راکتور بازطراحی شده فعلی و نیز 
بازسازی راکتور قدیمی با ساخت کالندریای جدید 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز کمالوندی با 
اشاره به برخی اخبار و گمانه زنی ها درباره اختالل در 
روند بازطراحی راکتور اراک و تولید رادیوایزوتوپ ها 
در سایت فردو اظهار کرد: اول این که به نظر می رسد 
رسانه های  برخی  از سوی  گزارش ها  و  اخبار  این 
ابهام و تردید در روند  خارجی تالش برای ایجاد 
آینده همکاری های هسته ای ایران با کشورهاست؛ 
مشکلی  کمترین  که  همکاری هایی  و  فعالیت ها 
بر اساس  آینده متصور نیست. دوم  آنها در  برای 
قراردادهایی  و  توافقات  قطعنامه ۲۲31،  بند 1۴ 
تحریمی  قطعنامه های  برقراری مجدد  از  بعد  که 
)با فرض نقض تعهدات از جانب ایران و بازگشت 
به وضعیت قبل از برجام و این قطعنامه( مشمول 
تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت نمی شوند.

بند 1۴ قطعنامه ۲۲31 تایید می کند که اعمال 
مفاد قطعنامه های پیشین وفق بند 1۲ این قطعنامه 
که در آن به لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه 
ایران پرداخته است، نسبت به قراردادهایی که پیش 
از زمان اعمال بین هر طرف و ایران یا اشخاص و 
نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای اثر عطف به 
ماسبق نخواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیت های 
برجام،  با  اجرای آن ها  و  قراردادها  این  نظر  مورد 
این قطعنامه و قطعنامه های پیشین منطبق باشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: بر فرض که 
یعنی  می آمد  وجود  به  برجام  در  بدترین شرایط 
ایران متهم به نقض برجام می شد و کشورهای ۵+1 
موضوع را به شورای امنیت می بردند بر اساس بند 
توافق  مثل  قبلی  توافق های  قطعنامه ۲۲31   1۴
ایران با چین در رابطه با اراک مشمول تحریم ها 
نمی شد. اما این احتمال وجود دارد که آمریکا با 
تحریم های یک جانبه بخواهد به دیگر کشورها برای 

همراهی با او فشار بیاورد. در مورد کشوری مثل 
چین بسیار بعید است که این کشور بدون هیچ 
قطعنامه ای از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد 
از آمریکا تبعیت کند.وی هم چنین خاطرنشان کرد: 
متخصصان ایرانی قادرند کار در رابطه با اراک را 
کمک  بدون  راکتور  این  بازطراحی  چارچوب   در 
ما  که  ادامه دهند.وی گفت  نیز  دیگر  کشورهای 
راکتور  ساخت  ادامه  بر  عالوه  داریم  را  توان  این 
جدید، راکتور قدیمی را نیز با ساخت کالندریای 
جدید بازسازی کنیم و در صورت لزوم هر دو کار 
را انجام می دهیم. هم اکنون کار بازطراحی راکتور 
اراک توسط متخصصان ایرانی در حال انجام است 
و کشورهای دیگر صرفا تایید کننده طراحی های 
ما هستند.کمالوندی با اشاره به چارچوب همکاری 
اراک  راکتور  بازطراحی  با  رابطه  در  و ۵+1  ایران 
توضیح داد: چین و آمریکا بر اساس تصمیم ۵+1 
وظیفه انتقال تصمیمات و نظرات دیگر کشورها در 
رابطه با اراک را به ما داشتند و حاال با خروج آمریکا 
چین فعال به تنهایی این مسئولیت را دارد اما ممکن 
است 1+۴ در آینده کشوری دیگر را از بین خود 

جایگزین آمریکا کنند. هم چنین بر اساس توافقات 
ایران  طراحی های  جداگانه  باید   ۵+1 کشورهای 
برای راکتور جدید را به لحاظ علمی و فنی تایید 
کنند که اکنون آمریکا از این گروه خارج شده است. 
عالوه بر این حداقل سه کشور از شش کشور )۵+1( 
عالوه بر بازبینی طراحی ها وظیفه تامین تجهیزات 
دیگر  آمریکا،  خروج  با  و  دارند  برعهده  را  راکتور 
کشورها تغییری در وظیفه شان به وجود نخواهد 
آمد.وی در ادامه درباره برخی اخبار و تحلیل ها در 
رسانه ها یا از سوی شخصیت های سیاسی درباره 
مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان ایرانی گفت: 
این باره داشته ایم  تا به حال نه درخواستی در  ما 
اگر هم چنین  و  است  افتاده  اتفاقی  نه چنین  و 
بدیهی  شود  مطرح  آژانس  سوی  از  درخواستی 
همان طور  کرد،  نخواهیم  قبول  را  آن  که  است 
که تا کنون چنین چیزی را قبل یا بعد از برجام 
نپذیرفتیم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه 
تاکید کرد که در روند کار بازطراحی راکتور اراک 
هیچ وقفه ای در این مدت ایجاد نشده و کار با قوت 
این پرسش که در  پیش می رود.وی در پاسخ به 

آخرین کمیسیون مشترک برجام درباره توافق های 
مثل  برجام  چارچوب  در  ایران  هسته ای  و  فنی 
نشد؟  صحبت  اعضا  میان  رادیوایزوتوپ  و  اراک 
گفت: در جلسه کمیسیون مشترک اخیر تمرکز 
از  آمریکا  و بحث خروج  بر روی مسایل سیاسی 
برجام و تعهدات طرف های مقابل ایران در برجام 
و تضمین های مورد نظر ایران بود.کمالوندی ادامه 
داد: اروپایی ها تا کنون گفته اند که در حفظ برجام 
و تامین منافع ایران با ادامه حضورش در این توافق 
بدون  تعهداتشان  اجرای  دنبال  و  هستند  جدی 
آمریکا هستند و البته مقامات ایرانی تاکید کردند، 
روند بررسی این مسایل نباید خیلی طوالنی شود 

چرا که زمان زیادی نداریم.
معاون صالحی درباره آینده همکاری های دو جانبه 
و چندجانبه ایران و کشورهای اروپایی اظهار کرد: 
مسیر  در  اروپایی ها  با  ما  تفاهمات  و  گفت وگوها 
خود ادامه دارد و تا االن مشکلی ایجاد نشده است 
اما با اعمال تحریم های فرامرزی آمریکا، باید دید 
شرکت های اروپایی تا چه اندازه می توانند در این 
زمینه به تعامل ادامه دهند؛ این روزها مسئوالن 
اروپایی به خاطر اعمال فشارها و محدودیت های 
آمریکا بسیار ناراحت هستند و باید دید آنها تا چه 
اندازه در برابر فشارهای آمریکا به خاطر خودشان 
هم که شده مقاومت دارند.سخنگوی سازمان انرژی 
کشور  هسته ای  فعالیت های  آینده  درباره  اتمی 
گفت: فرض ما در پیشبرد صنعت هسته ای مان این 
است که در بدترین شرایط کار را پیش ببریم. بنا بر 

این از ایجاد شرایط جدید نگرانی نداریم.
در  تحلیل ها  و  اخبار  برخی  درباره  ادامه  در  وی 
رسانه ها یا از سوی شخصیت های سیاسی درباره 
مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان ایرانی گفت: 
این باره داشته ایم  تا به حال نه درخواستی در  ما 
اگر هم چنین  و  است  افتاده  اتفاقی  نه چنین  و 
درخواستی از سوی آژانس مطرح شود بدیهی است 
که آن را قبول نخواهیم کرد، همان طور که تا کنون 

چنین چیزی را قبل یا بعد از برجام نپذیرفتیم.

کمالوندی: چین از تحریم های آمریکا تبعیت نمی کند

 قادریم راکتور جدید و قدیم اراک را با هم بسازیم 

 مفقودی
 کارت هوشمند خودرو شماره ۴1۴7۵7۶متعلق به کامیون ولوو جفت باری فلزی با 

شماره پالک 1۵۶ع9۵ایران ۶۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

 مفقودی
المنثی برگ سبز ام وی ام مدل 1393 شهربانی 1۲۴ ص37 ۸۲ موتور ۰۲9۵۶۶ 

شاسی 1۰3۰۲۰۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 مفقودی
پژوپارس مدل 1393 شماره شهربانی ۴71م 7۶  وبرگ سبز  المثنی سند کمپانی 
۸۲ شماره موتور ۰۰7۶۸۶۵ شاسی ۸۲۵۰11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند کامیون کمپرسی ولوو N1۰مدل ۸۲ به رنگ قهوهای روشن روغنی با 
شماره موتور ۰1۴9۲7۰و شماره شاسی ۰337۸۸و شماره پالک ۲۸۶ع3۴ایران 7۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
میاندرود 

 مفقودی
 برگ سبز خودروی سواری پژو ۲۰۶ آریان مدل 13۸9 به رنگ خاکستری متالیک 
شاسی شماره  موتور133۸9۰۰۲777و   شماره   7۲ پالک۲31ق۸۶ایران  شماره  به 

از  و  گردیده  مفقود  احمدی  ابوالقاسم  مالکیت  به   NAAP۴1FD9AJ۲۸13۲۲
درجه اعتبار ساقط می باشد

نکا 

ابالغ 
 شکایت آقای مهدی اصغرنژاد علیه متهم آقای میالد اکبرزاده کروائی  فرزند خسرو 
به اتهام جعل که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 
1۰1 جزایی سابق ارجاع و به کالسه1۰1/97۰17۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 97/۴/1۲ ساعت 9 و نیم تعیین شده است به علت مجهول المکان  بودن متهم 
به تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی به اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردد
 مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار

آگهی )کالسه 960728(
 در خصوص دعوای آقای سید رضا حسینی با وکالت آقای حسین رستمی به طرفیت 
خسارات  کلیه  احتساب  با  و  معوقه  اجور  مطالبه  خواسته  به  رمضانی  سهیال  خانم 
اینکه خوانده می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه  دادرسی نظر به 
نظریه تکمیلی کارشناسی دعوت شوند لذا تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و 
چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند 

م.  الف 97/۲۴۰
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی خواهان علیرضا بصیریان فرزند غالمرضا به نشانی نور روستای دارجار 
دامداری اعظمی نیا  دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت آرش کجوری 
فرزند رضا علی و کرم کجوری فرزند رضا علی به آدرس  مجهول المکان تقدیم این شعبه 
نموده که به کالس 97/3۶ ثبت گردیده و وقت رسیدگی به  تاریخ 97/۴/۲۶ساعت 
1۰ صبح تعیین گردیده نظر به مجهول  المکان بودن خوانده آرش کجوری با تقاضای 
خواهان موافقت دادگاه با استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا خواندگان یا خوانده فوق جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اعالم آدرس در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع نمایند 

در غیر این صورت دادگاه غیابا  مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمودم. الف 97/۲۴1
 دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور گل زرودی 

متن آگهی
شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل 

نظر به این که در پرونده 9۶۰99۸1۲139۰۰۸19 و به شماره بایگانی 9۶۰9۰۶ آقای 
مرتضی رضازاده به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین حسب شکایت جعفر اکبری از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشید و به علت مجهول المکان بودن ابالغ میسر نمی 
باشد بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و 
انقالب مراتب به شما ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل جهت دفاع از خویش حاضر شوید در صورت 

عدم حضورتان پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جلب انجام می گردد. 
دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای آمل – علی نیا م الف- ۱745

رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: نامگذاری آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان با عنوان روز قدس از سوی امام راحل، توانست 

راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی را زیر سوال ببرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار رمضان شریف رئیس ستاد 
انتفاضه و قدس در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز 
جمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: روز 
جهانی قدس امسال با سال های گذشته قطعا متفاوت خواهد 
بود.وی گفت: سرزمین فلسطین سی سال قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی با دسیسه های آمریکا و انگلیس توسط صهیونیست ها 
اشغال شد و مردم آن کشور را آواره کرد. امسال در هفتادمین 
سال اشغال آن سرزمین هستیم. شریف ادامه داد: حوادث اخیری 
که در منطقه و فلسطین اشغالی اتفاق افتاد تاثیراتی را در این 
موضوع خواهد داشت. رئیس ستاد انتفاضه و قدس تصریح کرد: 
نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس از 
سوی امام راحل، توانست راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی را زیر 
سوال ببرد. هر سال در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، ظلمی 
که به مردم فلسطین شده است نزد مردم جهان بازخوانی می شود 
و این بزرگترین ضربه روحی به رژیم صهیونیستی است.شریف 
گفت: یکی از ویژگی های امروز انتفاضه فلسطین، حضور جوانان 
نسل های جدید این کشور است که آماده بازگشت به سرزمین 

مادری خود هستند. راهپیمایی های بازگشت که در هشت هفته 
اخیر رخ داده، نشان از آن دارد که آرمان های فلسطین هنوز زنده 
است.رئیس ستاد انتفاضه و قدس تصریح کرد: بدون شک دیوار 
حائل و فنس های پوسیده نمی توانند حصار محکمی برای رژیم 
صهیونیستی باشند.وی با اشاره به حرکت جنون آمیز و انتحاری 
ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف افزود: شاهد بودیم 
که جز دو سه کشور ناشناخته، هیچ کشوری حاضر نشد سفارت 
خود را به قدس انتقال دهد و این اقدام نقطه عطفی بود که حمایت 
آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی را بر همگان روشن کند.شریف 
گفت: کسانی که به عنوان پرده دار کعبه جانب رژیم صهیونیستی 
را گرفتند نزد مردم مسلمان رسوا شدند و این هم ویژگی دیگری 
بود که منجر به مشخص شدن صف حامیان فلسطین و کسانی که 
از پشت به آنها خنجر زدند، شد.وی با بیان اینکه روز قدس امسال 
در شرایطی برگزار می شود که دیگر داعش ،به عنوان حاشیه امن 
رژیم صهیونیستی، وجود ندارد، افزود: ما این موفقیت را مدیون 
نیروهای مقاومت و قدرت روزافزون جبهه مقاومت در تمام منطقه 
هستیم.رئیس ستاد انتفاضه و قدس افزود: صهیونیست ها بدانند 
که نزد آزادیخواهان جهان و مسلمانان رژیمی ناقض حقوق بشر، 
کودک کش و به عنوان غده سرطانی در منطقه به حساب می آیند.

شریف تصریح کرد: شما صهیونیست ها بدانید که تالشی که در 

سرزمین های اشغالی به همراهی و حمایت آمریکا و پول های 
قارون منطقه برای پیشبرد طرح های خود انجام می دهید، راه 
به جایی نخواهد برد. شما باید برای یهودیانی که از سرتاسر جهان 
جمع کرده اید جای دیگری پیدا کنید، چرا که مردم فلسطین 
صاحب سرزمین و کشور خودشان هستند.وی افزود: امروز شما 
دستتان خالی است و جبهه مقاومت که پشتیبان اصلی فلسطین 
به حساب می آید، دست پُری دارد. موفقیت های جبهه مقاومت 
نه تنها در بُعد عملیاتی و میدانی، بلکه در بُعد سیاسی هم قابل 
مشاهده است. دیدیم که پیروزی مردم لبنان و عراق در انتخابات 
پارلمانی و از طرفی پیشرفت های مبارزان و نیروهای مقاومت در 
یمن، دستاوردهای بزرگی است که در برابر دستان خالی شما به 
دست آمده است.شریف در پایان ابراز امیدواری کرد که روز قدس 
امسال شاهد حضور پرشور و شاداب ملت ایران و دیگر ملت های 

جهان باشیم.

سردار شریف :

روز قدس راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی را زیر سوال برد

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، از رشد دو 
برابری صادرات دارویی کشور در سال گذشته 
دکتر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  داد.به  خبر 
اکبر برندگی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه 
صادرات  توسعه  منظور  به  و  کشور  اقتصادی 
غیر نفتی و در راستای سیاست های دولت در 
خصوص حمایت از صادرات و تالش در زمینه 
گفت:  دارویی،  های  فرآورده  صادرات  توسعه 
سازمان غذا ودارو ضمن حفظ اولویت تامین نیاز 
دارویی کشور، با تشویق شرکت ها و همکاری 
سندیکای صاحبان صنایع داروسازی و سندیکای 
مواد اولیه، مجوز صادرات مازاد تولید داخلی را 
صادر نموده است.وی افزود: حجم صادرات سال 
برآورد  دالر  میلیون  139۶ کشور حدود 1۲۰ 
شده که از این مقدار 11۰ میلیون دالر دارو و 
1۰ میلیون دالر مربوط به مواد اولیه دارویی است.

برندگی ادامه داد: با وجود همه مشکالت شرکت 
های تولیدی، مقایسه آمار صادرات سال 139۶ با 

مدت مشابه سال قبل از آن )سال 7۵(که آمار 
صادرات حدود 7۰ میلیون دالر بوده است، رشد 
دو برابری صادرات داروهای تولیدی را نشان می 
دهد.وی گفت: بیشترین میزان صادرات مربوط به 
داروهای »های تک« و »شیمی درمانی« بوده 
به کشورهای روسیه، عراق، سوریه،  که عمدتاً 
افغانستان، اوکراین و آذربایجان صادر شده است.

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، در نامه ای به 
شرکت های تولید و مصرف کننده مواد شیمیایی 
ثبت  مجوز  الکترونیک  صدور  کنترل،  تحت 
سفارش و حواله تحویل مواد شیمیایی را منوط 
به اخذ دسترسی سامانه TTAC، دانست و افزود: 
ضرورت دارد که مدیرعامل و مسئول فنی تمامی 
شرکت های صنعتی تولید کننده و مصرف کننده 
مواد شیمیایی تحت کنترل در سامانه مدیریت و 
نظارت بر محصوالت سالمت سازمان غذا و دارو 
به آدرس www.ttac.ir ثبت نام نموده و به 

سامانه مذکور دسترسی داشته باشند. 

وزیر امورخارجه فرانسه با بیان اینکه اتحادیه اروپا 
برای محافظت از شرکت های اروپایی در برابر 
تحریم های آمریکا پیشرفت هایی به دست آورده 

است، گفت که این اقدامات هنوز کافی نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ژان ایو لودریان، 
فرانسه روز پنج شنبه گفت:  امور خارجه  وزیر 
اتحادیه اروپا در زمینه محافظت از شرکت های 
اروپایی در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران، 
هنوز  اما  است  یافته  دست  پیشرفت هایی  به 
این اقدامات کافی نیستند.لودریان در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی LCI فرانسه تصریح کرد: ما 
در یک زمینه پیشرفت داشته ایم و آن اجرای 
را  ما آن  اروپا در سال 199۶ است که  قانون 
مدرنیزه کرده ایم و به ما این اجازه را می دهد 
آمریکا  فشار  برابر  در  شرکت هایمان  از  که 
نیست. کافی  هم  هنوز  اما  کنیم،  محافظت 

وی در ادامه گفت: هنوز نیاز است تا سازوکار 
مالی جداگانه ای از واحد ارزی دالر ایجاد کنیم، 

همچون یورو یا ارزهای دیگر که به شرکت های 
اروپایی برای تجارت با ایران کمک و در نتیجه 
تهران بتواند نفت خود را صادر کند.پس از آنکه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج خود 
از برجام را عالم کرد و گفت که تحریم ها علیه 
توافق  طرف های  دیگر  بازمی گرداند،  را  تهران 
یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان به عالوه روسیه 
و چین بارها بر ادامه پایبندی خود به اجرای 
این توافق تاکید کرده اند.اتحادیه اروپا نیز اعالم 
کرده است که به دنبال راه های عملیاتی و فوری 
برای حفظ برجام و تضمین بهره مندی ایران از 
منافع اقتصادی مورد انتظار از توافق است. در 
همین راستا کمیسیون اروپا رای محافظت از 
شرکت های اروپایی که با ایران تجارت می کنند 
اجرای  فرآیند  واشنگتن  تحریم های  برابر  در 
مقررات مسدودکننده را آغاز کرده است که مانع 
از همکاری این شرکت ها با تحریم های آمریکا 

علیه ایران می شود.

پیشرفتناکافياروپابرايحفظبرجامرشددوبرابریصادراتداروییکشور 

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به حادثه مدرسه غرب تهران

 یک عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به ورود این کمیسیون به حادثه مدرسه پسرانه غرب تهران، گفت 
که جلسه فوق العاده این کمیسیون برای پیگیری این موضوع احتماال 

امروز برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام پارسایی با ابراز تاسف عمیق از 
حادثه پیش آمده، اظهار کرد:  حادثه اخیر در مدرسه پسرانه غرب تهران 
باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شده و کمیسیون اصل 9۰ به دنبال 
پیگیری و شفاف شدن این اتفاق است. مجلس در هفته آینده تعطیل 
است، ولی به دلیل اهمیت موضوع از هیات رییسه کمیسیون درخواست 
جلسه فوق العاده کردم که این جلســه احتماال امروز تشکیل خواهد 
شد.وی افزود: وقوع چنین وقایعی در هرمکانی تاسف آور است، اما وقوع 
آن در مدرسه که امن ترین مکانی است که خانواده ها فرزندان خود را به 
آنجا می فرستند غیر قابل پذیرش است. البته موضوع در قوه قضاییه در 
حال پیگیری است و قاعدتا طبق قانون اشد مجازات برای متهم در نظر 
گرفته می شــود، اما با توجه به قصور وزارت آموزش و پرورش در زمینه 
نظارت بر مدارس، کمیسیون اصل نود به این پرونده ورود  و موضوع را 
پیگیری می کند.این نماینده مجلس از خانواده های دانش آموزان قربانی 
خواســت در صورت تمایل  برای شکایت خود به کمیسیون اصل نود 

مراجعه کنند و مطمئن باشند به آن رسیدگی می شود.

حزب اهلل لبنان خروج نیروهایش از جنوب 
سوریه را تکذیب کرد

منابع نزدیک به حزب اهلل لبنان شایعات مربوط به عقب نشینی نظامیان 
این حزب از جنوب سوریه را تکذیب کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
شیخ صادق نابلسی، از منابع نزدیک به حزب اهلل لبنان اعالم کرد، شایعات 
درباره فراهم کــردن مقدمات خروج نیروهای حزب اهلل از درعا و حومه 
قنیطره در جنوب ســوریه صحت ندارد.وی تصریح کرد، درگیری ها در 
سوریه همچنان وجود دارد و ایاالت متحده همچنان دخالت گسترده ای 
در اجرای برخی دستورکارها در سوریه دارد و در نتیجه خروج حزب اهلل 
از این کشــور اصال مطرح نیست.نابلسی گفت، ممکن است رایزنی ها و 
میانجی گری ها از ســوی روسیه برای استقرار در منطقه مرزی جوالن 
وجود داشته باشد که این امر از مدت ها پیش اعالم شده بود.وی تاکید 
کرد، دولت سوریه در وهله نخســت به دنبال آزادسازی این مناطق از 
کنترل گروه های تروریستی است و شــایعات درباره هرگونه خروج از 
منطقه صرفا تمایل و خواسته رژیم صهیونیستی است.نابلسی در پاسخ به 
سوال تعامل نرم حزب اهلل با هر طرحی برای حل بحران سوریه به ویژه در 
جنوب این کشور گفت،حزب اهلل از طریق گفت وگو و راه حل سیاسی به 

دنبال حل بحران این کشور است. 

خبر
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  سران قوا مقابل تهدید دشمن ایستاده اند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: امروز رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس 
مجلس پشت سر رهبر معظم انقالب مقابل تحریم، تهدید و فشارهای 

دشمن ایستاده اند و با همراهی مردم آنها را خنثی می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســید حسین نقوی حسینی اظهار 
داشــت: اینکه اســتکبار جهانی با تمام ابزار به مقابله و دشمنی با 
ایران اسالمی برآمده نشان از اقتدار نظام دارد.وی ادامه داد: امروز 
ایران اســالمی به برکت خون شهدا و ایستادگی مردم به اقتداری 
دســت یافته که بسیاری از کشورهای استکباری در مواجهه با آن 
چاره ای جز پذیرش شکســت ندارند.وی گفت: تمامی گروه های 
سیاســی و دیپلماتیک که وارد ایران می شــوند به مردم کشور به 
چشم عزت و اقتدار نگاه می کنند، ملتی که با ایستادگی خود بر همه 
توطئه های دشمنان چیره شده است.وی ادامه داد: اگر ایران کشور 
صاحب ارزشــی نبود تمامی قدرت های جهان برای مقابله با آن 
از ابزارهای تهدید، تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی استفاده 
نمی کردند.وی بیان کرد: با وجود همه مشکالت بی سابقه ای که 
دشمنان برای نظام ایجاد کرده اند، تالش های بسیاری انجام گرفته 
و خدمات بی شائبه ای به مردم ارائه شده ولی مردم نیز گرفتاری و 
مطالبات خاص خود را دارند و مسئوالن موظف هستند به عنوان 

نوکر مردم، باتمام توان نیازهای آنان را برآورده کنند. 

توزیع ۶ میلیارد دالر ۴۲۰۰ تومانی بین صنایع

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در دوماهه 
اول امســال، حدود ۶ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گرفته اســت.به گزارش زمان به نقل از مهر، 
ســعید باســتانی در خصوص تاثیرگــذاری افزایش نــرخ ارز بر 
افزایش صادرات، اظهارداشت: در صورتی که افزایش نرزخ ارز 
کنترل شده باشد بر میزان صادرات محصوالت کشور تاثیر مثبت 
دارد؛ اما اگر افزایش نرخ ارز منجر به قیمت نهاده ها و مواد اولیه 
مصرفی شود تاثیر آن منفی است.وی با بیان اینکه صنایعی که بر 
مبنای بومی داخل شکل می گیرند و صادرات در آنها صورت می 
گیرد منفعت می برند مانند پیله و ابریشم و فرش دست بافت، گفت: 
افزایش قیمت ارز در برخی از اقالم کاالیی که نهاده و مواد اولیه 
آنها صادراتی است اثرگذاری ندارد.وی با اشاره به اینکه صنایع 
که مواد اولیه آنها وارداتی اســت و در داخل کشــور نیز مصرف 
می شوند به شدت از افزایش نرخ ارز متضرر می شوند، ادامه داد: 
نمی توان صرفا بگوییم افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم به نفع 
صنایع است یا خیر، در شرایطی که دولت ارز ارزان قیمت را به 
منظور تامین نهاده های وارداتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد 
افزایش قیمت ها بی تاثیر می شوند.باستانی با بیان اینکه در دوماهه 
اول سال حدود ۶ میلیارد دالر ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گرفته است، تصریح کرد: اینکه توزیع ارز ۴ 
هزار ۲۰۰تومانی متناسب است و یا اینکه به موقع در اختیار صنایع 

قرار گرفته مشخص نیست.

سیدحسن خمینی: 

هیچکس نباید چشم بر ظلم ببندد

 یــادگار امام)ره( گفت: یکی از بزرگترین آفاتی که 
در این میان پیدا می شــود کسانی هستند که به جای 
دینداری، دین پرســتی می کننــد در حالی که افراط، 
آدم کشی و ظلم، دین ندارد و هیچ کس هم نباید نسبت به 

ظلم چشمش را ببندد.
بــه گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
والمسلمین سیدحسن خمینی یادآور شد: همه ما قبل 
از اینکه مسلمان، مسیحی، یهودی یا زرتشتی باشیم، 
انسان و فرزندان حضرت آدم)ع( هستیم و همه هویت 
خودمان را اگر در قالب اندیشه های خودمان هم قرار 
دهیم اولین مسأله »انسانیت« است که وجه مشترک 
همه ما اســت.یادگار امام با اشاره به شعر سعدی که 
»بنی آدم اعضای یک پیکرند...«، تأکید کرد: برای 
مسلمانان، یهودیان، آشوریان، ارمنی ها و یا بقیه ادیانی 
که کم و بیش در کشور ما هستند این قاعده اصلی علم 
اخالق شناخته می شود و میراث همه مکاتب بشری 
است که آنچه برای خودمان می پسندیم برای دیگران 
هم بپسندیم و آنچه که برای خودمان نمی پسندیم برای 
دیگران هم نپســندیم.وی با بیان اینکه جامعه جهانی 
امروز متکثر و پر افت و خیز است، افزود: انسانیت 
اولین نکته ای است که جامعه جهانی باید به آن توجه 
کنــد. دومین وجه مشــترک ما این اســت که ایرانی 
هســتیم و یک ســرزمین کهن داریم که هیچ کدام از 
ما نمی توانیم ادعای مالکیت انحصاری آن را داشته 
باشیم.وی تاکید کرد: نیاکان ما همه یک سرزمین به 
وسعت تاریخ غنی آن را حفظ کرده اند و لذا باید دست 
در دســت هم آن را برای نسل های بعدی بسازیم.وی 
ادامــه داد: یکــی از بزرگترین آفاتی که در این میان 
پیدا می شود کسانی هستند که به جای دینداری، دین 
پرستی می کنند؛ افراط، آدم کشی و ظلم، دین ندارد و 
هیچ کس هم نباید نسبت به ظلم چشمش را ببندد. همان 
مقدار ظلم از یک مسلمان بد است که از یک یهودی 
بد است.وی افزود: ظلم دین ندارد؛ آزار و اذیت مردم 
آیین ندارد. همه باید آن را محکوم کنیم و سعی کنیم 
از بیــن برود؛ حداقل این اســت کــه در دل خودمان 
نســبت به ظلم انزجار داشته باشیم.وی با بیان اینکه 
جامعه انسانی با همه بدی ها از قبل بهتر شده، تصریح 
کرد: ســال های پشت سر جامعه انسانی زیبا نیست. 
اگر پیامبران را جدا کنیم جامعه انســانی چیزی جز 
کشتار نیست؛ این پیامبران بودند که دنیا را نرمتر و 
مهربان تر کردند و البته به نام آنها ظلم هایی شده است.
سیدحسن خمینی در پایان تاکید کرد: امروز حداقل در 
دل خودمان باید از ظلم و بدی انزجار داشته باشیم تا با 
نقاط اشتراکی که داریم بتوانیم مسیری که پیش روی 

داریم را بهتر بسازیم.

خبرخبر

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز فهم دشمنی 
آمریکا با اسالم و امت اسالمی برای ملت ایران عمیق 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم ابوترابی 
فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه های این هفته 
نماز جمعه با اشاره به دیدارهای اخیر مقام معظم 
رهبری با دانشجویان و کارگزاران نظام تصریح کرد: 
یکی از بحث هایی که ملت ما را با تجربه کرده و 
امت اسالمی هم این مساله را در حال تجربه کردن 
است و از طرفی رهبری هم تاکید بسیاری بر این 
موضوع دارند، فهم دشمنی عمیق آمریکا با اسالم، 
امت اسالمی و ملت ایران است.وی گفت: نگاه به 
تاریخ منطقه این واقعیت را تایید می کند. بعد از 
جنگ جهانی دوم در دنیای اسالم چه مزدورانی 
به قدرت رسیدند، چگونه جهان اسالم تجزیه شد، 
چگونه راه برای تولد نامشروع رژیم صهیونیستی در 
قلب دنیای اسالم و قبله اول مسلمین مهیا گردید.

وی افزود: مزدوران منطقه ای آمریکا و قدرت های 
جهانی چگونه به قدرت رسیدند و چه جنایاتی را 
پهلوی  دودمان  چگونه  داشتند.  اسالم  امت  علیه 
منافع ما را تاراج کرد. همه اینها به فاتحان جنگ 
جهانی دوم برمی گردد که راه را برای شکاف میان 
کشورهای اسالمی هموار کردند.ابوترابی فرد بیان 
داشت: در دهه پنجاه در راستای خلق یک ژاندارم 

منطقه ای قراردادی 11 میلیارد دالری بین شاه و 
آمریکا منعقد شد. اینها لکه ننگی در تاریخ دودمان 
پنجاه سال قبل  پهلوی است. رژیم صهیونیستی 
کشورهای اسالمی اردن، سوریه، مصر و حتی لبنان 
را طی شش روز مورد تهاجم قرار داد.وی گفت: آنها 
بیت المقدس را اشغال کردند و بعد هم آتش بس 
دادند، پس از آن ما سکوت دنیای اسالم را داشتیم. 
امروز ببینید چه اتفاقی افتاده است؟ آن رژیم به 
اصطالح قلدر، برای اینکه نقشه خاورمیانه را تغییر 
دهد 33 روز مقاومت اسالمی در لبنان را مورد تجاوز 
قرار داد، اما نتیجه اش به نفع امت اسالمی تمام 

شد.وی اظهارداشت: امروز آمریکا مکررا از مقاومت 
اسالمی و امت اسالم در حال سیلی خوردن است. 
با این اوصاف چگونه به دشمنی او با ملت ایران که 
با  وی  نشود؟  افزوده  است،  حرکت  این  پرچمدار 
بیان اینکه امروز قدرت ما بیش از هر زمانی دیگر 
است، گفت: قدرت دفاعی ما به معنای واقعی کلمه 
بازدارنده است. ما امروز با وحدت و انسجامی مثال 
زدنی و با موقعیتی برتر و ممتاز در جامعه جهانی 
با تمام توان در برابر زیاده خواهی آمریکا ایستاده 
ایم و قطعا به آرمان های اسالمی خود که توسط 
کنار  در  است،  شده  تدوین  رهبری  و  راحل  امام 

کرد.ابوترابی فرد  پیدا خواهیم  اسالمی دست  امت 
اظهار کرد: آمریکای امروز عالوه بر ضعف و ناتوانی 
که دارد، اسطوره برتر بودن آن در جهان شکست 
خورده است. جنگ های نیابتی مزدوران آن ها در 
منطقه در سوریه، عراق، لبنان و یمن این زوال را 
سرعت داده است.وی با تاکید بر اینکه امروز سیاست 
خارجی آمریکا در دنیا مورد تنفر قدرت های کوچک 
و بزرگ است، گفت: آمریکا در جهان به عنوان یک 
و  گوانتانامو  در  شود.شکنجه  می  شناخته  مجرم 
ابوغریب و دیگر جنایات، کارنامه سیاهی برای او 
تدریجی  زوال  امروز شاهد  ما  درست کرده است. 
آمریکا هستیم چرا که مشکالت داخلی و خارجی 
بسیاری را دارد.ابوترابی فرد با بیان اینکه آمریکا امروز 
توانایی مقابله با امت اسالم را از دست داده  است، 
گفت: شرایط امروز منطقه و ایران اسالمی بر همه 

روشن است و با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: توصیه دیگری که رهبر انقالب در 
نشست های اخیر خود داشتند، نقد صحیح، منصفانه 
نباید  ایشان فرمودند،  بود. همانطور که  و عاقالنه 
اهانت، هتک حرمت و ایجاد دوقطبی بر سر برجام 
در جامعه صورت گیرد.وی افزود: این نبایدی که 
ایشان گفتند به معنی تبیین مسیر حرکت امت 
اسالمی برای انجام وظیفه دینی و خلق قدرت در 

برابر دشمن است.

حجت االسالم ابوترابی فرد: ازدوقطبی سازی پرهیزکنیم

دشمنی آمریکا برای ملت ایران آشکار شده است

شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم می رساند باتوجه به انجام اصالحات به عمل 
اول( )نوبت  العاده  فوق  مجمع  ایران  اسالمی  جمهوری  تعاون  بخش  درقانون  آمده 
این شرکت راس ساعت 9صبح چهارشنبه 13تیرماه درمحل ترمینال مرکزی شرکت 
محترم دعوت  اعضاء  برگزارمیگردد.ازکلیه  کرج  درکیلومتر21 جاده مخصوص  واقع 

میگرددتادرجلسه مذکورحضوربهم رسانند.
یادآوری می شود :

رای  حضورواعمال  حق  میتواند  میسرنباشد  درمجمع  حضورعضوی  1-درصورتیکه 
تواند  نمی  هیچکس  دراینصورت  نماید  واگذار  االختیارخود  تام  نماینده  به  را  خود 
نمایندگی بیش ازسه عضورا بپذیرد وهرشخص غیرعضوتنها یک رای خواهد داشت 
باید حداکثرظرف مدت 10 روزازتاریخ  .بدین منظورعضو متقاضی اعطای نمایندگی 
عضویت  موید  مدارک  داشتن  بادردست  خود  نماینده  همراه  به  آگهی  انتشاراین 
ازاحرازهویت  حاضروپس  دفترتعاونی  معتبردرمحل  شناسایی  وکارت  درتعاونی 
دونفر  توسط  مربوطه  نمایندگی  برگه  نمایده  واهلیت  متقاضی  عضویت  طرفین 
ازاعضای هیئت مدیره )آقایان جهانگیرامام صفاری وکوروش میخائیلیان(تایید وبرگه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادرگردد.
2-این مجمع باحضوردوسوم کل اعضاء رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین مجمع 
ازغائب  )اعم  برای کلیه اعضاء  اتخاذ میشود  بارعایت ضوابط ومقررات بخش تعاون 

ومخالف(نافذ ومعتبرخواهد بود.
دستورجلسه :

بند )ب(شرایط اختصاصی عضویت ماده  به ذیل  والحاق یک تبصره  طرح وتصویب 
)12( اساسنامه .

هیئت مدیره 

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت های بسکتبال و چوگان استان البرز .
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت های بسکتبال و چوگان را 
برگزار نماید، لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با 

دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید:
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
۵ . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک 

تحصیلی فوق دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 2۵ سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان 
خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی 

جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی ورزشی
مکان ثبت نام :اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 

02632۵40102
زمان ثبت نام :از مورخ 12 / 3 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 22 / 3 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند ».

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی مزایده
صفادشت  شهردای 
بند  باستناد  دارد  درنظر 
شورای   23 شماره   6
اسالمی شهرصفادشت به اجاره ماشین 
آالت سنگین به بخش خصوصی ازطریق 

مزایده کتبی اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
بیشتربه واحد  شرایط وکسب اطالعات 

عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1397/03/31 

آگهی ماده سه قانونمحمد علی کریمی - شهردارصفادشت
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای حسین ویسیفرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۵۴ اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قریه سرخیدرکه از آقای حسن 
احمدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۶-71 تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
1397۶۰31۶۰۰7۰۰۰1۰۵  مورخ  ۲/۲۲/ 97 حکم به صدور سند مالکیتیک باب 
قالیشویی به مساحت 31۲/۵۵ متر مربع به نام آقای حسین ویسی صادر نموده است 
و نام مالکین اولیه پالک مزبور مرحوم حسن احمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین ویسیصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  1۲/  3/  1397 تاریخ انتشار دوم۲7/  3/  1397

آگهی دادنامه
بندرامام  دوبخش  کیفری  9۶۰99۸۶13۲7۰۰۴۵۶شعبه1۰1دادگاه  کالسه  پرونده 
خمینی تصمیم  نهایی شماره 9۶۰997۶13۲7۰11۶۰-شاکی:آقای ستارفاطمی اصل 
فرزند فاضل به نشانی بندرامام خمینی کوی کوی اباذرفرهنگیان فرهنگی13منزل دوم 
سمت راست-متهمین:1-حمیدرضا همه وند مدیرعامل شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه 
همگی  فراصنعت  پیشگام  شرکت  مدیرعامل  خوزستان ۲-محمدرضاخاکساری  های 
به نشانی مجهول المکان-اتهام:ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر حوادث کار-گردش 
کار:درتاریخ9۵/1/1۶ آقای ستارفاطمی اصل شکایتی را علیه شرکت و نصب و تعمیرات 
نیروگاههای خوزستان درشعبه1۰1کیفری دوبخش بندرامام خمینی )ره(مطرح نمود 
شاکی جهت اثبات ادعای خود گواهی پزشکی قانونی مبنی برمصدومیت را به این مرجع 
ارائه نمود حسب نظرپزشکی قانونی آسیب های متهم دوبخش اعالم گردیده است ارش 
مربوط به تشدید بیماری دیسک ،ارش بابت کاهش شنوایی درادامه این مرجع جهت 
نظرکارشناس  نمود،حسب  ارجاع  حوادث  کارشناس  رابه  موضوع  مقصرحادثه  تعیین 
درخصوص کاهش شنوایی مقصرخود کارگر حادثه دیده و شرکت فراصنعت بالسویه به 
عنوان مقصراعالم گردیده است ودرخصوص ارش تشدید دیسک کمر نیزمقصربالسویه 
عنوان  به  وتعمیرات خوزستان  فراصنعت وشرکت نصب  و شرکت  کارگرحادثه دیده 
مقصراعالم گردید این دادگاه با توجه به ادله اقدام به احضارمتهمین نمود که دسترسی 
به آنها ممکن نشد که این دادگاه مستندا به ماده17۵قانون آئین دادرسی کیفری اقدام 
دروقت  احضارگردید  نشرآگهی  ازطریق  نامبردگان  نمودو  رسیدگی  وقت  تعیین  به 
مقررشاکی حاضرلکن متهمین حاضرنشده وهیچ گونه الیحه ای ارائه ننموده اند این 
دادگاه ختم رسیدگی اعالم وبشرح ذیل با استعانت ازخداوند متعال مبادرت بصدوررای 
می نماید.رای دادگاه:درخصوص شکایت آقای ستار فاطمی اصل فرزند فاضل علیه آقای 
وند مدیرعامل  فرا صنعت ۲-حمیدرضا همه  محمدرضاخاکساری مدیرعامل شرکت 
شرکت نصب و تعمیرات نیروگاههای خوزستان دایربرایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی 
ازبی احتیاطی در نظامات کاری)حادثه کاری(دادگاه با توجه به شکایت شاکی ،گواهی 
پزشکی قانونی،نظرکارشناس حوادث بشرح گردش کار،گزارش حادثه واحضارمتهمین 
ازطریق نشرآگهی وعدم حضوروسایر محتویات پرونده ،وقوع وانتساب بزه فوق الذکررا 
محرز ومسلم تشخیص داده لذا نامبرده)متهم(را مستندا به مواد۴9۲-۴۴۸-17-1۴-

139۲محمدرضا  مصوب  اسالمی  مجازات  ۴۸۸-۴۶۲-۴۵۴-۴۵۲-۴۵۰-۴۴9قانون 
و  کمرارش  دیسک  ارش  ازبابت  دیه  درصد  پنج  سوم(از  رابه1/3)یک  خاکساری 
همچنین نامبرده راازبابت ارش کاهش شنوایی گوش راست و چپ و نیز 1/۲)یک دوم(

از چهاردرصددرحق شاکی وهمچنین آقای حمیدرضا همه وند را نیزازبابت ارش افت 
شنوایی گوش راست وچپ به 1/3)یک سوم(ازپنج درصد دیه درحق شاکی محکوم 
مینماید وازجهت جنبه عمومی مستندا به مواد ۸۵-91-9۵-17۶-1۸۶قانون کارهریک 
ازمتهمین را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی به نفع حساب مخصوص)تمرکز 
وجوه ناشی ازجرایم کار(محکوم می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روزازابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱کیفری دو دادگاه بندر امام خمینی  )ره(-حسن خادمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شاکی آقای اصغر بابایی به طرفیت متهم محمد خان بابایی فرزند اکبر به اتهام کالهبرداری 

مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۵۰99۸3۰33۴۰۰۸79 شعبه 1۰3 

دادگاه کیفری دو 
شهرستان فردیس )1۰3 جزایی سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/۵/13 ساعت 
9:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف 1111
  منشی شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس

)۱۰3 جزایی سابق( - امیرشادمان مژدهی

مفقودی
کارت ملی ،گواهینامه ،کارت دانشگاهی،کارت عضویت کتابخانه وکارت صندوق قرض 
الحسنه اینجانب آسیه نوری پورصادقی فرزندقربانعلی دارای کدملی ۲7۰939۲۶۸۲و 

شماره شناسنامه ۵1 درتاریخ 1397/3/۶مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

مفقودی
نامه خودروپراید ES 131 مدل 1393 به رنگ سفید روغنی  کارت ماشین وبیمه 
شاسی موتور۵1۶۰9۸1،شماره  شماره  ۲1-791و7۲  ایران   پالک  شماره  به 

NAS۴111۰۰E1۰۴9۵۶۶ بنام سید مجاهدحسینی فرزند سید محمد دارای کدملی 
۰3۲۲7۲13۶9 درتاریخ 1397/3/۶مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

آگهی ابالغ اجراییه
اله شیرین آبادی فرهادی فرزند علی اصغربه شماره ملی  بدینوسیله به آقای نعمت 
آقای  ناصرخسروپالک۴۴۵)متعهد(و  متری  خرمشهرچهل  نشانی  ۰۰۴9۶37۲۸۲به 
ابراهیم البونعیمی فرزند کاظم با شماره ملی 1۸1۰۸1۰۵1۵به نشانی خرمشهر خیابان 
ناصرخسروپالک ۸1۸فعال مجهول المکان ابالغ می شود که بانک تجارت شعبه سوم 
شماره۸۶/3۲۰۰۰۰۴مورخ13۸۶/1۲/۵جهت  بانکی  قرارداد  استناد  خرمشهربه  خرداد 
وصول مبلغ ۲۵/111/۶۸۰ریال بابت موضوع الزم االجرا ومبلغ1/۲۵۵/۵۸۴ریال بابت 
حقوق دولتی که روزانه ازمورخ139۶/۴/۸مبلغ7/۵۶۲ریال بعنوان خسارت روزانه به آن 
اضاف میگردد.طبق مقررات علیه شما بعنوان متعهد وضامن اجرائیه صادرنموده وپرونده 
اجرائی به کالسه 9۶۰۰1۰7دراین اداره تشکیل شده وباتوجه به عدم شناسایی آدرس،بنا 
به تقاضای بستانکارطبق ماده 1۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تاظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی 
که روزابالغ محسوب میگردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید.درغیراینصورت 

عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت.شماره م الف:9/۲۲۸
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر –احسان احمدی زاده

آگهی تحدید اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 13۵۵ فرعی ازپالک پنجاه و چهار ۵۴ اصلی 
واقع در بخش 13 کرمانشاه به عمل نیامده است  وطبق رای شماره 1۶1مورخ 9 / 
۶ / ۸9هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای حسین حسین 
زادهازششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۰17۵ مترمربع صادر شده است لذا حسب 
درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 1۲ / ۴ / 97 ساعت 
1۰ صبح طبق ماده 1۵ 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 وکسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده 
معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 3۰ 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  1۲ / 3 / 97
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی ابالغ اجرائیه
 پرونده کالسه 97۰۰۲77

بدین وسیله به آقای حسین امجدی گنه بو فرزند توفیق شناسنامه شماره ۵93 ساکن 
سنندج حاجی آباد ابالغ می شود که ورثه مرحوم فریده محمدی جهت وصول مهریه به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ۲371-7/۶/1۲ دفتر 111 دیواندره علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 97۰۰۲77 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 97/3/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندجعملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

آگهی فقدان سند
شماره  به  حسین  فرزند  خلیلی  صدیقه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
صادره  رشته حسابداری  کاردانی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه199۰13۸۵9۴صادره 
وفاقد  است  گردیده  با شماره 1۲93۲79۰۰۲33مفقود  اندیمشک  دانشگاهی  ازواحد 
اعتبار می باشد .ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اول:1397/3/1۲-نوبت  نماید.نوبت  ارسال  فرمانداری  خیابان  نشانی  به  اندیمشک 

دوم:1397/3/۲7-نوبت سوم1397/۴/11
دزفول

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت اول

ادامه از صفحه 1
یک دیپلمات اتحادیه اروپا در این باره تصریح کرد: همگان 
اما  توافق متمرکز هستند  این  اقتصادی  روی حفظ منافع 
اگر )طرف های باقی مانده( در بخش اجرای )مفاد( هسته ای 
تعهداتش  به  همچنان  ایران  حالیکه  در  بخورند  شکست 
این  اساس  بود.بر  خواهد  تمسخرآمیز  بسیار  است،  پایبند 
متوقف  فردو  سایت  در  شده  غنی  اورانیوم  تولید  توافق، 
در  ایران  با  در همکاری  تا  روسیه می خواهد  از  و  می شود 
ایزوتوپ های پایدار کار کند. در  این تاسیسات روی تولید 
خصوص اراک نیز این توافق مشخص می کند که طراحی 
جدید باید با هدف کاهش تولید پلوتونیوم و جلوگیری از 
فعالیت عادی آن  پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی در  تولید 
باشد. این توافق همچنین سوختی که در اراک باید استفاده 
مصرفی  سوخت  که  می گوید  و  می کند  مشخص  را  شود 
برای تمام عمر این راکتور باید از ایران خارج شود.این سه 
دیپلمات اروپایی عالوه بر این گفتند که روسیه و چین به 

ویژه در نشست وین در این باره ابراز نگرانی کرده و تاکید 
)در  هسته ای شان  پروژه های  انجام  به  متعهد  که  کرده اند 
ایران( هستند اما نسبت به تحریم های آمریکا نیز نگرانند.

در  موضوع  این  که  کردند  تایید  نیز  دیگر  غربی  مقام  دو 
نشست هفته گذشته وین مورد بحث و رایزنی قرار گرفته 
ابتدا یک  در  آمریکا که خود  که  است  در حالی  است.این 
کارگروه را برای بازطراحی راکتور اراک در همکاری با چین 
هدایت می کرد، در نشست وین شرکت نکرده بود.نماینده 
پکن در این رایزنی ها به خبرنگاران گفت که طرف های مانده 
در توافق هسته ای باید یک همکار دیگر برای پیشبرد کار 
روی راکتور اراک بیابند.ریچارد نفیو یک مقام پیشین دولت 
آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت که بعید 
است واشنگتن شرکت های دولتی چینی یا روسی را به دلیل 
همکاری با ایران در زمینه منع اشاعه تحریم کند هر چند 
که این احتمال هم وجود دارد.وی تصریح کرد: مشکل واقعی 
این است که آیا چنین اقدامی مانع از تالش این شرکت ها و 

کشورها برای امن تر کردن تاسیسات فردو و اراک می شود یا 
نه؟ اگر این کار باعث شود که آنها دست از کار خود بردارند 
و ایران اجازه یابد که فعالیت ها در فردو را از سر گیرد و اراک 
را به عنوان راکتوری که پلوتونیوم تولید می کند، بازسازی 
کند بنابراین ما توانسته ایم یک خسارت واقعی به اهداف منع 

اشاعه مان بزنیم.

هشدار 1+4 به آمریکا در مورد تاثیر تحریم ها علیه ایران
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فرماندار اسالمشهر تاکید کرد: 

اتخاذ تدابیر الزم برای لیالی قدر

نوری- اسالمشهر: شصت و ششمین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی اسالمشهر با حضور اعضاء خردادماه در 
سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر 

برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اسالمشهر، حجت االسالم قلی پور امام جمعه 
گفت: یکی از این فرصت ها ماه مبارک رمضان است که 
آن بزرگوار در خطبه شعبانیه می فرماید: خواب روزه دار، 
عبادت، سکوت اش، تسبیح و دعایش قبول و عملش 
مضاعف است و زمان افطار دعایش مستجاب می شود .

امام جمعه موقت اسالمشهر در ادامه گفت: از خداوند 
متعال می خواهیم که ثواب و بهره مندی کافی را از این 
ماه عظیم نصیب همه ما بگرداند و تالش کنیم که، روزه 
داری، خواندن قرآن و هر نیت، عمل، کار و فعالیت برای 

نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد .
در این جلسه حقیقی، فرماندار و نایب رئیس جلسه 
عبادات،  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  خیرمقدم  ضمن 
تبریک میالد امام حسن مجتبی )ع( و تسلیت ایام 
واالی  و  مهم  جایگاه  به  )ره(،  امام  حضرت  ارتحال 
شورای فرهنگ عمومی در سطح شهرستان و اهمیت 
زیاد جلسات شورای فرهنگ عمومی که در خصوص 
مباحث فرهنگی شهرستان برنامه ریزی می کند اشاره 
نمود و گفت: همه دستگاههای عضو این شورا به نوعی 
دست اندرکار مسائل فرهنگی هستند و اگر نقاط ضعف 
و قوتی هست به پای همه است و همه در حد بضاعت 
و امکانات خود اقداماتی انجام می دهند که جای تشکر 

و قدردانی دارد .
وی در ادامه با اشاره به سالگرد ملکوتی حضرت امام 
خمینی )ره(، به نقش و اهمیت امام )ره( در پیروزی 
و  ها  ریزی  برنامه  افزود:  و  پرداخت  اسالمی  انقالب 
تدابیر الزم در خصوص برگزاری برنامه های ویژه این 
ایام و حضور مردم در حرم مطهر صورت پذیرفته است. 
فرماندار اسالمشهر همچنین به تدابیر امنیتی، حمل و 
نقل  و سایر برنامه ریزی های صورت گرفته در لیالی قدر 
جهت حضور عموم مردم در مراسمات و برنامه های ویژه 

این ایام اشاره نمود .

خبر

افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق در ناحیه 
شمال شرق اهواز

برق  قدرت شماره یک پست  ترانسفورماتور  از  وحیدی فر-اهواز: 
اصلی شوشتر شرکت برق منطقه ای خوزستان، رفع اشکال اساسی 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، 
گفت:  شرکت  این  شرق  شمال  ناحیه  برداری  بهره  امور  مدیر 
سنوات  طی  شوشتر  اصلی  برق  پست  یک  شماره  ترانسفورماتور 
گذشته دچار اشکال رشد گازهای محلول در روغن بوده و بوشینگ 
های فشار ضعیف و فشار قوی آن دچار اشکاالتی بودند که نیاز به 

تعویض داشتند.
محسن علی پناهی ادامه داد: با هماهنگی های بعمل آمده از اواسط 
فروردین ماه سال جاری تا اوایل خرداد ماه با تعویض سه دستگاه 
بوشینگ فشار ضعیف )13۲ کیلو ولت( و یک دستگاه بوشینگ فشار 
قوی ) ۴۰۰ کیلو ولت( و فیلتراسیون روغن، از ترانس مذکور رفع 

اشکال اساسی شد و وارد شبکه گردید.
وی بیان کرد: اقدامات انجام شده موجب افزایش پایداری و قابلیت 
اطمینان شبکه پست اصلی شوشتر و به تبع آن ناحیه شمال شرق 

در تابستان پیش رو می شود.

بانک ها به تولیدکنندگان مشاوره اقتصادی دهند

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بانک ها به نهاد تجارتی تبدیل شده اند و 
این در حالی است که باید در کنار تولیدکنندگان بوده و به آنها مشاوره دهند.

به گزارش ایسنا  جعفر بدری در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی استان اظهار کرد: اکنون جریان متحدی برای پشتیبانی از اقدامات 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی وجود ندارد و این موضوع به عنوان عمده 
مشکالت به شمار منی رود چرا که هر دستگاه به فکر تأمین منافع خود است.

وی ادامه داد: بانک به نهاد تجارتی تبدیل شده و انتظار می رود بانک های 
دولتی به عنوان واسطه عمل کنند نه به عنوان یک بنگاه تجاری باشند.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: اکنون شرایط به گونه ای است که 
تولیدکنندگان در فشار هستند و تجربه نشان داده دولت در مواردی که باید 

با برنامه عمل کرده تا اجازه بروز مشکل را ندهد به خوبی عمل نکرده است.
بدری در ادامه با اشاره به اینکه اکنون برخی بانک ها تنها به عنوان طلبکار 
عمل می کنند، افزود: صنعتگری که پول را در واحد تولیدی به کار گرفته اما 
شرایط به خورده و بازار با مشکل مواجه می شود بانک باید به عنوان شریکش 
عمل کرده و بر مراحل اجرای طرح نظارت کند و به تولیدکنندگان مشاوره 

اقتصادی دهند.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کردستان 
گفت: در حال حاضر 1۰۰ درصد جمعیت شهری 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  از  کردستان  استان 
بهره مند هستند. به گزارش ایسنا، ، محمدحسین 
محمدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از یک 
میلیون و 1۶1 هزار نفر در مناطق شهرنشین استان 
سکونت دارند که 1۰۰ درصد این جمعیت از آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند .  وی با 
اشاره به اینکه در سال گذشته حجم آب تولیدی در 
شهرهای استان 111 میلیون و ۶7۰ هزار مترمکعب 
بود، افزود: تعداد کل انشعابات موجود در بخش آب 
3۵1 هزار و ۵۰۰   فقره است که از این تعداد 1۵ 
هزار و ۵۰۰ فقره در سال گذشته به مشترکان واگذار 

شد . 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کردستان 
از ۵3 کیلومتر  عنوان کرد: در سال گذشته بیش 
عملیات توسعه و بیش از 17 کیلومتر عملیات اصالح 
شبکه توزیع و خط انتقال آب توسط شرکت آب و 

فاضالب شهری کردستان در شهرهای مختلف استان 
اجرا شد .  وی ذکر کرد: بخشی از منابع تأمین آب 
شهرهای استان ) ۲7( شهر از محل منابع زیرزمینی 
به میزان ۴1 درصد و شامل 1۲۲ حلقه چاه، 13 دهنه 
چشمه و یک رشته قنات است و بخش دیگر منابع 

تأمین آب شهرهای استان از محل منابع سطحی به 
میزان ۵9 درصد و از شش واحد سد شامل سدهای 
قشالق، بوکان، چراغ ویس، بانه، عباس آباد و گاوشان 
است .  محمدی اعالم کرد: با اجرای برنامه های توسعه 
تولید آب در سال جاری و با توجه به بارندگی های 

اخیر و همچنین ذخیره آب موجود در پشت سدها، 
امکان قطعی و یا جیره بندی آب در فصل گرم وجود 
ندارد، اما با این حال از شهروندان درخواست می شود 
نسبت به صرفه جویی و مدیریت مصرف آب همواره 
اهتمام جدی داشته باشند .  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری کردستان در ادامه گفت: این شرکت 
3۰۰ میلیارد ریال از مشترکان خود طلب دارد که 
۲۵۰ میلیارد ریال آن مربوط به دستگاه های اجرایی، 

دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی است . 
وی افزود: بیش از 9۰ درصد مطالبات این شرکت از 
ادارات دولتی و نهادهای نظامی مستقر در استان و 
طوالنی ترین بدهی مربوط به پنج سال قبل است . 

محمدی اظهار کرد: مطالباتی که آبفا از اشخاص 
حقوقی و حقیقی دارد، عالوه بر تحمیل بار مالی 
باعث کاهش مانور شرکت برای بهسازی و نوسازی 
این  وصول  در صورت  که  شود  می  انتقال  شبکه 
مطالبات، شرکت می تواند بسیاری از فعالیت های 

نوسازی خط انتقال خود را انجام دهد . 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کردستان:

100 درصد جمعیت شهری کردستان از آب شرب بهره مند هستند

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی گرگان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.ضمنا در 
خصوص آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی،متقاضیان می بایست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک گرگان تسلیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

خواهد شد.
)بخش یک ثبت گرگان(

آقای   139۴11۴۴1۲۰۰1۰۰1۰۶1 پرونده  کالسه   -1 ردیف 
جمشید راهدار فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵۶۵7 صادره از آق 
قال به شماره ملی ۴979۰9۶7۲7 ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۶۴/۴۴ مترمربع مفروز 
واقع   – قطعه  1313-اصلی  از  فرعی   – پالک  از  شده  مجزی  و 
راضیه  و  منیره  مالک رسمی خانم  از  اراضی شهری خریداری  در 

کالنتری
ردیف ۲- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰7۵3 خانم ماریا 
فالح فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲9۸ صادره از بابلسر به شماره 
ملی ۴9۸933۰۵۸7 ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 1۲۸/۰3 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 19 فرعی از 1۴۸۶-اصلی قطعه – واقع در اراضی شهری 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالخالق واثقی
ردیف 3- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰7۰۵ آقای علی 
 11۵9 شناسنامه  بشماره  محمدقاسم  فرزند  کیکانلو  قاسمیان 
یک  ششدانگ   ۵۲۴9۲7۴۰۵۶ ملی  شماره  به  بجنورد  از  صادره 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 13۶/۸1 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 1۴9۴-اصلی واقع 

در اراضی شهری خریداری از مالک رسمی بلدیه گرگان
ردیف ۴- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲9۶ آقای مسعود 
جهانی کرمجان فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه ۲۵3۲ صادره 
از گرگان به شماره ملی ۲1۲17۲۵7۲۵ ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت 119/۰3 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک – فرعی از 1۴9۲-اصلی قطعه – واقع در 

اراضی شهری خریداری از مالک رسمی خانم خاور بیگم مفیدیان
ردیف ۵- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴9۸ آقای علی 
امامی راد فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲1۲۲37۸3۶۰ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 33/۲3 مترمربع مفروز و مجزی 
اراضی  در  واقع  از ۲3۴۶-اصلی  فرعی   3 باقیمانده  پالک  از  شده 

شهری خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی شاه حسینی
خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۸۰7 پرونده  کالسه   -۶ ردیف 
عصمت کردی فرزند مسلم بشماره شناسنامه ۴ صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲1۲۲۰939۴3 ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان 
به مساحت 133/۶۲ مترمربع  که ششدانگ عرصه آن وقف است 
در  واقع  ۲۵77-اصلی  از  فرعی   ۲ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

اراضی شهری 
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰1۶9 پرونده  کالسه   -7 ردیف 
بشماره شناسنامه 33 صادره  اله  فرزند حبیب  رستگار  حمیدرضا 
قطعه  یک  ششدانگ   ۲۲۴97۲9۸91 ملی  شماره  به  کردکوی  از 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 1۴7/39 مترمربع 
در  واقع  ۲۶۶۴-اصلی  از  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

اراضی شهری 
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰711 پرونده  کالسه   -۸ ردیف 
مهدی متقاعدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1۸۶۴۸ صادره 
از گرگان به شماره ملی ۲1۲۰1۸۶۲۰۰ ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۴۲/۶۸ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲۸۵۰ الی ۲۸۵۴-اصلی واقع در 

اراضی شهری خریداری از مالک رسمی خانم گوهر قصابان 
آقای   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۰۲۲ پرونده  کالسه   -9 ردیف 
از  صادره   ۵ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  کاویانی  شعبانعلی 
اعیانی یکباب  کردکوی به شماره ملی ۲۲۴9۵۴7۴۵9 ششدانگ 
ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است به مساحت ۲1۲/۵۵ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 377۵-اصلی واقع 

در اراضی شهری آستان قدس رضوی 
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰9۶9 پرونده  کالسه   -1۰ ردیف 

از  صادره   ۲۲۸ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  داروئی  عباس 
یکباب  اعیانی  ملی ۲۲۴۸7۴۲7۵۴ ششدانگ  به شماره  کردکوی 
 ۲1۲ مساحت  به  است  وقف  آن  عرصه  ششدانگ  که  ساختمان 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 377۵-اصلی واقع 

در اراضی شهری آستان قدس رضوی 
)بخش دو ثبت گرگان(

خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۵۴۵ پرونده  کالسه   -11 ردیف 
 11۵۶ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  شبان  تیموری  سکینه 
یک  ششدانگ   ۰79333۶۵۸9 ملی  شماره  به  سبزوار  از  صادره 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 1۴۲/۲1 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 1۲3-اصلی واقع 

در اراضی مازاد سعدآباد 
آقای   139111۴۴1۲۰۰1۰۰۸379 پرونده  کالسه   -1۲ ردیف 
ابوالقاسم احمدنژاد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 13۴ صادره از 
گرگان به شماره ملی ۲1۲1۴۲۰۲۴1 ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت 1۵۸/۸۸ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از 1۲3-اصلی واقع در اراضی مازاد 

سعدآباد
آقای   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴۵۵ پرونده  کالسه   -13 ردیف 
مهدی جهان آرا فرزند بدیل بشماره شناسنامه 19 صادره از گنبد 
یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۲۰319۶۴9۶۸ ملی  شماره  به  کاووس 
ساختمان بانضمام ۴7سهم از ۴۸ سهم عرصه که مابقی آن وقف 
است  به مساحت 191/۶۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از 1۲۵-اصلی واقع در اراضی تاریکی
خانم   139111۴۴1۲۰۰1۰۰9۸۴۵ پرونده  کالسه   -1۴ ردیف 
از  اله بشماره شناسنامه 9933 صادره  شهربانو زنگی فرزند وجیه 
یکباب  اعیانی  ملی ۲۲۴۸۵19۴7۸ ششدانگ  به شماره  کردکوی 
ساختمان بانضمام ۴7سهم از ۴۸ سهم ششدانگ عرصه که مابقی 
آن وقف است  به مساحت  ۴3/۵1 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از 1۲۵-اصلی واقع در اراضی تاریکی
خانم   139111۴۴1۲۰۰1۰۰9۸۴۶ پرونده  کالسه   -1۵ ردیف 
از  اله بشماره شناسنامه 9933 صادره  شهربانو زنگی فرزند وجیه 
یکباب  اعیانی  ملی ۲۲۴۸۵19۴7۸ ششدانگ  به شماره  کردکوی 
ساختمان بانضمام ۴7سهم از ۴۸ سهم ششدانگ عرصه که مابقی 
آن وقف است  به مساحت ۵9/۵1مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از 1۲۵-اصلی واقع در اراضی تاریکی
ردیف 1۶- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۸1۰ خانم  حوا 
حکمتی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 31۲۰ صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲1۲۲۵۸۰7۶3 ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت  1۰9/۸7 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از 1۲7-اصلی واقع در اراضی کرپان
 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶۵۸ پرونده  کالسه   -17 ردیف 
شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  باالرستاقی   سجاد  آقای 
به شماره ملی - ششدانگ یک  از گرگان  ۲11۰۸719۸9 صادره 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  1۶۵/1۰ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1۲9-اصلی واقع 

در اراضی زنگیان
خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰7۶3 پرونده  کالسه   -1۸ ردیف 
از  بشماره شناسنامه ۶7 صادره  فرزند غالم  پردل سارانی   کبری 
گرگان به شماره ملی ۲1۲۲۴۸7۵۵ ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت  1۰1/۴۴ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۲۶1-اصلی واقع در اراضی  الملنگ

آقای   139۲11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶۵3 پرونده  کالسه   -19 ردیف 
از  صادره   1۰۶9 شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند  گیالنی   حسن 
یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۴۵7۸۸3۶۲۵۸ ملی  شماره  به  دامغان 
ساختمان بانضمام ۴ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن 
وقف است به مساحت  ۶۸۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۲۶۴-اصلی واقع در اراضی  انجیراب
)بخش سه ثبت گرگان(

آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۴1۵ پرونده  کالسه   -۲۰ ردیف 
امیرحسین مهاجر  فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۲11۰۸۶۲۵13 
صادره از گرگان به شماره ملی - ششدانگ یک قطعه زمین که در 
بنا شده است به مساحت  1۶۸/۴۸ مترمربع مفروز و  آن احداث 

مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۴۰۸ پرونده  کالسه   -۲1 ردیف 
از  صادره   ۲ شناسنامه  بشماره  عظیم  فرزند  پور   عظیمی  حلیمه 

گرگان به شماره ملی ۲1۲۲۴1۸۰۰1 ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع   1۵3/1۰ مساحت   به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  

اوزینه
 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۸۶3-1 پرونده  کالسه   -۲۲ ردیف 
مصدق  آقایان1-یداله   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۸۶۲-۲
بشماره  ۲-غالم  1-محمدعلی  فرزند  شیری   ۲-خدابخش 
ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره   ۵39-۲  33۴۸۸-1 شناسنامه 
از  دانگ  سه  یک  هر   ۲1۲۰7۸9۶۰۶-۲  ۲1۲۰3۲۴۶۵۴-1
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت  31۸/۶۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
 139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰9۸۸-1 پرونده  کالسه   -۲3 ردیف 
و  تمسکنی  آقای1-حسین   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰9۸9-۲
بشماره  ۲-رمضانعلی  1-قربان  فرزند  شاهینی   ۲-محبوبه  خانم 
شناسنامه 1-3۵۵ ۲-1۸ صادره از 1-گرگان۲-شاهرود به شماره 
دانگ  سه  یک  هر   ۶۴۲99۵۰7۲7-۲  ۲1۲۰97۴۲۶۸-1 ملی 
به  است  بنا شده  احداث  از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
مساحت  ۲1۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۴- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲1۴ خانم طال 
بی بی لشکرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۶۲ صادره از زابل 
به شماره ملی 3۶71۲7۵71۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت  1۵۵/۰7 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲۸9 پرونده  کالسه   -۲۵ ردیف 
بشماره شناسنامه ۵1۴  فرزند غالمعلی  نژاد   مرگدری  محمدرضا 
یک  ششدانگ   ۲1۲۰۵7۰۲99 ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره 
 ۵1۶ مساحت   به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
واقع  3-اصلی  از  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 

در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۶- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲97 خانم بی 
 3۵۸۲ شناسنامه  بشماره  محمدحسین  فرزند  عباسی   زینب  بی 
صادره از گرگان به شماره ملی ۲1۲۰93۸۶۵۲ ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  79/۸7 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  

اوزینه
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴۰7 پرونده  کالسه   -۲7 ردیف 
از  صادره   3۲7۰ شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  کریمی   حسین 
گرگان به شماره ملی ۲1۲۰3۶۴3۲1 ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  3۴3 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۵۲۰-1 پرونده  کالسه   -۲۸ ردیف 
۲-139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۵۲1 آقایان1-صمد رمضانی ۲-نصرت 
 9۲۰-1 شناسنامه  بشماره  علی  فرزندان  اوزینه   رمضانی  اله 
 ۲1۲۰7۵۴۸۵3-1 ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره   ۵7۶-۲
۲-۲1۲۰7۵۲۰9۵ 1-دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است و ۲-۴ دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  1۶۰/۰3 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در 

اراضی  اوزینه
ام  پرونده 139۲11۴۴1۲۰۰1۰۰3۲۶3 خانم  ردیف ۲9- کالسه 
البنین ابراهیمی هاشم آباد  فرزند قلی بشماره شناسنامه ۴۰ صادره 
از گرگان به شماره ملی ۲1۲۲۴7۰3۵۶ ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  ۸1/۲۰ مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
آقای   139111۴۴1۲۰۰1۰۰۵9۵1 پرونده  کالسه   -3۰ ردیف 
از  صادره   ۵11 شناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  حسام   حبیب 
گرگان به شماره ملی ۲1۲۰9۰7۵۸7 ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  ۸9/۵۰ مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک - فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۵7۵ پرونده  کالسه   -31 ردیف 
از  صادره   ۲37۲ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  قربانی   مجید 
گرگان به شماره ملی ۲1۲۰3۵۵3۶3 ششدانگ یک قطعه زمین 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   7۲۰۸۴ مساحت   به  مزروعی 

پالک - فرعی از ۶-اصلی واقع در اراضی  نصرآباد

آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰333 پرونده  کالسه   -3۲ ردیف 
شناسنامه ۲11۰۲۲۶3۸۲  بشماره  فرزند حسین  صیادی   فرامرز 
صادره از گرگان به شماره ملی - ششدانگ یک قطعه زمین که در 
بنا شده است به مساحت  1۸۵/۰9 مترمربع مفروز و  آن احداث 

مجزی شده از پالک - فرعی از 17-اصلی واقع در اراضی  جلین
خانم   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۵7۶ پرونده  کالسه   -33 ردیف 
صادره   ۴3۴1 شناسنامه  بشماره  عبدالجواد  فرزند  شریفی  فریناز 
از گرگان به شماره ملی ۲1۲۲۶99۴۴۲ ششدانگ اعیانی یکباب 
ساختمان بانضمام ۵1سهم از ۶۰ سهم ششدانگ عرصه که مابقی 
آن وقف است  به مساحت9۵3/۵۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از ۸3-اصلی واقع در اراضی امیرآباد
آقای   139۴11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۲۸۶ پرونده  کالسه   -3۴ ردیف 
از  صادره   1۸17 شناسنامه  بشماره  احیا  فرزند  شاهینی  مهدی 
یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۲1۲1۵1۵۲۶7 ملی  شماره  به  گرگان 
ساختمان بانضمام ۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت3۰۰/۴7مترمربع  به  است   وقف 

پالک - فرعی از ۸۸-اصلی واقع در اراضی جعفرآباد
خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰7۲۵ پرونده  کالسه   -3۵ ردیف 
از  صادره   ۴91 شناسنامه  بشماره  نصراله  فرزند  قلندری  معصومه 
یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۲1۲1۴399۴3 ملی  شماره  به  گرگان 
ساختمان بانضمام ۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت۴۰۸/۸۵مترمربع  به  است   وقف 

پالک - فرعی از ۸۸-اصلی واقع در اراضی جعفرآباد
ردیف 3۶- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰13۸1 آقای فرزاد 
نجاری فرزند محمد بشماره شناسنامه 19۲۲ صادره از زاهدان به 
شماره ملی 3۶۲1۲7۵۶۸1 ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 1۸۵/۲۵ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از ۸9-اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه
آقای   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴73 پرونده  کالسه   -37 ردیف 
محسن افضلی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲ صادره از زابل به 
شماره ملی 3۶7۴۰71۶۲۲ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 1۸۲/۶۴ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از ۸9-اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه
خانم   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴۸۶ پرونده  کالسه   -3۸ ردیف 
 1۰۲ شناسنامه  بشماره  رضاقلی  فرزند  زینکانلو  بهرداد  سکینه 
صادره از فاروج به شماره ملی ۶3۵9۵7۲۶۵۶ ششدانگ یک قطعه 
به مساحت ۲۲۰ مترمربع  بنا شده است  احداث  زمین که در آن 
مفروز و مجزی شده از پالک 3۸۶۶ فرعی از 1۰7-اصلی واقع در 

اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۴۴9 پرونده  کالسه   -39 ردیف 
از  صادره   ۶۸۶ شناسنامه  بشماره  رجب  فرزند  قندهاری  حمید 
گرگان به شماره ملی ۲1۲1۵۶3۸۴9 ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت 3۶۰ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از 1۰۸-اصلی واقع در اراضی باکرمحله

آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۸۲۰ پرونده  کالسه   -۴۰ ردیف 
حسن فرخی فرزند مراد بشماره شناسنامه ۵7۶ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲1۲1۰۶9۶۲3 ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 11۴۰۰ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از 1۰9-اصلی واقع در اراضی قرن آباد
خانم   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰1۴3۸ پرونده  کالسه   -۴1 ردیف 
کلثوم فوجردی فرزند ولی بشماره شناسنامه 91 صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲1۲۲11۶171 ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 719/۴9۶ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از 117-اصلی واقع در اراضی مرزنکالته
شرکت   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰9۴۲ پرونده  کالسه   -۴۲ ردیف 
 - شناسنامه  بشماره  رجب  فرزند  میرمحله  دانه  زرین  شالیکوبی 
صادره از - به شناسه ملی 1۰7۰۰1۸۵۴۲7 ششدانگ یک قطعه 
 ۴9۴1/۶3 مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 139-اصلی واقع 

در اراضی شمس آباد
آقای   139111۴۴1۲۰۰1۰۰9۶۶۵ پرونده  کالسه   -۴3 ردیف 
حسن مقصودلو فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه ۲۴73 صادره از 
گرگان به شماره ملی ۲1۲۰۵۴۶۸۰۰ ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1۲3۶۰9/۸3 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از 1۵۴-اصلی واقع در اراضی چهارچنار
خانم   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶37 پرونده  کالسه   -۴۴ ردیف 

صادره  شناسنامه ۴۸  بشماره  اله  روح  فرزند  سودابه صمیمی 
قطعه  یک  ششدانگ   ۲1۲139۶۰۴7 ملی  شماره  به  گرگان  از 

زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۵۸/۵۸ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲1۰-اصلی واقع در اراضی 

سرخنکالته
خانم   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶3۸ پرونده  کالسه   -۴۵ ردیف 
از  صادره   ۴۸ شناسنامه  بشماره  اله  روح  فرزند  صمیمی  سودابه 
گرگان به شماره ملی ۲1۲139۶۰۴7 ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع   ۲۲7/91 مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲1۰-اصلی واقع در اراضی 

سرخنکالته
ردیف ۴۵- کالسه پرونده 139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶۴۲ خانم ندا 
داداشی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 3۵7 صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲1۲1۸9۲1۲۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۲1۵/۵۶ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از ۲1۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
خانم   139۵11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶۴3 پرونده  کالسه   -۴۶ ردیف 
از  صادره   ۴۸ شناسنامه  بشماره  اله  روح  فرزند  صمیمی  سودابه 
گرگان به شماره ملی ۲1۲139۶۰۴7 ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع   ۲۲۲/7۵ مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲1۰-اصلی واقع در اراضی 

سرخنکالته
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲17 پرونده  کالسه   -۴7 ردیف 
حسین قلیچ فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 3۰7۰ صادره 
قطعه  یک  ششدانگ   ۲1۲۰۵۵31۴9 ملی  شماره  به  گرگان  از 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 3۸۰۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲1۰-اصلی واقع در اراضی 

سرخنکالته
آقای   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۴۲۴ پرونده  کالسه   -۴۸ ردیف 
عباس ناصری فرزند علی بشماره شناسنامه 3۲3۶ صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲1۲۰۵۵۴۸۰3 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۶۶۰۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۲31-اصلی واقع در اراضی مزرعه تاریکی
خانم   139۴11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲9۵ پرونده  کالسه   -۴9 ردیف 
 1۸۴۶ شناسنامه  بشماره  محمداکرم  فرزند  قادری  اکرم  صابره 
یک  ششدانگ   ۴979۴9۸7۰1 ملی  شماره  به  قال  آق  از  صادره 
به مساحت 9۴/7۸  است  بنا شده  احداث  آن  در  زمین که  قطعه 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 119۴ فرعی از ۲۶۸-اصلی 

واقع در اراضی مازاد اوزینه
)بخش چهارثبت گرگان(

 139۴11۴۴1۲۰۰1۰۰۰77۰-1 پرونده  کالسه   -۵۰ ردیف 
۲-فاطمه  عامری  خانم1-فائزه   139۴11۴۴1۲۰۰1۰۰1۲93-۲
 133۰7-۲  ۲339-1 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزندان  عامری  
1-۲1۲1۶۲۸۲9۰و  ملی  شماره  به  1-گرگان۲-گنبد  از  صادره 
۲-۲۰3۰13۲۶۵9 هر یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  ۶7/1۰ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1۲-اصلی واقع در اراضی  قادرآباد

 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰7۲۰-1 پرونده  کالسه   -۵1 ردیف 
و  ریز  مشک  خانم1-محبوبه   139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰719-۲
شناسنامه  بشماره  ۲-اکبر  1-قنبر  فرزند  مومنان   ۲-جابر  آقای 
1-11۸۴ ۲-۵ صادره از گرگان به شماره ملی 1-۲1۲۰99۵۴۲7و 
۲-۲1۲۲۵۵۴۲7۴ هر یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  ۲9۰ مترمربع مفروز 
اراضی   در  واقع  1۲-اصلی  از  فرعی  پالک 3۸3  از  شده  مجزی  و 

قادرآباد خریداری از مالک رسمی آقای قنبر مشک ریز
ردیف ۵۲- کالسه پرونده 139۶11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۶1۲ خانم ربابه 
حسینی هاشم آباد فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه ۲379۰ صادره 
یکباب  اعیانی  ملی ۲1۲۰۲37۶۰3 ششدانگ  به شماره  گرگان  از 
ساختمان بانضمام 131سهم از 1۴۴ سهم ششدانگ عرصه که مابقی 
آن وقف است  به مساحت ۲۴7/3۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از 1۲-اصلی واقع در اراضی قلعه حسن
ردیف ۵3- کالسه پرونده 139311۴۴1۲۰۰1۰۰11۰9 خانم آنیتا 
تهران  از  صادره   ۶۴۶۵ شناسنامه  بشماره  غالمعلی  فرزند  سازش 
ساختمان  یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۵37۰۵9۴7 ملی  شماره  به 
آن  مابقی  که  عرصه  ششدانگ  سهم   1۴۴ از  131سهم  بانضمام 
وقف است  به مساحت ۵۲۶/7۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از 1۲-اصلی واقع در اراضی قلعه حسن
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/۰3/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰3/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان                                                                                                          
علی برقی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

با  اداری  شورای  جلسه  گلستان:  سلیمانی- 
محوریت مسائل مالی، پشتیبانی و تجهیز کارگاهی 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان  با حضور 
و  ستادی  روسای  از  جمعی  معاونین،  مدیرکل، 
روسای مراکز در سالن کنفرانس اداره کل برگزار 
گردید. بنابراین گزارش، در این جلسه سیدعلیرضا 
حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
گلستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و 
به  رمضان،  مبارک  ماه  فیوضات  از  مندی  بهره 
تشریح مباحث مطرح شده در همایش مدیران 
کل استانها که با حضور مقامات عالی سازمان در 
استان اصفهان برگزار گردید، پرداخت. وی با اشاره 
به ظرفیت های سازمان به نقل از ریاست سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور خواستار اشاعه و 
برنامه ریزی  با  گسترش فرهنگ مهارت آموزی 
دقیق و منسجم از سوی روسای مراکز و مسئولین 

حاضر در جلسه در سطح استان گردید.
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 

با مطرح نمودن هزینه های روزانه سازمان خواستار 
افزایش بهره وری مراکز شد که از روسای حاضر در 
جلسه خواستند که نظارت مستمر و پویا داشته 
باشند تا از کاهش بهره وری در تمامی زمینه ها 
جلوگیری گردد و  خواستار خودارزیابی خود شد 
که چگونه باید کارکنیم تا فرصت پاسخگویی برای 
همگان داشته باشیم. حسینی طلب یکی از مهم 
ترین اقدامات و برنامه های استان را تدوین سند 
برنامه های آموزشی در سال 97 دانست و از روسای 
مراکز  سطح استان خواست تا با هم اندیشی و نظر 
خواهی از پرسنل و دیگر عوامل باعث پربار تر شدن 

آن گردند. 
وی اظهار داشت: وحدت باید سرلوحه کارمان باشد 

و هر فرد در جایگاه خود باعث تحول و نشاط گردد 
و از ارائه آمارهای غیرشفاف و غیر مستند خودداری 
گردد. حسینی طلب با تاکید بر نظر استانداری 
مبنی بر اینکه 1۴  روستای بدون بیکار که بعنوان 
پایلوت انتخاب شدند خواستار شد که به آموزش 
های روستایی توجه جدی تری داشته باشند و 
آموزشی  های  حوزه  تمامی  در  آموزشی  تعادل 
غربی  لیوان  روستای  دهیاری  از  و  کنند  رعایت 
بدلیل همت و تالش برای ترویج فرهنگ مهارت 
آموزی و برگزاری دوره های آموزشی متعدد توسط 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای بندرگز تقدیر و تشکر 

نمود.
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان 

اینکه از این تاریخ کلیه دوره های آموزشی بایستی 
به صدور گواهینامه منجر گردد، خواستار اقدام و 
پیگیری فوری روسای مراکز مبنی بر معرفی به 
آزمون دوره های باقیمانده شد و در پایان ایشان 
و  مختلف  موضوعات  در  اداری  تذکرات  بیان  با 
تشکر از زحمات و تالش های حاضرین در جلسه، 
به حضور پرشکوه در راهپیمایی روز قدس تاکید 
جلسه  این  ابتدای  در  است  ذکر  شایان  کردند. 
مهدی رحمدل معاون اداری و پشتیبانی اداره کل 
توضیحات مبسوطی در خصوص خرید تجهیزات 
کارگاهی ارائه دادند و خواستار توجه جدی روسای 
مراکز نسبت به مباحث مطرح شده گردید. در ادامه 
محمد گلی پور معاون آموزش، پژوهش و برنامه 
ریزی اداره کل به نکات آموزشی و دیگر مسائل 
حراست  مسئول  سپس  پرداخت.  آموزش  حوزه 
اداره کل و رئیس اداره آموزش اداره کل به ارائه 
مباحث خود پرداختند و در ادامه روسای مراکز هر 

یک نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

  تجهیز کارگاهی  مراکز آموزشی
 فنی و حرفه ای گلستان
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برنامه وزارت بهداشت برای کاهش
 5۰ درصدی بیماریهای ژنتیکی

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: به منظور کاهــش ۵۰ درصدی بیماری های 

ژنتیکی، این وزارتخانه هدف گذاری ۵ ساله را مد نظر دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دکتر افشــین استوار با بیان اینکه برنامه 
غربالگری بیماری های ژنتیکی در طرح تحول سالمت درحال اجرا است، 
افزود: با اجرای برنامه های ژنتیک توســط وزارت بهداشت برای کاهش 
بیماری هایی نظیر بیماریهای متابولیک ارثی، بیماری های کروموزومی و 
ناهنجاری های ژنتیک، مقرر است، این بیماری ها ظرف ۵ سال کاهش 
۵۰ درصدی داشــته باشند.وی درخصوص برنامه ژنتیک کودکان که در 
راستای طرح تحول سالمت اجرا شــد، تصریح کرد: بعد از موفقیت در 
برنامه های پیشــگیری و کنترل بیماری تاالسمی و بیماری PKU، در 
طرح تحول سالمت، گسترش برنامه های ژنتیک در بستر تحول سالمت 
ایجاد شد.اســتوار ادامه داد: پیشگیری در مقوله بیماری تاالسمی که با 
پوشش 9۸ درصدی غربالگری های زمان ازدواج و نوزادی همراه بود، به 
کاهــش این بیماری از 1۲۰۰ مورد به 1۵ مورد انجامید.وی در خصوص 
برنامه های ژنتیک که در بســتر طرح تحول سالمت اجرایی شد، تاکید 
کرد: اجرای این برنامه ها در ابتدا مستلزم زیرساخت بود که زیر ساختهای 
تشخیص ژنتیکی بیماریهای مهم و شایع ژنتیکی شامل انتقال فن آوری 
های تشخیص ژنتیک، بومی سازی و استاندارد سازی آنها در کشور برای 
بیماریهای در اولویت و شایع انجام گرفت.وی ادامه داد: با ایجاد زیرساخت 
ها، پوشــش برنامه ها گسترش یافت و اجرای آنها در بسته های موجود 
خدمات سالمت ادغام شد و بدین ترتیب گستره خدمات سالمت وسیع 
تر و عمیق تر شد.وی تاکید کرد: با اجرای این غربالگری ها و برنامه ها، 
شاخص های کلی ســالمت نظیر IMR )مرگ شیرخواران( 3۰ تا ۵۰ 

درصد کاهش خواهد یافت.

تکذ یب فوت 1۰ نفر در اثر تب کریمه کنگو  

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با تکذیب فوت 1۰ نفر در اثر بیماری تب کریمه کنگو گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ نفر به این بیماری مبتال شده اند که از این 
تعداد ۲ نفر فوت کردند.به گزارش زمان به نقل از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، دکتر محمدمهدی گویا اظهار داشت: یک نفر از افرادی 
که در اثر این بیماری جان باختند، پیرمرد 7۲ ساله ای بود که به نوعی 
بیماری خونی ابتال داشت و به تب کریمه کنگو نیز مبتال شد و فوت کرد.

وی گفت: این فرد ســاکن یکی از مناطق روستایی بندرعباس بود و به 
مدت یک هفته تحت درمان قرار داشت و سرانجام صبح روز گذشته فوت 
کرد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: 
اقدامات مراقبتی، اطالع رسانی و آموزش در راس برنامه های پیشگیری 
از این بیماری قرار دارد.گویا از همه رسانه ها خواست در درج و انعکاس 
اخبار مربوط به مسائل حساس بهداشتی دقت الزم را داشته باشند.تب 
خونریزی  دهنده کریمه کنگو، یک بیماری حاد تبد ار و خونریزی دهنده 
اســت که از طریق گزش کنه یا تماس با خون، ترشحات یا الشه دام و 
انسان آلوده منتقل می شود. این بیماری نخستین بار در سال 19۴۴ در 
کریمه اوکراین گزارش شــد و نام تب خونریــزی دهنده برای آن اعالم 
شد.در سال 19۶9 معلوم شد بیماری  ایجادکننده تب خونریزی دهنده 
در کریمه، مشابه همان بیماری اســت که در سال 19۵۶ در جمهوری 
دموکراتیک کنگو مشاهده شده  بود؛ از این رو با توجه به مشابهت نشانه ها 
در هر دو مکان، به بیماری نام تب خونریزی دهنده کنگو داده شــد. این 
بیماری در انسان ها با احتمال مرگ و میر حدود 3۰ درصدی همراه است 

و شیوع بیمارستانی آن نیز بسیار باال است.

خبر

راه حل پایدار مشکالت جوامع، 
نیازمند مشارکت جدی زنان 

دســتیار ویژه رئیــس جمهــوری در امور حقوق 
شهروندی، با بیان اینکه »راه حل پایدار مشکالت 
جوامــع، بــدون مشــارکت زنان محال اســت« 
گفت:نادیده گرفتن تجربیات و دیدگاه های زنان، 
جامعه را از راه حل های عمومی دور نگه داشــته 
است؛ راه حل هایی که جامعه در بسیاری از زمینه 
ها نیازمند آن است.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
موالوردی دیروز در نخســتین کنگره سراســری 
جمعیت حمایت از حقوق بشــر زنان در مجموعه 
»تالش« اظهار داشت: رویکرد این تشکل حرکت 
در چارچوب نواندیشــی دینــی در تحقق حقوق 
بشر زمان اســت و لذا ما شعار انتخابی مان »همه 
حقوق بشــر برای همه« اســت. موالوردی افزود: 
این یک واقعیت مهم اســت که بدون مشارکت و 
توانمندی زنان نمی توان هیچ راه حل پایداری برای 
مشکالت تهدیدآمیز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
جوامع پیدا کرد. بدیهی است تا جوامع انسانی این 
مشارکت و حضور را جدی نگیرند، آرزوی رسیدن 
به جامعه سالم انسانی سرابی بیش نخواهد بود. وی 
تصریح کرد: امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا 
و مشــترک برای تمام زنان دنیاست و نمی توان با 
قاطعیت اعالم کرد که زنان مشمول اعالمیه جهانی 
حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حقوق 
می شناســد، قرار دارند. وی افزود: هنوز هم سایه 
انواع و اشکال خشونت و تبعیض به صورت مدرن 
و فریبنــده در کنار رویه های ســنتی زیان آور بر 
زندگی زنان سنگینی می کند. وی در ادامه با اشاره 
به فرمایش امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه »زنان 
از نظر اسالم نقش حساسی در بنای جامعه اسالمی 
دارند و اسالم زن را تا حدی ارتقا می دهد که بتواند 
مقام انســانی خود را در جامعه بازیابد«، سخنان 
خود را با سفارشــی از مقام معظم رهبری اینگونه 
پایان داد: باید امروز توجه کنیم و ببینیم زنان برای 
حرکت در آن مسیر مطلوب اسالم به چه ابزار قانونی 

نیاز دارند و آن را برایشان فراهم کنیم.

سامانه  پاسخگویی به  شکایت
 از مدارس غیردولتی فعال شد

 سامانه اینترنتی پاسخگویی به شکایت از سازمان 
مدارس و مراکز غیر دولتی فعال شــد.به گزارش 
زمــان به نقــل ازمرکز اطــالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، سامانه اینترنتی 
پاسخگویی به شــکایت  سازمان مدارس و مراکز 
غیر دولتی روی ســایت اصلی این سازمان فعال 
شد.اولیای دانش آموزان می توانند مسائل مربوط 
بــه دانش آموزان در مدارس غیر دولتی را در این 
سامانه ثبت و پیگیری کنند.مخاطبان الزم است 
برای دسترسی به سامانه پاسخگویی به شکایات 
ســازمان مدارس غیردولتی به آدرس اینترنتی  

www.mosharekatha.ir مراجعه کنند.  

خبر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، گفت: نرخ های جدید کرایه 
تاکسی در سال 97 از روز شنبه 1۲ خرداد 97 اجرا خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در حدود ۸۰ هزار برچسب نرخ 
کرایه 97 تاکسی ها از امروز چاپ و توزیع می شود. این برچسب ها 
که بر روی شیشه جلوی تاکسی های شهر تهران نصب خواهد 
شد، مبنای جدید پرداخت کرایه ها در سال جاری است. این 
تعیین شده در حدود  قانونی  از طی مراحل  بعد  افزایش که 
۵/1۲ درصد است.علیرضا قنادان از اجرای مصوبه شورای شهر 
در خصوص کرایه تاکسی در سال 97 خبر داد و گفت: چاپ و 
توزیع برچسب های جدید بر روی حدود ۸۰ هزار تاکسی پایتخت 
آغاز شده و ظرف هفته آتی انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه 
مبنای افزایش کرایه تاکسی ها در شهر تهران نرخ اعالم شده 
در برچسب های نصب شده بر روی تابلوهای خطوط و شیشه 
جلوی تاکسی هاست.مصوبه نرخ کرایه تاکسی امسال بر پایه مدل 
اقتصادی تاکسیرانی و بر پایه محاسبات قیمت تمام شده سفر 
بوده و به همین دلیل هم برای شهروندان و هم برای تاکسیرانان 

به عدالت نزدیک تر است.

پرونده  بررسی  چگونگی  در خصوص  دادگستری  کل  رئیس 
بازداشتی های جدید محیط زیستی توضیحاتی ارائه داد.

اسماعیلی در  ازبه مهر، غالمحسین  نقل  به  زمان  به گزارش 
خصوص  چگونگی بررسی پرونده ۲۰ بازداشتی جدید مرتبط 
با پرونده جاسوسان محیط زیستی، گفت: به پرونده های های 
متهمین مرتبط به موجب ضوابط قانونی یکجا رسیدگی می شود.

وی افزود: ولی باید دید آیا واقعا این ارتباط وجود دارد یا نه، 
و در صورت وجود داشتن تا چه میزان بوده است.به طور کلی 
پرونده مرتبط با فعاالن محیط زیستی در دادسرا قرار دارد.رئیس 
کل دادگستری در پاسخ به این سئوال که برخی از پرونده های 
مهمی که در آنها حکم اعدام صادر شده است، در شرف ارسال به 
دادسرای اجرای احکام هستند، آیا حکم اعدام در ماه رمضان اجرا 
می شود، گفت: منع قانونی برای اجرای این احکام در ماه رمضان 
وجود ندارد اما بعضا مصالحی در نظر گرفته می شود.وی در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، اظهارداشت: 
این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و متهم 

به قید وثیقه آزاد و پرونده اش در دادسرا قرار دارد.

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا، از اجرای طرح مقابله 
با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ در داخل کشور 
خبر داد و گفت: پلیس، طی چندین مرحله عملیات، نسبت به 
شناسایی و برخورد قانونی با عوامل این گونه فعالیت ها، اقدام 
کرد.به گزارش زمان به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سرتیپ 
دوم »غالمرضا رضاییان فر« اظهار داشت: در راستای اجرای طرح 
مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ و با توجه 
به محرز شدن تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی، اقداماتی 
توسط پلیس صورت گرفت.وی در توضیح تخلف برخی درگاه 
های پرداخت بانکی افزود: برخی از این درگاه ها با سوء استفاده 
از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت 
برای فعالیت برخی از وب سایت های متخلف داخلی فعالیت 
می کردند.این مقام انتظامی اضافه کرد: وب سایت های متخلف 
که زمینه تسهیل و تسریع سازی برای ارتکاب به جرم را با در 
اختیار قرار دادن ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بستر فضای 
مجازی برای کاربران با کسب در آمدهای هنگفت مهیا می 

کردند، شناسایی شدند. 

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشــش 
۲۶ هزار کودک در ســازمان بهزیســتی خبر 
داد و گفت: ســاالنه 3 هزار کودک از سازمان 

بهزیستی خارج می شوند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، علی ربیعی در 
مراسم افطار شــیرخوارگاه آمنه با بیان اینکه 
ســاالنه 3 هزار کودک از ایــن ۲۶ هزار نفر از 
ســازمان بهزیستی خارج می شوند و به همان 
میزان نیز کودکان جدید تحت پوشــش قرار 
می گیرنــد، گفت: یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 
معلول جســمی و حرکتی نیز تحت پوشش 
این ســازمان قرار دارند. همچنین 7۰۰ هزار 
معلول شــدید و ۲۵ هزار ضایعه نخاعی نیز از 
خدمات سازمان بهزیستی استفاده می کنند.وی 
با بیان اینکه مسئولیت معلولین ذهنی بسیار 
وســیع تر و عمیق تر و حیاتی تر است، افزود: 
مجموع تعداد این افراد در کشور عدد بزرگتری 
اســت؛ اما تاکنون از این تعداد مطلع شده ایم 
و به آنها خدمــات می دهیم.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در ادامــه از وجود 3 میلیون و 
۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور خبر 
داد و افزود: مفهوم سرپرست خانوار به معنای 
محرومیت نیست. بلکه در دوره ای جدید این 
مفهوم مساوی با بی نوایی نبوده و ناشی از سبک 

زندگی جدید است. ربیعی با اشاره به اینکه از 
این تعداد زن سرپرست خانوار ۲۰۰ هزار نفر 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، اظهار 
کرد: تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار نیز 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هســتند و در مجموع بیش از ۶۰۰ هزار نفر و 
در صورت محاســبه بعد خانوار یک میلیون و 
3۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.وی 
با بیان اینکه در حــال حاضر ۲۶ هزار کودک 
نیز تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستند، 
تصریح کرد: ســاالنه 3 هزار کودک از سازمان 

بهزیســتی خارج می شوند. همچنین این ۲۶ 
هزار کودک منتظر چشم های نگرانی هستند 
که به فکر آینده آنها باشند. آنها باید وارد جامعه 
شوند و این ما هستیم که مسئولیت آنها را بر 
عهده داشتیم.وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی با 
بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در 
کشور به نحوی با یک نوع اعتیاد درگیر هستند، 
افزود: درگیری انواع ســنی و هر دو جنس در 
مسئله اعتیاد یک واقعیت تلخ است. باید در این 
حوزه پیشگیری های الزم را انجام دهیم، در غیر 
این صورت اعتیاد تبدیل به فروپاشی اجتماعی 

می شود.ربیعی با اشــاره به مسئله سالمندی 
و فقر در کشــور گفت: 9.3 درصد در جامعه 
سالمند هستند و در استان ها و مناطق محروم 
سالمندی عمدتا با فقر همراه است.وی با اشاره 
به این که همه ما در جامعه مسئول هستیم، 
تاکید کرد: حوزه مسئولیت ما از فرد، خانواده، 
محیط هــای اولیه و ثانویه آغاز می شــود و ما 
افتخار می کنیم که بگوییم »دولت مســئول« 
هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه در هر مقطع زمانی در جامعه موضوعی 
به عنوان پارادایم مطرح می شود، تصریح کرد: 
به عنوان یک کنشگر اجتماعی معتقدم امروز 
مفهوم خیــر جمعی، مســئولیت، همیاری، 
همکاری و ... مســائل اجتماعی ما هستند. در 
دهه زمانی حساســی قرار داریم و مسائلی که 
به میدان می آید، باید زیر سایه اعتماد برطرف 
شود.وی با اشــاره به اینکه خیر جمعی دیگر 
یک شعار شیک نیست، اظهار کرد: نیاز جامعه 
امروز ایران این اســت که خیر جمعی را رواج 
دهد. همچنین همه ما باید به یکدیگر مهربانی 
کنیم، لبخند بزنیم و مسئولیت اجتماعی خود 
را بپذیریم. خوشبختانه در حال حاضر مجلس، 
سازمان بهزیستی را متولی سالمت اجتماعی 

در جامعه قرار داده  است.

ربیعی خبرداد: 9/3درصد جمعیت کشور سالمندند

3میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی 

روند برریس پرونده ابزداشیت 
های جدید محیط زیسیت

برخورد اب عرضه کنندگان 
ابزارهای ضد فیلیرتینگ 

اجرای نرخ جدید کرایه 
اتکیس ها از امروز

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

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  ،امالک   139۰.9.۲۰
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان  
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
مرحله دوم سال 97 

بخش 1 
امیرآباد پالک ۸ اصلی  امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش یک
شش  به  نسبت  حیدری  حمزه  آقای  فرعی    ۲۴7  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  امیرآباد  قریه  در  واقع  1۲۴۴.1۰مترمربع 

اسماعیل روستایی مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه کیابسر  پالک 1۸ اصلی 

بخش یک
دانگ  شش  به  نسبت  کاالشی  فرهاد  آقای  9۴فرعی   
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۴17.7۲مترمربع واقع در قلعه کیابسر خریداری از اکبر 

کاالشی مالک رسمی 
دانگ  شش  به  نسبت  کاالشی  فرهاد  آقای  فرعی   9۵
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
3۲۵.۵9مترمربع واقع در قریه کیابسرخریداری از اکبر 

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

بخش یک
 1۴1 فرعی آقای سید محمد هاشمی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
1۸۴.۵۰مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از سید 

یاسر حسینی مالک رسمی 
شش  به  نسبت  حسینی  رضا  سید  آقای  فرعی   1۴۲
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  ۲79.۶7مترمربع 

مرتضی سلیمانی مالک رسمی
به شش  نسبت  یاری  علی  محسن  آقای  فرعی   1۴3  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  ۵۲.۲11مترمربع 

رحمت اهلل محمدی مالک رسمی
 1۴۴فرعی آقای عسگر عادل نسبت  به ششدانگ قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۲۶۰.۵9مترمربع 
مالک  رضایی  کاظم  از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع 

رسمی
سه  به  نسبت  عبادی  محسن  سید  آقای  فرعی   1۴۵ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 3۰3.۶1مترمربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از اهلل یار منصوری مالک رسمی
 1۴۵ فرعی  محمد مهدی قضاوی خوراسگانی  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 3۰3.۶1مترمربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از اله یار  منصوری مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه دارکال پالک ۲۲ اصلی 

بخش یک 
1۸3 فرعی  خانم نفیسه سادات گروسی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۵۰.3۰مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از یوسف 

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

بخش 1
۶۰۶ فرعی آقای محسن نیک نداف نسبت به شش دانگ 
واقع در  به مساحت ۲۰۶.7۵مترمربع  یک قطعه زمین 

قریه جلیکان خریداری از علی هدایتی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی 

بخش یک
شش  به  نسبت  عطائی   فاطمه  خانم  فرعی    17۶
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  رمشی  قریه  در  واقع  3۰۰.۰۰مترمربع 

معصومه افروز  مالک رسمی
دانگ  به شش  نسبت  عطائی   خانم هدیه  فرعی   177
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۲۸3.۵۶مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از عباس 

دباغیان   مالک رسمی

 17۸ فرعی  خانم فرزانه صابر  نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین  با بنای احداثی به مساحت ۲۲۵.۵7مترمربع 
واقع در قریه رمشی  خریداری از حسن چمن آرا مالک 

رسمی امالک
اصلی  پالک 3۰  بلویج  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 1
 113 فرعی  پرویز آدمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 31۸.۰۰مترمربع 
مالک  محسنی  فرشید  از  خریداری  بلوچ  قریه  در  واقع 

رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه  قلعه کتی پالک 3۵ اصلی 

بخش یک 
۴7فرعی  آقای سید مجتبی میره ای  نسبت به شش 
مساحت  به  اداری  با ساختمان  زمین  قطعه  یک  دانگ 
وقف   عرصه  مشاع  ۵۴سیر  مقدار  که  1۸۵.۰۵مترمربع 
حسین  از  خریداری  کتی  قلعه  قریه  در  واقع  می باشد 

افرازنده مالک رسمی 
بخش دو

 امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی 
بخش۲

1۰۴7فرعی  خانم سمیه موحدی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 373.1۲مترمربع 
تفریشی  اصغر  علی  از  خریداری  جوربند  قریه  در  واقع 

مالک رسمی 
اصلی   ۴ پالک  میرنا   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
به شش  نسبت  آقای سید مطلب حسینی   ۴3فرعی  
با ساختمان در حال احداث به  دانگ یک قطعه زمین 
مساحت 39۴.7۵مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری از 

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

غفار آقابزرگ مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصل بخش 
۲

79 فرعی خانم زهرا ناطقی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۲7۰.77مترمربع 
واقع در قریه ایرکا خریداری از منوچهر محمدزاده مالک 

رسمی

شش  به  نسبت  فکوری  مصطفی  آقای  فرعی    ۸۰  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
3۰۴.۲۰مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از منوچهر 

محمدزاده مالک رسمی
 بخش یازده 

 امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت پالک ۶ اصلی 
بخش 11

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

لنجوانی مالک رسمی 
اصلی   7 پالک  شهربند  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

بخش 11
نسبت  آقاج   یلقون  شوقی  شهناز  خانم  فرعی    3۵3 
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
شهربند  قریه   در  واقع  ۲۴۸.۲۵مترمربع  مساحت  به 

خریداری از رحمان حسن زاده مالک رسمی

ششدانگ  به  نسبت  قمی  مهناز  خانم  فرعی    3۵۴
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  شهربند  قریه  در  واقع  11۴۴.۸۵مترمربع 

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

بخش 11
به  نسبت  طرقبه  زاده  گل  خدیجه  خانم  فرعی   1۸۰  
با بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک قطعه زمین 
۲3۸.3۸مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

داود قاسمی مالک رسمی 
به  ۲۰3 فرعی آقای ارسطو حسین پور  پناهی نسبت 
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
از   علیا  سالده  قریه  در  واقع  ۲7۵.۵۵مترمربع  مساحت 

محمد مهدی علیزاده مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه باغبانکال پالک 1۲ اصلی 

بخش11
 97 فرعی آقای مهدی  محمد باقری نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  3۰9.13مترمربع 

صمد خلیل زاده مالک رسمی
شیشه  به  نسبت  علیزاده  ابراهیم  آقای  فرعی   9۸  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۴۴9.1۰مترمربع  مساحت 

خریداری از سیده طاهره حسینی مالک رسمی
 99 فرعی  مریم عسگریان نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸3.۵7مترمربع 

مصطفی قاسمیان مالک رسمی
 99 فرعی  خانم ام البنین  عسگریان نسبت به دو دانگ 
با بنای احداثی به  از ششدانگ یک قطعه زمین  مشاع 

باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸3.۵7مترمربع  مساحت 
خریداری از مصطفی قاسمیان مالک رسمی

 99 فرعی  خانم شهربانو عسگریان نسبت به دو دانگ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
باغبانکال  قریه  در  واقع  ۲۸3.۵7مترمربع  مساحت  به 

خریداری از مصطفی قاسمیان مالک رسمی 
اصلی  پالک 13  مرزنده  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

بخشی 11
به  نسبت  قلیچی  عزیززاده  آقای خدابخش  فرعی    7۶
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت ۲99.۴۰مترمربع که مقدار 3۲سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه مرزنده  خریداری از مهدی 

عزیززاده قلیچی مالک رسمی
اصلی  پالک 1۵  اناده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

بخش 11
 ۲۶۰فرعی  خانم فرانک حاضری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین باساختمان در حال احداث به  مساحت 
۵33.3۸مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از فریبرز 

غالمی مالک رسمی
به شش دانگ   ۲۶1 فرعی  خانم زهره وکیلی نسبت 
یک قطعه زمین باساختمان در حال احداث به مساحت 
قاسم  از  اناده خریداری  قریه  در  واقع  3۶۰.۰۰مترمربع 

رجبی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک 1۶ 

اصلی بخش 11
1۰۶ فرعی  خانم طاهره صبا نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3۸۸.97مترمربع 
واقع در قریه سنگ چالک  خریداری از ابوالقاسم سالمی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 1۸ اصلی 

بخش 11 
93فرعی  آقای اکبر اکبری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۵۶.7۴متر 
مربع که مقدار ۴۸ سیر مشا ع عرضه وقف می باشد واقع 

در قریه مغانده خریداری از محمد اکبری مالک رسمی
دانگ  به شش  نسبت  اکبری  آقای محمد  فرعی    9۴ 
یک قطعه زمین به مساحت311.۴۸ مترمربع که مقدار 
۴۸سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه مغانده 

خریداری از ابراهیم اکبری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک ۲1 اصلی 

بخش 11 
به  افسانه اخالقی کله رودی نسبت  ۲۵1 فرعی  خانم 
ششدانگ یک قطعه زمین با اطاقک احداثی به مساحت 
۲۰۵.7۵مترمربع که مقدار ۲۰سیر عرصه  وقف می باشد 
واقع در قریه  سیاهکال خریداری از سید نقی حسینی 

مالک رسمی 
۲۵۲ فرعی  آقای محسن رضایی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۶3۲.33مترمربع به مقدار 
سیاهکال  قریه  در  واقع  میباشد  وقت  عرصه   ۲۰سیر 

خریداری از علی رضوانیان  مالک رسمی
آباد پالک 3۰  قریه حاجی  واقع در  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش 11
شش  به  نسبت  بودش  محمدرضا  آقای  9۰فرعی  
مساحت  به  اداری  با ساختمان  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  واگذاری  آباد  قریه حاجی  در  واقع  ۲۰۲.۰۵مترمربع 

بیت اهلل بودش مالک رسمی
 91 فرعی آقای فرامرز بک پور مانقوطای  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
از  واگذاری  آباد  حاجی  قریه  در  واقع  ۲۶1.1۶مترمربع 

حسین فتاحی مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی 

بخش 11
9۰۰ فرعی آقای مهدی حافظی بافتی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲3۴.۵۴مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از میثم 

کردآبادی مالک رسمی
 9۰1 فرعی  آقای صمد انگیزه نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3۰۰.۰۰مترمربع 
مالک  جاللی  علی  از  خریداری  کردآباد  قریه  در  واقع 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک 3۴ اصلی 

بخش 11 
3۶۸ فرعی آقای مهدی اسد نژاد نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  ۲۰1.۶۶مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری 

سهراب کالرستاقی مالک رسمی
به شش  نسبت  کالرستاقی  سهراب  آقای   3۶9فرعی  
دانگ یک قطعه زمین باساختمان احداثی  به مساحت 
از  خریداری  کال  اسپی  قریه  در  واقع  ۲37.۵3مترمربع 

عبداهلل مصلحی مالک رسمی
به شش  نسبت  آقای سهراب کالرستاقی  فرعی   37۰ 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۰۰.۸3مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از 

عبداهلل مصلحی مالک رسمی
قریه سنگین ده پالک ۴1  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش 11
 ۲۲3 فرعی آقای لطف اهلل کریمی حارث آبادی نسبت 
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
ده  قریه سنگین  در  واقع  به مساحت ۵۶۰.۰۰مترمربع 

خریداری از محمدرضا طالبی مالک رسمی
 ۲۲۴ فرعی آقای غالمرضا فرهادی کیا نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
۲۵1.3۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

حسین توکلی مالک رسمی
 ۲۲۵ فرعی آقای محمد اکبری نسبت به شش دانگ 
مساحت  با  احداثی   باساختمان  زمین  قطعه  یک 
۲۵۵.۴1مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

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

بخش 11
به شش  نسبت  ریزی   یزدانی  تقی   آقای  فرعی   ۲۶7
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
وقف  عرصه  مشاعر  مقدار ۶۴سیر  که  ۲۶۸.۵۵مترمربع 
می باشد واقع در قریه عربخیل  خریداری از مالک رسمی

 ۲۶۸ فرح خانم معصومه سادات میر جمالی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۸۸.3۰مترمربع 
واقع در  که مقدار ۶۴سیر مشاع عرصه وقف  می باشد 

قریه عربخیل  خریداری از جواد باباپور مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴7 اصلی 

بخش 11

 ۵7۲ فرعی  خانم کارلت بغرامیان  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

۲7۸.۰۰مترمربع واقع در قریه  عبداهلل آباد خریداری از 
پروشات رحیمی مالک رسمی

 امالک متقاضی واقع در شهر چمستان پالک ۵7 اصلی 
بخش 11

به شش  نسبت  آفریدون  منصور   آقای  فرعی   ۲۰37 
به مساحت  اداری  با ساختمان  زمین  قطعه  دانگ یک 
از  خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  33۰.9۰مترمربع 

عزت اهلل داودی و رضا حداد مالک رسمی
 ۲۰3۸ فرعی آقای قربان رنجبر نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  در  شهر چمستان خریداری  واقع  3۵۶.۶۰مترمربع 

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

اصلی بخش 11
 ۴1۴ فرعی آقای حسین ابراهیمی فر نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۴.۰۲مترمربع واقع 
مالک  از عبداهلل فخیمی  آباد خریداری  نعمت  قریه  در 

رسمی
 ۴1۵ فرعی آقای یزدان شاه حسینی نسبت به ششدانگ 
مساحت  به   احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  آباد خریداری  واقع در قریه نعمت  ۲۶1.۸۸مترمربع 

رستم زندی  مالک رسمی 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
اداره ثبت محل  در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد 
صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی 
از  مانع  مالکیت  و صدور سند  نماید  مالکیت می  سند 
ماده  برابر  بیهی است  نیست  به دادگاه  مراجعه متضرر 
13 آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف م. 

الف 7۸۰۰1۴/97
تاریخ انتشار نوبت اول 97/۲/۲9تاریخ انتشار نوبت دوم 

97/3/1۲
سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

چمستان
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وزیر نیرو: 
تحریم ها در صنعت آب و برق تأثیر ندارد

وزیر نیرو درباره تهدیدهای آمریکا و احتمال اعمال برخی تحریم 
ها تاکید کرد: صنعت آب و برق کشــور به طــور کامل خودکفا 
است؛ بنابراین هیچ نگرانی در زمینه ارائه خدمات به مردم وجود 
ندارد.رضا اردکانیان در حاشــیه آییــن بهره برداری از چند طرح 
وزارت نیرو در رودهن شهرســتان دماوند اظهار داشت: اینک در 
شرایطی هستیم که حتی می توانیم به کشورهای همسایه و بازار 

هدف هم خدمات ارائه دهیم. 
وی تاکید کرد: البته دنبال قطع ارتباط با دیگر کشــورها نیستیم 
و از هــر راه ممکن که مصالح کشــور را تامین کند، می توانیم با 
مرزهای دانش در پیوند باشیم و خدمت رسانی را توسعه دهیم. 

وزیر نیرو ادامه داد: باید تا پایان برنامه ششــم توســعه پنج هزار 
مــگاوات از ظرفیت انرژی هــای نو و پاک که بیشــتر نیروهای 
خورشــیدی و بادی است بهره مند شــویم و در این زمینه از هر 
ظرفیتی استفاده خواهیم کرد.به گزارش ایرنا، وزیر نیرو همچنین 
در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت: مردم باید بدانند برای 
اینکه آب در اختیار آنها قرار گیرد چه هزینه هایی انجام و از این 
راه رضایت مندی آنها بیشــتر حاصل می شود.به گزارش ایرنا در 
این آیین چند طرح از جمله تاسیســات تولید برق با فشارشکن 
نرم که گفته شده برای نخســتین بار در ایران به مرحله اجرایی 
درآمده در رودهن راه اندازی شد.همچنین چند طرح دیگر حوزه 
وزارت نیرو افتتاح شــد که بهره برداری از مرکز پایش و راهبری 
تاسیســات آبفا با 9۶ میلیارد ریــال اعتبار از جمله آنها بود.طرح 
نوســازی و تجهیز ناوگان خودروهای امدادی و عملیاتی شرکت 
آبفا شرق استان نیز با 7۵ میلیارد ریال اعتبار امروز با حضور وزیر 
نیرو اجرایی شــد.تامین برق اضطراری سامانه انتقال آب لتیان به 
شهرستان پردیس از جمله دیگر طرح ها بود که اردکانیان آن را 
افتتاح کرد.شهرســتان دماوند در شمال خاوری تهران واقع شده 

است.
وزیر نیرو همچنین چند طرح دیگر را در شهرستان های ورامین، 
پاکدشــت، قرچک و پردیس راه اندازی کــرد که بهره برداری از 
خط لوله انتقال آب از ســد ماملو به قرچک، تصفیه خانه فاضالب 

پاکدشت و بخش دوم تصفیه خانه پردیس از جمله آنها بود.

کوتاه از انرژی

مبادالت نفتی ایران و هند با روپیه
منابع آگاه اعالم کردند که هند قرار است پرداخت های 
نفتی خود به ایران را، از طریق بانک دولتی یوسی او این 

کشور، به روپیه انجام دهد و دالر را کنار بگذارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اســاس گزارشات به 
دست آمده مقامات رسمی بخش صنعت در مصاحبه ای 
با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفتند: هند پرداخت 
پول نفت ایران را به روپیه انجام خواهد داد و این اقدام 
۲ کشــور در جهت خارج شدن از فشارهای اقتصادی 
تحمیل شده از سوی ایاالت متحده علیه تهران است.

بر اساس توافق انجام گرفته میان ایران و هند، پرداخت 
های نفتی از طریق بانک دولتی یو ســی او هند انجام 
خواهد گرفت. همچنین ۲ کشــور در حال مذاکره بر 
روی یک سیستم شبیه به مبادله پایا پای برای دور زدن 
تحریم های آمریکا هستند.همچنین محمد جواد ظریف، 
وزیر امورخارجه ایران در دیدار اخیر خود با سوشــما 
سوآراج، همتای هندی خود در مورد توسعه مناسبات 
در بخش بانکی، انرژی، تجارت، بیمه، کشتیرانی، استفاده 
از ارزهای ملی و پروژه چابهار و خط آهن چابهار-زاهدان 
بحث و گفتگو گرده بود.سوآراج، در این دیدار گفته بود 
که هند تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران را نادیده 
می گیرد و فقط از تحریم های سازمان ملل پیروی می 
کند، نه تحریم هایی که از سوی یک کشور خاص وضع 
شــود.بر پایه این گزارش، هند سومین مشتری بزرگ 
نفتی ایران اســت و در ســال مالی گذشته خود ۲7.۲ 
میلیون تن نفت از تهران خریداری کرد که یک رکورد 
محسوب می شود و در مقایسه با سال قبل 11۴ درصد 

افزایش نشان می هد.

توتال عرصه را به چینی ها می بازد

شرکت فرانسوی توتال با اشاره به فرصت ۶۰ روزه برای 
دریافت معافیت از تحریم های واشنگتن اعالم کرد که این 
احتمال بسیار ضعیف است. در صورتی که شرکت توتال 
 CNPC از ادامه فعالیت در ایران بازماند، شرکت چینی
)سی ان پی سی(جایگزین آن خواهد شد.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، پاتریک پویانه مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال 
گفت که احتمال اخذ معافیت از واشنگتن برای تحریم 
های آمریکا علیه ایران بسیار ضعیف است.اظهارات پویانه 
پس از آن مطرح می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 
ایران اعالم کرد که این شرکت ۶۰ روز فرصت دارد تا از 
تحریم های آمریکا معاف شده یا از بازار انرژی ایران خارج 
شود.شرکت توتال پیشتر اعالم کرده بود در صورتی که 
مشمول معافیت نشود، فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی را 

که از اوایل سال ۲۰17 آغاز کرده، متوقف می کند.

نفت در جهان

نصب  با  گفت:  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید 

در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما؛ سید محمدرضا موسوی خواه، با 
اشاره به ورود نسل جدید کارتخوان های سوخت از تیرماه سال جاری 
گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری 
دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های 
قدیمی است و عالوه بر اینکه امنیت باالیی دارد، می توانند توزیع 
سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.وی با بیان اینکه 
نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز 
شده است، گفت: تا یکماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات 
آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای 
سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از 11 سال 
از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های 
عرضه می گذرد، گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده 

و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی 
است، ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی از این 
تجهیزات نگهداری کنیم.این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن 
قیمت بنزین از سال 9۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی 
فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر دهیم که 
بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
بررسی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا 
مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، 
این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.وی با 
بیان اینکه فناوری های نصب شده بر روی کارت خوان های جدید 
قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است، گفت: از 
این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان 
مجهز می شود که شهروندان می توانند از طریق خدمات بدون کارت 
و یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، 
پرداخت های خود را انجام دهند.موسوی خواه با بیان اینکه نصب 
این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد، گفت: بروز 

رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت 
های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی انجام می شود.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 
با استفاده از سیستم های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت 
های شخصی خود استفاده کنند، گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی 
برویم که مردم از کارت های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که 
استفاده از کارت های شخصی می تواند اطالعات آمار مدیریتی خوبی 
در خصوص مدل خودروها ، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان 
مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطالعات 
آماری کشور خواهد بود.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، 
گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می تواند با مراجعه 
پیگیری کند. را  المثنی خود  پلیس +1۰ کارت  و  به دفاتر پست 

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت 
سوخت هستند، گفت: اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارت ها 
استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و 
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های پست 
معطل مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست محل 
زندگی خود یا سایت پست کارت های خود را تحویل بگیرند.وی با 
تاکید بر اینکه کارت های سوخت هیچ تغییری نمی کند، افزود: اگر 
کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح 
تجهیزاتی در جایگاه ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود 
را بازیابی کنند.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه 
ها نیز فعال خواهد بود، گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند 
و تا مدتی کارت های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود 
تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.این مقام مسئول با رد شایعات 
مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی 
بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: اقدامات انجام شده 
هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای 

خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  علی  صحن  فرزند  ممبینی  سجاد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
افزارکامپیوترمقطع  نرم  تکنولوژی  مهندسی  رشته  ایذه  از  ۴۸19۸7931۶صادره 
گردیده  ایذه،مفقود  آزاد  ازدانشگاه  شماره 17۴9۰99صادره  به  ناپیوسته  کارشناسی 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
باغملک

آگهی مفقودی
کارت موتوروبرگ سبز،سند کمپانی موتورسیکلت ،به رنگ نقره ای مدل 13۸۶،شماره 
شاسی موتور۸7B۰391۴*1۵۶FMI*،شماره  11۸7/اهواز-۸۲،شماره  پالک 

ملی  ،شناسه  امید  کارآفرین  صندوق  نام  1۲۵A۸۶۰3۵7۸***NBE،به 
1۴۰۰۲9۰۶3۰9مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

شادگان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره  واصالحی   139۶/۶/19 139۶۶۰331۰11۰۰13۵9مورخ  شماره  آراء  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخ 1397/۰۲/3۰هیات   1397۶۰331۰11۰۰۰33۲
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسمعلی حسن خانی 
بشناسنامه شماره 1۲3۶ صادره از خدابنده فرزند علی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۰/9۶ مترمربع مفروز از پالک شماره 1۵31 
فرعی از 1۶9 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان منوچهر گل محمدی و احمد 
علی پرواس که خود مالکین اولیه می باشند تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 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. 97/9۴17/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰3/1۲    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰3/۲۸

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1397۶۰331۰1۰۰۰۰۴1۰ هیات اول/دوم 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 نوراله جمالی فرزند صیاد به 
شماره شناسنامه 31۰9 صادره از کرج درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۵ 
مترمربع از پالک ۴۴7 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در جاده مالرد خریداری از مالک رسمی 
آقای دکتر جهانبخش رزمجو محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 1۰۰9
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/1۲     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/۲7

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  7صادره  پدرمرید،بشناسنامه  بایندری،نام  ابراهیم  آقای 
بخشی  زهرا  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه1۴1صادره ایذه درتاریخ 139۶/۲/1درتهران اقامتگاه موقت فوت ورثه اش 
دزفول3-علیرضا  بشناسنامه۲۰77صادره  پور  بهادری  ۲-مهراب  عبارتنداز1-متقاضی 
بهادری پوربشناسنامه۲صادره ازدزفول۴-محسن بهادری پوربشناسنامه۴۶صادره ازدزفول 
)پسران متوفیه(۵-معصومه بهادری پوربشناسنامه۶1۶۶صادره دزفول ۶-فاطمه بهادری 
پوربشناسنامه۵9۸صادره دزفول)دختران متوفیه(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 دزفول-تقدسی فر

آگهی مزایده
در  پرونده اجرایی آقای محکوم است به پرداخت مبلغ در حق آقای و مبلغ نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: 
مدیر محترم اجرای احکام دادگستری اسالمشهر 

احتراما در اجرای قرار مورخ 9۶/1۲/۲7 آن مدیری محترم در خصوص پرونده های 
کالسه 9۶33۴9 و 9۶33۵1 مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی ۵۲/۲۰3۴3 به مالکیت آقای 
عباس ناصحی سیر، اینجانب کارشناس منتخب نظریه خود را در خصوص ارزیابی ملک 
مورد نظر به نشانی: اسالمشهر، سعیدیه بلوار خلیج فارس، جنب پارک شهدا، روبروی 
ساختمان پالسما، کوچه سالمت، ساختمان نگین، طبقه سوم واحد 9 به شرح ذیل 

اعالم مینمایم 
** مدارک و مستندات ثبتی: تصویر سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی واقع در سمت جنوبی طبقه سوم به مساحت ۵9/۶۵ متر مربع به شماره پالک 
۲۰3۴3 فرعی از ۵۲ اصلی قطعه 9 تفکیکی مفروز از پالک 19۲۲۰ فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 1۲ تهران با حدود و مشخصات مندرج در سند مالکیت و قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی 
آن ذیل شماره 13۴397 صفحه 1۰۴ دفتر 9۶۴  امالک به نام آقای عباس ناصحی سیر 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 7۴۵371 صادر گردیده است و سپس تمامی مورد 
ثبت فوق به موجب سند قطعی شماره ۸۶۴۶ مورخ 93/1۲/۲۰ دفتر خانه اسناد رسمی 

به آقای مهدی محمدی منتقل گردیده است.
 مورد کارشناسی: ارزیابی یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۵9/۶۵ متر مربع 
احداثی در سمت جنوبی طبقه سوم یک ساختمان پنج طبقه ) طبقه همکف پارکینگ 
و طبقات اول تا چهارم هر کدام سه واحد مسکونی و جمعا 1۲ واحد مسکونی( اسکلت 
ساختمان بتنی، نما سنگ، درب فلزی و پنجره دو جداره، دارای آسانسور، راه پله با کف 
سنگ و دیوار سرامیک با نرده آهنی آپارتمان مورد کارشناسی یک خوابه با کف سرامیک 
و دیوار گچ، آشپزخانه اوپن با کف دیوار گچ و کابینت MDF  دارای انشعاب آب برق 

و گاز شهری می باشد
نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب اعالم شده فوق، موقعیت و محل قرار گیری پالک 
مذکور و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه در تاریخ تقدیم نظریه، ارزش 
ریالی ششدانگ آپارتمان مذکور در صورتیکه بال معارض بوده و انتقال آن از نظر قوانین 
جاریه منعی در دفترخانه نداشته و فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و 
شهرداری به مبلغ 1/۰73/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل یکصد و هفت میلیون و سیصد هزار 

تومان بر آورد می گردد.
3. توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل فروش 
اموال: اجرای احکام مدنی  اسالمشهر است. 3- هر کس می توان ۵ روز قبل از مزایده 
با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده چهارشنبه 
97/۰۴/۰۶ از ساعت 9  الی  1۰ صبح می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز 
نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی 
باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۴۸۵

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 حقوقی اسالمشهر

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم: پیمان رجبی فرزند محمد رشید به نشانی کردستان 

– سنندج
نشانی:  به  آقا  علی  فرزند  پیرکرمی  میالد  علیهم:  /محکوم  علیه  محکوم  مشخصات 

کردستان – سنندج – مجهول المکان 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 971۰۰9۸7۵3۲۰۰1۵۰ 
و شماره دادنامه مربوطه 9۶۰997۸7۵3۲۰۰9۸۴ محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵1۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 9۶/9/17 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

1_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲_
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
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 اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای 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 دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد ۸ و 3 قانون اجرای محکومیت مالی 139۴(۴_خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده 1۶ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( ۵_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( ۶_چنانچه صورت اموال 
پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 139۴)
مسئول دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج.

کارتخوان های جدید 
برای کارت سوخت از تیرماه می آیند

 نصب 6 سکو امسال در فازهای در حال توسعه پارس جنوبی
مدیــر برنامه ریزی و کنترل طرح های شــرکت 
نفت و گاز پارس گفت: بر اســاس برنامه ریزی ها 
و اولویت بندی های انجام شــده، تعداد ۶ سکو از 
مجموع 9 سکوی درحال ساخت در یارد صدرا تا 
پایان امسال آماده نصب و راه اندازی خواهند بود.

بــه گزارش زمان به نقل از شــرکت نفت و گاز 
پارس، علی آفریده قیاســی به پیشرفت ۸۵ تا 
9۵ درصدی ســکوهای دریایی درحال ساخت 
پارس جنوبی در یارد صدرا اشــاره کرد و افزود: 
مطابق اولویت بندی های انجام شــده، سکوهای 
به منظور  آماده ســازی  برای  درحال ســاخت، 
حمــل و نصب در موقعیت خــود در دریا، باید 
به پیشرفت حداقل 9۶ درصد در بخش ساخت 
و ۶۰ درصد در بخش پیش راه اندازی برســند.

وی، رونــد متــوازن پیشــرفت کار در مراحل 
ســاخت ســکوهای تولیدی فازهای 13، 1۴ و 
۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبی به مــوازات حفاری و 
تکمیل چاه های توسعه ای مربوط به هر سکو را 
از مهم تریــن عوامل اولویت بندی حمل و نصب 
سکوها عنوان کرد و گفت: بر این اساس، اولویت 
نخســت کارفرما در حمل و نصب ســکوهای 
فراساحل، بر پایه امکان تولیدی شدن آن سکو 
و برداشت بیشتر از میدان مشترک قرار گرفته 
است.به گفته قیاسی، پس از نصب موفقیت آمیز 
ســکوی ۲۲ در هفتــه گذشــته، از مجمــوع 
ســکوهای چهارگانه فازهای درحال توســعه 
 ۲۴A 13 وB ،1۴Cپــارس جنوبی ســکوهای
تا پایان شــهریورماه و در ادامه نیز ســکوهای 

۲۴B – 13A – 13C - ۲3و 1۴D مربــوط به 
این فازها، آماده بارگیری خواهند شــد. آفریده 
با یادآوری ســاخت، نصب و راه اندازی سکوی 
1۴Aدر ماه گذشته از ســوی شرکت ایزوایکو 
 )1۴B( در یارد بندرعباس، افزود: ســکوی دوم
طرح توســعه فاز 1۴ نیز در ایــن یارد، درحال 
ســاخت است و تا پایان امســال آماده نصب و 
راه اندازی می شود. وی با بیان این که در نتیجه 
پیگیری ها و پایش مســتمر روند اجرایی سایر 
بخش هــای اجرایی طرح های توســعه فازهای 
13 و 1۴ و ۲۴-۲۲ پــارس جنوبــی، با وجود 
همه محدودیت های موجود، طی سال گذشته 
پیشــرفت های مناســبی در بخش تاسیسات 
پاالیشــگاهی این فازها نیز به دست آمده است، 

عنوان کــرد: هم اکنون ردیف نخســت و دوم 
پاالیشگاه فاز 13 و ردیف نخست پاالیشگاه فاز 
۲۴-۲۲ راه اندازی شده است و دیگر ردیف های 
شیرین ســازی این پاالیشگاه ها نیز با فاصله کم 
در ماه های آینده آماده بهره برداری خواهند بود. 
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شــرکت 
نفــت وگاز پارس با بیان این که پایش و کنترل 
مستمر طرح های بزرگ در مراحل انتهایی کار، 
از دقت و حساسیت به مراتب باالتری برخوردار 
اســت، اظهار کرد: اگرچه به صــورت طبیعی 
پیشرفت عددی پروژه ها در مراحل انتهایی کار، 
ارقام نسبتا پایینی هســتند، این فعالیت ها در 
دســتیابی موفقیت آمیز به اهداف طرح، نقش و 

اثرگذاری بسیار مهمی ایفا می کنند.
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تحریم های اقتصادی چگونه بی اثر می شوند؟

نگار احمدی
هرچند اقتصاد ایران با تحریم ها بیگانه نیست و از سه دهه پیش با آنها 
خو گرفته و کنار آمده اما هنوز تا فائق آمدن بر شرایط تازه فاصله دارد.

فاصله هایی که به گفته کارشناسان اقتصادی می تواند با برنامه ریزی و 
عملیات اجرایی دقیق پر شود.

زمزمه تحریم های تازه علیه کشورمان از ماهها پیش شنیده می شد.از 
همان روزهایی که دونالد ترامــپ رییس جمهور آمریکا بنای خروج از 
توافق برجام را گذاشت.هرچند مسئوالن دولتی اعالم می کنند که برنامه 
ریزی برای مواجهه با شرایط تازه از شش ماه پیش از اعالم زمان بندی 
آمریــکا را در دســتور کار قرار داده اند،اما با این حــال برخی بازارها از 
جمله بازار ارز نتوانست در مقابل تهدیدها آنطور که باید مدیریت شود. 
البته از حدود یک ماه گذشته که سامانه نیما پا به عرصه تبادالت ارزی 
کشــور گذاشته،تقاضاهای واقعی از بازار آزاد به سوی این سامان رفته و 
ترمز افزایش قیمت بیشــتر دالر هم در بازار ســیاه تقریبا کشیده شده 
است،اما همچنان فعاالن اقتصادی از مشکالت این سامانه ابراز نارضایتی 
می کنند. تردیدي نیســت که شرایط امروز ایران به گونه ای نیست که 
آن را در قالــب موقعیتي عادی و معمولی توصیف کرد، به همین دلیل 
نیز اداره امور از جمله مدیریت اقتصادی کشور، نیازمند تمهیداتي ویژه 
اســت تا حداکثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و کشور شود. اقتصاد 
ایران از سه دهه پیش با تحریم هاي بین المللي مواجه بوده است، ولي 
تحریم های چند ســال اخیر از چند حیث تفاوت کلي با موارد پیشین 
داشته اند. تحریم هایی که پیش از توافق برجام اجرایی شد،به دلیل آنکه 
ضمانت اجرای شــورای امنیت سازمان ملل متحد را داشت و از سویی 
گســتره تحریم ها از طرف کشورهای بیشتری اعمال می شد و از همه 
مهمتر این که مبادالت پولي و نیز نفت را هم شامل بود،شرایط سخت 
تری را رقم زد.اما در تحریم های جدید که پیش روی ایران قرار دارد،به 
نظر می رسد،اینبار شرایط کمی متفاوت تر از گذشته خواهد بود. بدترین 
اتفاقي که براي یک اقتصاد مي توانــد رخ دهد، نادیده گرفتن قواعد و 
اصول حاکم بر اقتصاد اســت. شــرایط تازه پیش روی اقتصاد ایران هم 
بی نیاز از توجه به قواعد و اصول اقتصاد نیست. از همین رو،کارشناسان 
به دولت توصیه می کنند که پیــش از هر تصمیمی برای اداره اقتصاد 
کشــور در شــرایط تازه،نظر بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی 
شرایط تازه جویا شود. مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران می گوید: باوجود 
بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر مشورت 
با بخش خصوصی درباره تصمیم های مهم برای اقتصاد کشور،متاسفانه 
تصمیم دستگاهها و وزارتخانه ها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی 
از بخش خصوصی اخذ می شــود. به گفته او در شــرایط تازه اقتصادی 
کشــور بخش خصوصی می تواند کمک بزرگی برای دولت باشــد. این 
فعال اقتصادی می گوید: اگر قرار باشــد که مردم، حامي اقتصاد باشند، 
تولیدکنندگان در بخش خصوصي نیز باید با این حمایت همراه باشند، 
ولي این مســأله نیازمند اعتماد داشتن به بخش خصوصي است. کافي 
اســت که سیاست ها به صورت شــفاف و روشن اعالم شود، پس از آن 
باید راه را براي حضور بخش خصوصي باز کرد.تحوالت بازار ارز و افزایش 
قیمت به تدریج در قیمت بســیاری از کاالها و خدمات خودنمایی می 
کند.آنطور که کارشناســان پیش بینی می کنند،نرخ تورم در نیمه دوم 
سال دو رقمی خواهد ش.هرچند در سه ماهه اول امسال تورم به بخش 
خوراکی ها هم رسیده است،اما هنوز میانگین تورم بنا بر اعالم مرکز آمار 
و بانک مرکزی تک رقمی است.البته پیش بینی ها حکایت از تاثیرپذیری 
افزایــش قیمت کاالها و خدمات در میانگین تــورم دارد.اتفاقی که می 
تواند،شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد.چه آنکه تبعات منفي تورم 
متعدد است، از جمله آنکه نتیجه قطعي و مهم آن، کاسته شدن از توان و 
قدرت خرید طبقات ضعیف و مزد و حقوق بگیر است. نتیجه ای که باید 
با لزوم همراهي و همگامي مردم با اقتصاد مقاومتي تطابق داشته باشد.

اگرچه  اتخاذ سیاســت های توزیع سهمیه ای یا سیاست های کنترلي 
در قیمتها به عنوان یک راه حل بسیار موقتي برای جلوگیري از عوارض 
مذکور برای تورم است، ولي این سیاست ها نه تنها موقتی هستند، بلکه 
خود منشــأ بروز مشکالت دیگري نیز هست که آن را به عنوان یک راه 
حل مناســب معرفي نمي کند.از این رو، مهمترین راه براي جلوگیری از 
تورم، کنترل نقدینگی از طریق کاهش هزینه های عمومي و دولتي است.   

نگاه روز

اعالم مصادیق پولشویی مرتبط با 
ارز همراه مسافر

 برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با 
ارز همراه مســافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه 
با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعالم شد.به 
گزارش زمان بــه نقل ازگمرک ایــران، برخی 
شــاخص ها و مصادیق پولشــویی مرتبط با ارز 
همراه مسافر از ســوی مدیرکل دفتر مبارزه با 
جرایم ســازمان یافته گمرک ایران اعالم شد.در 
این بخشــنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده 
است: پیرو بخشنامه 13 آبان 9۶ بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران موضــوع اصالحیه 
»دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد 
بانکی/ اوراق بهادار بی نام همراه مسافر« در رابطه 
با اضافه نمودن ماده )19( مبنی بر الزام رعایت 
مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف 
مقرر 1۰.۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به 
ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدینوسیله 
در اجرای ماده 19 بخشنامه مذکور شاخص های 
ذیل به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از: 
افراد کثیر الســفر در هر یک از مرزهای ورودی 
و خروجی: این فهرست می تواند از طریق تعداد 
سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی 
احصاء شود.افراد مشــکوک به ارتباط با لیست 
تحریمــی )با دالیل و قرائن منطقی( به شــرح 
مندرج در بند )ر( ایین نامه اجرایی قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم.اسامی افرادی که مراجع 
قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعالم نموده 
و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک 
جمهوری اسالمی ایران مسجل شده باشد.اظهار 
ارزهــای نامتعارف و غیرجهــان روا که توجیه 
اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز مورد 
نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز 
مربوط به کشورهای آسیای دور یا منطقه غرب 
اسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی 

کاری و اقتصادی باشد.

ارائه تسهیالت به تنهایی اشتغالزا  نیست

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: ارائه تسهیالت به تنهایی 
اشتغالزا نیست و باید با تدبیر و نگاه جدید شغل 
ایجاد کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی 
منصوری اظهار کرد: اولویت اجرای با برنامه هایی 
است که به صورت فراگیر در کشور در حال اجرا 
است.منصوری با اشــاره به اینکه ارائه تسهیالت 
به تنهایی اشتغالزا نیســت و باید با تدبیر و نگاه 
جدید شغل ایجاد کرد، تاکید کرد: با وزارت جهاد 
کشاورزی توافق شده است تا به خرید اصالح نژاد 
دام و ایجاد دامداری صنعتی با شرط شناسنامه دار 
شدن دام، تسهیالت ارائه شود.وی با اشاره به اینکه 
زمانی وام موضوعیت دارد که جهت گیری مشخص 
و بستر برای ایجاد شغل آماده شده باشد، گفت: 
همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، 
مهم ترین عامل موفقیت اســت.منصوری گفت: 
عدم تطابق میان آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای 
اشتغال در جامعه وجود دارد و در حقیقت نیازها 

موارد دیگری هستند.

خبر

  ادامه از صفحه 1
 به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای 
دالر اعالم شده و براساس آنچه از سوی بانک 
مرکزی نرخ منطقی دالر بوده، قیمت گذاری 
صورت گرفته است.مودودی ادامه داد: آمار دو 
اندازه  ماهه هم نشان می دهد که به همان 
که از کشور صادرات صورت می گیرد، واردات 
به  نظرگرفته شده  در  روند  اگر  و  داریم  هم 
طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات 
برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد 
نکته  این  به  باید  صادرکنندگان  اکنون  بود. 
ورود  عدم  صورت  در  باشندکه  داشته  توجه 
مواد  تامین  شده،  تعریف  مجاری  از  آنها  ارز 
اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد 
و همین مسئله موجب می شود قیمت تمام 
شده برای صادرکنندگان باال رود و در نهایت 
باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می 
شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و 
همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل 
بگیرد.معاون سازمان توسعه تجارت همچنین 
اظهار کرد: طبق مصوبات موجود الزم است 
خود  ارزی  درآمد  میزان  صادرکنندگان  که 
در  اظهارکنند،  شان  صادراتی  پروانه  در  را 
چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه 
یا  نیما  وارد سامانه  را  این درآمد  توانند  می 
سماصا نکنند، اما پس از آن مدت الزم است 

در کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده، 
به چه  اعالم شود که  ازسوی صادرکنندگان 
از  ارز حاصل  بازگشت  توانایی  دلیل منطقی 
صادرات خود به سامانه را نداشته اند و کمیته 
صورت  هر  به  می گیرد.  تصمیم  آنان  درباره 
تا  شود  مشخص  مسائل  این  که  است  الزم 
بحث هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف 
به کشور کمتر شود.وی در پاسخ به این سوال 
که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده ای عالقه 
نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را 
وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر 
افراد نخواهند این ارز را به روش های تعیین 
بازگردانند،  کشور  اقتصادی  چرخه  به  شده 

متخلف  و  شده  جریمه  و  مالیات  مشمول 
بحث هایی  اساس  براین  می شوند.  محسوب 
مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای 
در  شد.مودودی  نخواهد  لحاظ  افراد  این 
پاسخ به سوالی دیگرمبنی بر اینکه اگر چنین 
چرخه ای برای فعالیت ها تعیین شده، لیستی 
که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعالم 
کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به 
بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه 
قرار  که  لیستی  گفت:  پیدامی کند؟  معنایی 
است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات 
نداشته و بیشتر درباره اقالم وارداتی است و 
جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.وی در 

پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می شود 
به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده 
که صادرکنندگان بحثی مانند کم اظهاری را 
در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، 
گفت: بحث کم اظهاری و رانت همواره یکی از 
تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار 
است مشوق های صادراتی اختصاص داده شود، 
پایه  نرخ  دارند  دوست  برخی صادرکنندگان 
صادراتی خود را باالتر از واقعیت اعالم  کنند و 
هرگاه بحث هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز 
از مجاری قانونی مطرح می شود، تالش برخی 
به این معطوف می شود که نرخ پایه کمتری 
را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته ای با 
حضور کارشناسان دستگاه های ذیربط و بخش 
خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که 
برعهده  را  صادراتی  اقالم  نرخ گذاری  وظیفه 
دارد و در نهایت این کمیته تصمیم گیر است.

ماده  کمیته  کرد:  اظهار  خاتمه  در  مودودی 
صنعت،  وزارت  مرکزی،  بانک  حضور  با   1۴
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و دستگاه های ذیربط دیگر تشکیل شده که 
موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد 
این  در  خصوصی  بخش  چنانچه  و  می کند 
زمینه مشکل خاصی دارد می تواند از طریق 
سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و 

از این کمیته پاسخ بگیرد.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف ؛ 

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان

 آگهی مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره ۲۲۶۲733به نام فیض اهلل ارمی فرزند جانبرار کد 
ملی ۲۰91۴۸1۴91وشماره  کارت هوشمندخودرو  ۴۲۵9۸۶۴ متعلق به کامیون 
از درجه  باری فلزی به شماره پالک ۶73ع9۵ایران ۶۲مفقود گردیده و   n1۰ ولوو

اعتبار ساقط می باشد
نکا 

آگهی احضار متهم 
و ابالغ وقت دادرسی در اجرای ماده 1۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مصوب 137۸ بدین وسیله به آقای شهرام محمودی فرزند عین 
اهلل فعال مجهول المکان در پرونده کالسه 9۶11۴۵ اتهام فروش مال غیر یک دستگاه 
مورخ  شنبه  روز سه  برای  می شود  ابالغ  باشد  می  تعقیب  تحت  پژو ۲۰۶  اتومبیل 
97/۴/19ساعت 1۰ صبح در دادگاه حاضر شوید از اتهام منتسبه در پرونده کالسه 
فوق از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور دادگاه غیابی به اتهام شما رسیدگی و 

تصمیم مقتضی صادر خواهد نمودم. الف 97/۲۴۲
 رئیس شعبه ۱۰2 کیفری دو نور

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
اله  به شرح درخواستی که به شماره1/1۰۶/97این  نژاد فرزندنبی  آقای احمدرستم 
شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحومه 
ازجویباردرتاریخ  91۶صادره  شناسنامه  شماره  فرزندمظفر  نژادچراتی   رستم  زهره 
97/1/1۰دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت 
وی عبارتنداز1_احمدرستم نژادفرزندنبی اله ش شناسنامه 7فرزندذکورمتوفی   ۲_

معصومه رستم نژادفرزندنبی اله به ش شناسنامه ۴3۸  3_مهرانگیزرستم نژادفرزندنبی 
اله ش شناسنامه ۴39  ۴_نوابه رستم نژادفرزندنبی اله ش شناسنامه 19۲۵  ۵_مرضیه 
رستم نژادفرزندنبی اله ش شناسنامه 19۲۶   ۶_ خورشید رستم نژادفرزندنبی اله ش 
شناسنامه ۸9۴همگی فرزندان اناث    که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته 
نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد 
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 

 مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز اینجانب آقای نور علی رمضان نژاد مالک خودرو وانت 
شماره   FEA1۶9۴۵ موتور شهربانی ۸7۸ج 93 7۲شماره  شماره  به  مزدا ۲۰۰۰ 
شاسی 1۰۰۴99 مدل 1391 به رنگ آبی آسمانی اعالم میدارم به علت فقدان سند 
ام.لذا چنانچه شخصی  را نموده  المثنی سند مذکور  مالکیت خودرو،تقاضای صدور 
)حقیقی یا حقوقی( ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر 
آگهی با دردست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر 

13 جاده مخصوص کرج، مراجعه نماید.
بابل 

 ابالغیه 
شماره پرونده9۲۰99۸19۸۸1۰1۲۰۲ شماره بایگانی شعبه 9۲1۲۶۸مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی مصطفی حیدری فرزند محمد با کد پستی۴۶۴1۴7۵۴19 با کد ملی 
۶۲۵9971۵۵9به نشانی استان مازندران شهرستان نور بخش چمستان شهرستان نور 

دهستان ناتل رستاق روستای عبداهلل آباد کوچه امیرکبیر 9منطقه  شهرداری 
شما  طرفیت  به  خانم  و  آقا  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در  پیوست  مدارک 
ثانی دادخواست و ضمایم  پیوسته نسخه  به  این شعبه  از  دادنامه صادره  به  نسبت 
تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی از حذف ماده 3۴۶ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویت اخطاری به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت 
پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد ضمنا به پیوست دادخواست و 
ضمایم غیر مکانیزه ارسال می گردد توجه پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام میشود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طرف سامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری شناسنامه شناسه و رمز دریافت ننموده ای جهت ثبت نام به یکی از دفاتر 
الکترونیکی قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه 

نماییدم. الف 97/۲۴۶
 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش چمستان 

 اجراییه
 مشخصات محکوم له آقای رحیم تقی نژاد عمران فرزند رحمان نشانی استان مازندران 
شهرستان نور خیابان امام طبقه فوقانی بانک تجارت مشخصات محکوم علیه اعظم 
کریمی فرزند رضا تهران خیابان پیروزی مجتمع گلها مشخصات نماینده یا قائم مقام 
استان  غالمرضا  کران  ننه  فرد  زاده  قاسم  آروین  علیه  محکوم  و  له  محکوم  قانونی 

مازندران شهرستان نور نور برج نور طبقه ۴ وکیل رحیم تقی نژاد عمران 
محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 971۰۰919۶۴۲۰۰۴99و 
فسخ  به  است  مکلف  علیه  مربوطه 9۶۰99719۶۴۲۰1111محکوم  دادنامه  شماره 
قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره یک دستگاه آپارتمان واقع در نور بلوار آیت اهلل 
خامنه ای در حق محکوم له و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت نیم عشر اجرایی 

در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می باشد
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي 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 دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 139۴(.۴- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 3۴ 
قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 139۴( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که 
باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲1 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 139۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي 139۴(م. الف 97/۲۴۴
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان امل

اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   9۶۰99۸1۲139۰۰19۶ کالسه  پرونده  دادنامه 
شهرستان آمل تصمیم نهایی شماره 97۰9971۲119۰۰37۸

متهم:  آقای محسن جعفریان قمی فرزند محمدعلی به نشانی مازندران – آمل اسکی 
محله جنب تکیه بوستان 13

اتهامک نگهداری و مالکیت مواد مخدر
رای دادگاهبه موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل 
آقای محسن جعفریان قمی فرزند محمدعلی، متولد 13۵۲، متاهل و دارای سابقه 
کیفری در این پرونده متهم است به نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان بیست 
سانتت و از نوع گراس به میزان سی سانت و تعداد دو عدد پایپ، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی، کشف مواد مخدر از منزل 
متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده، دفاعیات بالوجه متهم در دادسرا، بزه انتسابی 
به متهم را با استناد به بند یک از ماده ۵ و بند۲ از ماده ۸ و ماده ۲۰ از قانون مبارزه 
با مواد مخدر مصوب سال 137۶ با اصالحیه سال 13۸9 محرز دانسته؛ با رعایت ماده 
13۴ و تبصره۴ از آن از قانون مجازات اسالمی مصوب 139۲ و ماده ۴۰۶ از قانون 
آیین دادرسی کیفری متهم موصوف را در خصوص نگهداری گراس به پرداخت مبلغ 
شصت هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل یک ضربه شالق و در خصوص 
نقدی در حق دولت و  ریال جریمه  پرداخت مبلغ سه میلیون  به  نگهداری شیشه 
تحمل سی ضربه شالق و در خصوص نگهداری پایپ به پرداخت مبلغ دویست هزار 
ریال جریمه نقدی در حق دولت و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 

مازندران می باشد م الف – 17۴۶
رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل – مرتضی مهدوی 

آگهی ابالغ
 وقت دارسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۵/1۴7/97
وقت رسیدگی: 97/۴/۲3 ساعت 9/3۰ صبح

خواهان: انسیه عباس زاده فرزند قاسم به نشانی آمل – بلوار والیت – والیت۴ – 
حاجی زاده ۶ – اولین آپارتمان طبقه 3 واحد ۵

خوانده: محمود باقرزاده فرزند علی – مجهول المکان
خواسته: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی قطعی مورد فروش یک دستگاه خودرو پژو 

۲۰۶ به شماره انتظامی ایران ۸۲-۵۴۶ق۸3
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
پنجم حل اختالف آمل ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتظر و مدت آن سی روز خواهد بود. م الف - 17۵۲
مسئول دفتر شعه پنجم حل اختالف آمل – محمدی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
97۰1۴۴این  شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  حمزه  فرزند  توکلی  محمود  آقای 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان حمزه توکلی فرزند آقا بزرگ به شماره شناسنامه ۴93 صادره از نور در تاریخ 
97/۲/19در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و ی 

عبارتند از
1- آقای محمود توکلی فرزند حمزه به شماره شناسنامه 11 صادره از نور فرزند متوفی 
۲-خانم طاهره توکلی فرزند حمزه به شماره شناسنامه 17 صادره  از نور فرزند متوفی 
3-مرضیه توکلی فرزند حمزه به شماره شناسنامه ۲۰۶9 صادره از تهران فرزند متوفی 
۴-فاطمه توکلی فرزند حمزه به شماره شناسنامه ۲۶۴ صادره از تهران  فرزند متوفی

فرزند  تهران  از  به شماره شناسنامه 1۲7۴1صادره  فرزند حمزه  توکلی  ۵- حمیده 
متوفی 

۶-منیژه توکلی فرزند حمزه به شماره شناسنامه ۴1۰۰ صادره از نور فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 97/۲۴3 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی
پرونده کالسه 93۰99۸1۲13۴۰1۲۵۴ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 

آمل دادنامه شماره 93۰9971۲119۰1۸۰1
متهم: حسن رضانژاد فرزند محمدعلی به نشانی تهران – تهرانپارس 1۶۲ شرقی پالک 

19 منزل شخصی
اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای حسن 
رضانژاد فرزند محمدعلی، متولد 13۶۸، فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم است به 
نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان یک گرم، دادگاه با توجه به متویات پرونده، 
گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی، کشف مواد مخدر از اتومبیل حامل متهم و 
برگ توزین تنظیمی ضم پرونده، دفاعیات متهم در مرجع انتظامی و دادسرا، بزه انتسابی 
به متهم را به استناد بند یک از ماده ۵ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 137۶ 
با اصالحیه بعدی آن مصوب سال 13۸9 محرز دانسته متهم موصوف را به پرداخت مبلغ 
یکصدهزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل یک ضربه شالق و ضبط مواد مخدر 
مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی است ظرف ده روز پس از ابالغ 

واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس قطعی است. م الف – 17۴7
مهدوی – رئیس دادگاه انقالب آمل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به شماره 97/1۴9این  به شرح درخواستی که  اهلل  فرزند قدرت  بهروز رجبی  آقای 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان مجید رجبی فرزند قدرت اهلل به شماره شناسنامه یک صادره از نوشهر در 
ورثه حین  و  نموده  فوت  نوشهر  دایمی خود شهرستان  اقامتگاه  در  تاریخ9۲/1/۲۸ 

الفوت و ی عبارتند از 
1 قدرت اهلل رجبی فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 1۸3 صادره از نوشهر پدر 

متوفی
۲- ملوک پور فضل گجور  فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه دو صادره از تنکابن 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور

وزیر راه و شهرسازی که به تاشکند 
سفر کرده است، اظهار امیدواری کرد 
بین  هوایی  خطوط  زودتر  چه  هر 

ایران و ازبکستان فعال شود.
ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»عباس آخوندی« در حاشیه سفر به 
بسیار  پیشنهادهای  گفت:  ازبکستان 
مثبتی در زمینه گردشگری و صدور 
در  ازبکستانی  از سوی طرف  روادید 
از  ایران  که  شد  ارایه  مذاکرات  این 

کشور   ۲ نفع  به  را  ازبکستان  و  ایران  بین  روابط  افزایش  کند.وی  می  استقبال  آنها 
دانست و افزود: در مذاکرات انجام شده پیرامون تسهیالت تجاری نیز صحبت کردیم 
چرا که  اکنون میزان تجارت فعلی با توجه به ظرفیت هر ۲ کشور بسیار پایین بوده 
و باید از امکانات موجود حداکثر بهروری را داشته و در جهت توسعه سطح تجاری 
گام برداریم.وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ما همواره شاهد روابط و عالیق بسیار 
تاریخی  شکل  به  کشور   ۲ ملت های  که  چرا  بوده ایم  ازبکستان  و  ایران  بین  دیرینه 
بسیار خوب یکدیگر را می شناسند.آخوندی بیان کرد: در این سفر موفق شدیم تا در 
زمینه های مختلف مذاکره و به توافق های خوبی دست یابیم، خوشبختانه در زمینه 
نیز صحبت  ازبکستان داشته و در بحث حمل و نقل جاده ای  با  ارتباط خوبی  ریلی 
کردیم تا در حد توان شرایط را تسهیل و هرگونه مانع و مشکل موجود را مرتفع سازیم.

وی با تاکید بر اینکه حمل و نقل هوایی چه در حوزه حمل مسافر و چه بار برای ارتباط 
بین ۲ ملت نکته بسیار مهمی است، گفت: در این سفر »آچیلبای رحمت اف« معاون 
هوایی  نقل  و  حمل  حوزه  فعال سازی  بر  بسیاری  تاکید  ازبکستان  وزیر  نخست  اول 
داشت که در این حوزه نیز چون دارای ارتباط مستقیمی با صنعت گردشگری و صدور 

روادید است، باید در تسهیل شرایط آن تالش کنیم.

و  معدن  وزارت صنعت،  ابالغیه  طبق 
تجارت، نمایندگی های مجاز بر اساس 
نیاز بخش حمل  و نقل باید با قیمت 
را  الستیک  واسطه  بدون  و  مصوب 
ازاین  می رود  انتظار  که  کنند  عرضه 

هفته، عملیاتی شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت راه و 
شهرسازی، داریوش امانی، با اشاره به 
آخرین وضعیت پیگیری های انجام شده 
از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای برای تسهیل شرایط و پاسخگویی به خواسته های رانندگان کامیون معترض 
اظهار داشت: در نامه ای که برای معاون اول رئیس جمهوری به منظور تشریح وضعیت 
واردات مستقیم و  ارسال شد، مسئله  رانندگان کامیون و خواسته های آن ها  اعتصاب 
بدون واسطه الستیک و لوازم یدکی پرمصرف از سوی صنف نیز مطرح شد.معاون حمل  
و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: خوشبختانه تصمیمات مطلوبی در 
زمینه تأمین الستیک مورد نیاز رانندگان اتخاذ و مقرر شد؛ طبق ابالغیه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نمایندگی های مجاز بر اساس نیاز بخش حمل ونقل باید با قیمت مصوب 
و بدون واسطه الستیک را عرضه کنند که انتظار می رود ازاین هفته  عملیاتی شود.معاون 
حمل  و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از پیگیری مسئله تأمین لوازم یدکی 
پرمصرف با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: سازمان 
به جد این مسئله را پیگیری می کند و قرار است پیرو نامه ارسالی به وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت جلسه ای در این خصوص برگزار شود.معاون حمل  و نقل سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای،امانی با اشاره به این نکته که طبق آمار به دست آمده وضعت حمل 
بار به نسبت روزهای قبل در حد قابل توجهی بهبود یافته است یادآور شد: حمل ونقل کاال 

در ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ایام سال با کاهش مواجه است.

تالش برای فعال سازی خطوط هوایی 

ازبکستان   - ایران 

عرضه الستیک اب قیمت مصوب
 از این هفته 



 »خدایا کاری کن که من با افراد خوب موافقت کنم. هر 
کسی انسان را یاد خدا نمی اندازد و حتی هر عالمی هم یاد 
خدا را زنده نمی کند. از امام صادق )ع( سوال کردند که آیا 
اینکه نگاه کردن به عالم عبادت است، صحت دارد؟ و امام 
در پاسخ فرمودند که کلیت ندارد. نگاه کردن به صورت 

عالمی عبادت است که تو را به یاد خدا بیندازد.«

دعایروزشانزدهمماهرمضان

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی 
 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته ی او نیک سرانجام افتاد

امروزباحافظ

کتاب »دو امام مجاهد« رهبر 
معظم انقالب منتشر شد

 کتاب »دو امام مجاهد« مشتمل بر سخنرانی های 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سال های ۵1 و ۵۲ در 
تحلیل سیره سیاسی امام حسن و امام حسین)ع( 
منتشر شــد.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع 
رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای، کتاب »دو امام مجاهد« مشــتمل بر 
سخنرانی های حضرت آیت اهلل خامنه ای در سال های 
۵1 و ۵۲ در تحلیل سیره سیاسی امام حسن و امام 
حسین)علیهماالسالم( است که توسط انتشارات دفتر 
حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب اسالمی منتشر و در 
اختیار عالقمندان قرار گرفت.یکی از مهم ترین منابع 
برای پیروان هر دین و مذهب در تبعیت از پیشوایان 
خود، روش و سیره ی آن رهبران در مواجهه با مسائل 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی روزگار خود است و 
دین اسالم نیز از این قاعده مستثنی نیست.بدیهی 
اســت رهبران متعدد یک دین در عمل، تابع اصول 
و مبانی و معارف آن دین می باشند بنابراین عالوه بر 
آنکه سیره ی هریک از آنان براساس این اصول شکل 
میگیرد، مجموع عملکرد و سیره ی آنان نیز قاعدتاً 
نمیتواند از اصول و مبانی آن دین خارج باشــد.دین 
مقدس اسالم و خصوصاً مکتب حیات بخش شیعه از 
این امتیاز منحصر به فرد برخوردار اســت که عالوه 
بر پیامبر گرامی آن، تمامــی ائمه ی بعدی نیز اوالً 
به مشــیت الهی به امامت رسیده اند و ثانیاً همگی 
معصوم اند و خطا و اشــتباه نظیر آنچه در رهبران 
سیاسی جوامع و مکاتب دیگر دیده میشود در فکر 
و عمــل آنان راه ندارد.این ویژگی ها و ابتنای مکتب 
شیعه بر اصول عقلی و دینی و مبارزه ی مستمر ائمه ی 
هدی)علیهم السالم( برای برقراری حکومت عادالنه، 
تشــیع را به عنوان مکتب آزادی بخش طول تاریخ 
بشر برتری بخشیده است.عالقه مندان می توانند برای 
تهیه  کتاب »دو امام مجاهد« به پایگاه اطالع رسانی 

KHAMENEI.IR مراجعه کنند.

درمان درد با موسیقی  
هوشنگ جاوید در برنامه »محفل مناجات خوانی« 
گفت: مناجات خوانی مخاطب را به سویی می کشاند 
تا با بیــان بی پرده دردها و رنج هــای درونی اش به 
آرامش روانی دست پیدا کند، به این سبب می توان 
مناجات خوانی را در ردیف موســیقی درمانی نیز به 
شــمار آورد.به گزارش زمان به نقل ازایلنا،هوشنگ 
جاوید، پژوهشــگر موســیقی اقوام ایران گفت: در 
برنامه ای که امروز شاهد آن هستیم یکی از هنرمندان 
شروه خوان کشورمان بعد از 1۶ سال دوری از برنامه ها 
و جشنواره های کشــوری به اجرای آثاری ارزشمند 
می پردازد. اســتاد محمدرضا اسحاقی و استاد احد 
ملکی هم از هنرمندانی هســتند که شما با کارها و 
آثار این عزیزان آشنایی کافی دارید. ما امروز عالوه بر 
میزبانی از این هنرمندان ارزشمند از جوانان هنرمندی 
هم دعوت کرده ایم که تصمیم دارند موسیقی منطقه 
سراوان از جمله ذکرهای صاحبی را برای شما اجرا کنند.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

فروش خوب تگزاس،خجالت نکش و عصبانی نیستم

فیلم های سینمایی تگزاس، خجالت نکش و عصبانی نیستم همچنان به فروش 
خوب خود ادامه می دهند.به گزارش زمان به نقل ازایلنا، فیلم سینمایی تگزاس 
تاکنون به فروشــی معادل ۸ میلیاردو 3۸۰ میلیون تومان، فیلشاه به فروشی 
حدود 7 میلیاردو 31۰ میلیون تومان، عصبانی نیســتم به فروشی معادل ۲ 
میلیاردو ۴۵۰ میلیون تومان، چهارراه استانبول  و خجالت نکش نیز هر کدام 
به فروشــی معادل ۲ میالیرد تومان دست یافته اند. فیلم سینمایی ناخواسته 
نیز که به تازگی اکران شده است به فروشی حدود ۲۶ میلیون تممان دست 
یافته اســت . از لحاظ فروش هفتگی نیز فیلم تگزاس با فروش هفتگی یک 
میلیارد و 19۰ میلیون تومان تنها فیلم میلیاردی هفته بود و برای پنجمین 
هفته متوالی در صدر جدول فروش قرار گرفت. تگزاس با در اختیار داشــتن 
13۸ ســالن سینما، بیشترین تعداد سالن در میان فیلم های در حال اکران را 
داردفیلم خجالت نکش  توانست طی چند هفته اخیر با افزایش جذب مخاطب 
و رســیدن به فروش هفتگی ۵۰7 میلیون تومان، خود را به رتبه دوم جدول 
فروش هفتگی برســاند. فیلم چهار راه استانبول با حفظ فروش هفته گذشته 
خود توانســت با فروش هفتگی ۴۲1 میلیون تومان با یک پله صعود در رتبه 
ســوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد . عصبانی نیســتم که با فروش ۸۰۰ 
میلیونی در هفته نخســت اکرانش یکی از امیدهای کسب رکورد فروش در 
بین فیلم های غیر کمدی بود، در دو هفته اخیر با فروش 3۴1 میلیون تومان 
در جایــگاه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.فیلم های اکران دوم بهار 
از جمله عصبانی نیستم، چهارراه استانبول، خوک، جشن دلتنگی و آن سوی 
ابرها همچنان تعداد سالن هایشان از فیلم هایی مانند التاری و فیلشاه که یازده 

هفته از اکرانشان می گذرد کمتر است.

معرفی بازخوان های دو بخش جشنواره تئاتر مقاومت

بازخوان های دو بخــش »صحنه ای« و »خیابانی و محیطی« شــانزدهمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر مقاومت معرفی شــدند. به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، در بخش صحنه ای »سید یونس آبســاالن، رضا صمدپور، محمود 
فرهنگ، توحید معصومی، اعظم بروجردی، منوچهر اکبرلو و سیدجواد روشن« 
و در بخش خیابانی و محیطی »سعید خیرالهی، محمد مظفری و بهناز ضرابی 
زاده« بازخوانی این دوره از جشنواره را بر عهده  دارند.نتایج بازخوانی آثار، هفته 
نخست تیر ماه از سوی دبیرخانه جشنواره اعالم خواهد شدشانزدهمین دوره 
از جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت با دبیری امیر نصیربیگی، آذرماه امسال در 

تهران برگزار خواهد شد.

آغاز ویژه برنامه جام جهانی با جواد خیابانی

 شبکه ورزش ســیما با برنامه »فصل داغ 
فوتبال« که اجــرای آن را جواد خیابانی 
عهده ار اســت، بــه اســتقبال بازی های 
جام جهانی می رود. به گــزارش زمان به 
نقل ازایســنا، حامد غفاری ـ تهیه کننده 
ویژه برنامه جام جهانیـ  درباره جزییات این 
برنامه که قرار اســت از شنبه، 1۲ خرداد 
ماه به روی آنتن برود، گفت: برنامه »فصل 
داغ فوتبال« قرار اســت هر شب از شبکه 

ورزش بــه روی آنتن برود. این برنامه پیش از آغاز بازی های جام جهانی روی 
آنتن می رود و تا پایان مســابقات جام جهانی فوتبال، ادامه خواهد داشــت.او 
با بیان اینکه مجری مســتر این برنامه جواد خیابانی است، درباره ی محتوای 
»فصل داغ فوتبال« یادآور شد: در این برنامه سعی کرده ایم نگاه متفاوت تری با 
محوریت ملی پوشان ایرانی و ایرانیانی که تجربه حضور در جام جهانی داشته اند 
را با حضور نســل های مختلف ملی پوشان ایران داشته باشیم. این برنامه زنده 
خواهــد بود و به مدت 1۲۰ تا 1۸۰ دقیقه تدارک دیده می شــود.غفاری در 
ادامه از تدارک برای ســاخت اســتودیویی ویژه  به مناســبت آغاز مسابقات 
جام جهانی در شــبکه ورزش خبر داد و گفت: این استودیو با نمای جدیدی 
بــه روی آنتن خواهد رفت.وی با بیــان اینکه نگاه غالب در برنامه »فصل داغ 
فوتبال«، مسابقات جام جهانی و تاریخچه این رویداد است، توضیح داد: در این 
برنامه به الیه های زیرین جام جهانی نگاه کارشناسی خواهد شد؛ البته محور 
اصلی، خود کشــور ایران است و ملی پوشان و همچنین خبرنگاران و عکاسان 
ورزشی که با این رویداد پیوند خورده اند در این برنامه حضور خواهند داشت.

او همچنین از تولید و پخش یک بخش جانبی در برنامه »فصل داغ فوتبال« 
خبــر داد و گفت: بخش جانبی این برنامه تحریریه نام دارد که در آن آخرین 
اخبار و اطالعات جام جهانی توســط محمد میر اجرا خواهد شد.تهیه کننده 
ویژه برنامه جام جهانی در شبکه ورزش در توضیح دیگر بخش های این برنامه 
خاطرنشان کرد، از دیگر آیتم های فصل داغ فوتبال، حضور زنده و تصویری در 
رسانه هاست و قرار است در هر کدام از رسانه ها از جمله خبرگزاری ها مستقر 
شــویم و ویژه برنامه ای را از آنجا داشته باشیم؛ در واقع قرار است با رسانه های 
داخلی ارتباط زنده داشــته باشیم.او همچنین اعالم کرد که این برنامه برای 
ارتباط بیشتر با مخاطبانش در یکی از پارک هیا تهران استیج خواهد داشت.

غفاری در ادامه از ارتباط گروه برنامه ساز »فصل داغ فوتبال« با گروهی که عازم 
روسیه خواهند شد، خبر داد و گفت: اخبار و اطالعات مربوط به بازی های جام 
جهانی را از طریق همکاران مان در روسیه مطلع خواهیم شد، در واقع یک گروه 
اعزامی به روسیه خواهیم داشت.این تهیه کننده همچنین در پاسخ به پرسش 
ایسنا درباره رقابت و هم پوشانی احتمالی با ویژه برنامه جام جهانی که قرار است 
توسط عادل فردوسی پور در شبکه سه سیما تولید و پخش شود، اظهار کرد: ما 
هیچ رقابت و هم پوشانی با ویژه برنامه آقای فردوسی پور نخواهیم داشت. برنامه 
»فصل داغ فوتبال« در کنار برنامه آقای فردوسی پور است و سعی شده در آن 
نگاه متفاوت تری با محوریت ملی پوشان ایرانی که تجربه حضور در جام جهانی 
را داشته اند، داشته باشیم.ویژه برنامه »فصل داغ فوتبال« شبکه ورزش از روز 
شنبه، دوازدهم خرداد ماه با اجرای جواد خیابانی ساعت ۲۲:3۰ هر شب به 

روی آنتن خواهد رفت.

خبر

در شب والدت با سعادت کریم اهل بیت حضرت 
امام حسن مجتبی علیه السالم جمعی از استادان 
زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت 

با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
اطالع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  والدت  شب  رهبری،در  معظم  مقام  دفتر 
حسن  امام  حضرت  اهل بیت  کریم  سعادت 
و  زبان  استادان  از  جمعی  علیه السالم  مجتبی 
ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این دیدار با تحسین پیشرفت 
شاعران جوان در آراستن لفظی و معنایی اشعار، 
شعر فارسی را در طول تاریخ شعری »عفیف و 
محجوب« دانستند و تأکید کردند: بکوشید این 
عفت و پاکی همچنان در شعر فارسی محفوظ و 
پایدار بماند.ایشان گفتمان سازی و جریان سازی 
در خصوص مسائلی همچون »عدالت، مقاومت 
و ترویج فضائل اخالقی« را از دیگر رسالت های 
شاعران برشمردند و افزودند: شعر فارسی همواره 
مملو از حکمت و اخالق، و در تولید و تعمیق 
باید  که  است  بوده  نقش آفرین  امید  و  اندیشه 
این روحیه و حالت در شعر امروز نیز برجسته 
و درخشان باشد.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
تالشها و سرمایه گذاری های مخالفان انقالب برای 
منحرف ساختن شعر و سوق دادن آن به مسائلی 
همچون »سطحی نگری در اندیشه، الابالی گری 

در  بی تفاوتی  و  در سیاست  وادادگی  عمل،  در 
مقابل  در  کردند:  تأکید  دشمن«  با  مواجهه 
این تالشها، باید »حکمت، جدیت و کوشش و 
انضباط در عمل، ژرف نگری در اندیشه، استحکام 
هویت و مجاهدت در مقابل دشمن« در اشعار 

ترانه  و  سرود  همچنین  شود.ایشان  برجسته 
خوب را در ایجاد نشاط و حرکت های اجتماعِی 
خاطرنشان  و  دانستند  اثرگذار  بسیار  مفید، 
کردند: باید از فرصت عالقه مندی مردم به شعر 
به  جامعه  نیاز  مورد  مفاهیم  انتقال  جهت  در 

بهترین شکل استفاده کرد.در این دیدار، 31 نفر 
از شاعران، اشعار خود را در حضور رهبر انقالب 
اسالمی قرائت کردند.همچنین پیش از مراسم، 
شاعران از نزدیک با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفت وگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.

کاریکاتور

افزایش ۲ برابری مرگ های ناشی از چاقی و اضافه وزن در ایران!

جناب آقای مهندس کریم علمی

سازمان  سرپرست  عنوان  به  را  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
عرض  تبریک  گرگان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی 
خدمتگذاری  توفیق  و  روزافزون  موفقیت  شما  برای  و  نموده  

مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت داریم.
موسسه رهپویان سبز جوان – نماینده سوپر کیک بوکسینگ و فول کنتاکت 

بین المللی IKO استان گلستان

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شاعران :

بکوشید شعر فارسی عفیف، حکمت آمیز و 
امیدآفرین باقی بماند

برنامه های  تاثیر  به  اشاره  با  ارشاد  وزیر 
آسیب های  کاهش  در  هنری  و  فرهنگی 
اجتماعی  آسیب های  گفت:  اجتماعی 
مثل طالق، حاشیه نشینی و ... می تواند با 
فعالیت اصحاب فرهنگ و هنر کاهش یابد.

در  عباس صالحی  زمان، سید  گزارش  به 

با اصحاب فرهنگ و هنر کرج و  نشستی 
اداره  فردیس که در سالن سیروس صابر 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  البرز  ارشاد  کل 
هنرمندان  شنوای  گوش  باید  مسؤوالن 
گام  آنها  مشکالت  حل  برای  و  باشند 
نگین  عنوان  به  می تواند  البرز  بردارند. 

به  و  شود  مطرح  کشور  هنر  و  فرهنگ 
فرهنگ  حوزه  در  پیشران  استان  عنوان 
جایگاه  و  بدرخشد  کشور   ... و  نشر  ادب 
کند. کسب  بخش  این  در  شایسته ای 

در  کرج  ویژه  به  و  البرز  اینکه  بیان  با  او 
ظرفیت های  هنری  و  فرهنگی  حوزه های 
استان  این  کرد:  اضافه  دارد،  زیادی 
فرهنگی  و  هنری  شخصیت های  میزبان 
بخش  نوید  این  و  است  برجسته ای 
است. استان  این  برای  خوبی  اتفاق های 

ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در  سینما  سالن  چند  افتتاح  به  اشاره  با 
یک سال و نیم آینده، ابراز کرد: طی یک 
سال و نیم آینده بیش از ۲۰ سالن سینما 
تاکید  با  صالحی  می شود.  اضافه  البرز  به 
ارتقای  برای  خصوصی  بخش  حمایت  بر 
زیرساخت های بخش فرهنگ و هنر، گفت: 
بخش دولتی با کمک بخش خصوصی باید 
البرز  فرصت های وسیع سرمایه گذاری در 
را فراهم کند. برای ارتقای زیرساخت های 

به  نباید  البرز حتما  و هنر  فرهنگ  حوزه 
ببندیم  دل  دولت  اعتباری  جوی  باریکه 
چون کرج شهرستانی سرمایه پذیری است.

او با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید 
نقش به سزایی در اشتغالزایی داشته باشد، 
سریع الوصول  شغل های  دنبال  اگر  افزود: 
هستیم باید به حوزه فرهنگ و هنر توجه 
و  فرهنگ  حوزه  مشاغل  به  توجه  کنیم. 
می خواهند  کمی  نسبتا  سرمایه  که  هنر 
می تواند به رفع مشکل اشتغال این استان 
استان  اشتغال  کارگروه  در  کنند.  کمک 
شود.  توجه  هنر  و  فرهنگ  حوزه  به  باید 
در  رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  ارشاد  وزیر 
ایجاد نشاط اجتماعی توضیح داد: اصحاب 
امید  و  نشاط  می توانند  هنر  و  فرهنگ 

اجتماعی را باال ببرند.
 باید تعداد نشست های صمیمی با اصحاب 
فرهنگ و هنر را افزایش دهیم تا فعاالن 
این عرصه با فراغ بال دغدغه های خود را 

مطرح کنند.

وزیر ارشاد عنوان کرد:

تاثیر هنر بر کاهش آسیب های اجتماعی 

 دبیر جشنواره حقوق بشر آمریکایی گفت: 
۴۵ کشور جهان از پنج قاره جهان در این 
جشنواره شرکت کرده اند. آثار برگزیده به 
صورت کتاب منتشر و یا در نمایشگاه های 

حقیقی و مجازی ارائه می شوند.
اسماعیل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آمریکایی  بشر  حقوق  جشنواره  به  آجرلو 
کرد:  بیان  و  اشاره  آن  برگزاری  اهداف  و 
سال  در  جشنواره  این  دوره  نخستین 
139۴ و بعد از بیانات مقام معظم رهبری 
برگزار  آمریکایی  بشر  نقض حقوق  درباره 
و از آن روز به بعد،   تاریخ 7 تا 1۰ تیر 
هر سال در تقویم کشور به نام روز افشای 
شد.وی  نامگذاری  آمریکایی  بشر  حقوق 
جشنواره  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با 
گفت:  آمریکایی  بشر  حقوق  بین المللی 
ما در این همایش با استفاده از قالب های 
هنری،  مباحث  تولید  محوریت  با  و  هنر 
نشان  را  آمریکایی  بشر  حقوق  مصادیق 
آمریکا  بشر  حقوق  نقض  البته  می دهیم 
فقط مختص کشور ما نبوده و این کشور 
نادیده  را  آمریکایی  پوستان  سیاه  حقوق 
اتمی  بمب  از  ویتنام  جنگ  در  یا  گرفته 
نشان  آمارها  عبارتی   به  کرده؛  استفاده 
آمریکا،  تاریخ  در  است که   آن  از  دهنده 
این کشور،  از سوی  نبوده که  هیچ سالی 
باشد. نداده  جنگی علیه سایر ملت ها رخ 

جشنواره  مختلف  بخش های  به  آجرلو 
کرد:  بیان  و  اشاره  آمریکایی  بشر  حقوق 
کتاب ها  جشنواره،  این  علمی  بخش  در 
این  در  که  پژوهشی  و  علمی  مقاالت  و 
مورد  شده اند،  ترجمه  یا  و  نوشته  زمینه 
ایده  می گیرند.  قرار  داوری  و  بررسی 

تصویری،  کلیپ های  رایانه ای،  بازی های 
اپلیکیشن های موبایل و همچنین صفحات 
و  نوشتاری  مختلف  رسانه های  و  نشریات 
تصویری، موضوعاتی هستند که در بخش 
معرفی  و  نقد  جشنواره  این  رسانه ای 
جشنواره   سومین  دبیر  گفته  می شوند.به 
هنری  گرایش  آمریکایی،  بشر  حقوق 
اینفو  گرافیک،  موشن  بخش های  شامل 
گرافیک، پوستر و کاریکاتور و گرایش های 
ادبی شامل شعر هجو و داستان کوتاه نیز 
بخش های دیگری از این جشنواره هستند؛ 
اینفوگرافیک، موشن  بخش بین الملل هم 
گرافیک، پوستر و گرافیک را دربرمی گیرد.

کشور  چند  این که  به  پاسخ  در  آجرلو 
به دبیرخانه جشنواره  را  آثار خود  جهان، 
کرده اند  ارسال  آمریکایی  بشر  حقوق 
گفت: از پنج قاره و ۴۵ کشور جهان چون 
روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، آذربایجان، 
لبنان، کوبا، هند، پاکستان، الجزایر، مالزی، 

اندونزی، ترکیه، برزیل و... کارهای مختلفی 
به دست ما رسیده. مخاطبان ایرانی هم از 
شعر  پوستر،  کاریکاتور،  چون  رشته هایی 
از سایر بخش ها  بیش  تحقیقی  مقاالت  و 
آثار  ارائه  و  نمایش  از  استقبال کرده اند.او 
برگزیده جشنواره حقوق بشر آمریکایی در 
افزود:  و  داد  متناسب خبر  قالبی  و  شکل 
قالب  در  جشنواره  این  برگزیده  مقاالت 
به  هم  هنری  آثار  می شود؛  منتشر  کتاب 
صورت نمایشگاه های مختلف در فضاهای 
و  دانشگاه ها  مدارس،  مجازی،  و  حقیقی 
ایستگاه های مترو ا رائه می شوند. همچنین 
نمایشگاه های  قالب  در  برگزیده  کارهای 
ایران  دیجیتال به کشورهای مختلفی که 
می  سفر  دارد  فرهنگی  رایزنی  آن  در 
با  می شوند.آجرلو  داده  نمایش  و  کنند 
اشار ه به این که کپی رایت آثار ارسالی به 
جشنواره حقوق بشر آمریکایی در اختیار 
دبیرخانه جشنواره است گفت: ما از همان 

حق  کردیم  اعالم  برگزاری  نخست  سال 
استفاده از پوسترها و کارهای گرافیکی و 
شعر و داستان و در کل آثار ارسال شده 
این که  ماست. ضمن  خود  با  به جشنواره 
به همه هنرمندانی که آثارشان به مرحله 
شایسته  و  برگزیده  چه  می رسند،  پایانی 
مبلغی  نشوند،  چه  شوند  شناخته  تقدیر 
می گیرد. تعلق  الزحمه  حق  عنوان  به 

به  آمریکایی  بشر  حقوق  جشنواره  دبیر 
ارتباط بیشتر و بهتر با صدا و سیما برای 
کرد:  بیان  و  اشاره  برگزیده  آثار  معرفی 
موسیقایی  آثار  و  تصویری  کلیپ های  ما 
قرار  سیما  و  صدا  اختیار  در  را  برگزیده 
آن  از  مختلف  برنامه های  در  تا  می دهیم 
جشنواره  دبیرخانه  خود  کند.  استفاده 
اندیشمندان  از  تیرماه  با 1۲  هم همزمان 
قبل  دوره های  برگزیده  هنرمندان  و 
این که  به  پاسخ  در  آجرلو  می کند  دعوت 
و  نهاد  کدام  را  جشنواره  این  مالی  منابع 
از  جمعی  گفت:  می کند  تامین  سازمان 
جشنواره  فرهنگی  فعاالن  و  دانشجویان 
می کنند.  برگزار  را  آمریکایی  بشر  حقوق 
نخواسته ایم یک  این دو- سه سال  ما در 
نهاد مشخص دولتی، از ما حمایت کند در 
با جشنواره  نهادهای مرتبط  از  عین حال 
حوزه  و  مذاهب  تقریب  مجمع  چون 
فعال  این  گفته  گرفته ایم.به  هنری کمک 
ماه  دی  جشنواره  این  فراخوان  فرهنگی، 
139۶ اعالم و از هنرمندان خواسته شده 
تا کتاب »حقوق بشر آمریکایی« را مبنای 
 1۲ هم  جشنواره  دهند.  قرار  خود  کار 
تیرماه جاری در تاالر اندیشه حوزه هنری 

برگزار می شود. 

شرکت 45 کشور جهان در جشنواره حقوق بشر آمریکایی

مجموعه اسکناس و سکه بانک مرکزی از جمله 
۴۸ برگ اسکناس، ۲3 قطعه سکه طال و ۶3 قطعه 
آستان قدس رضوی  مرکزی  موزه  به  رایج  سکه 
اهدا شد. به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، 
هیات  اعضای  از  جمعی  حضور  با  مراسمی  در 
عامل، معاونان و مدیران بانک مرکزی و معاونان 
این  مرکزی  موزه  در محل  آستان قدس رضوی 
گنجینه  در  مرکزی  بانک  ویژه  بخش  از  آستان، 
تمبر، اسکناس و سکه موزه مرکزی آستان قدس 
رضوی رونمایی شد.این مجموعه شامل ۴۸ برگ 
اسکناس، 1۲ برگ ایران چک طرح قدیم بانک ها، 
1۶ برگ کاغذ سفید امنیتی همراه با واترمارک، ۲ 
آلبوم توشیح اسکناس، ۲3 قطعه سکه طال، 13 
تندیس  رایج،  سکه  قطعه  نقره، ۶3  سکه  قطعه 
این  کل  رییسان  تصاویر  و  مرکزی  بانک  های 
بانک است که در قالب قاب های نفیس به موزه 
این  از  و  شد  اهدا  رضوی  قدس  آستان  مرکزی 
قرار خواهد  بازدیدکنندگان  دید  پس در معرض 
گرفت.»اسداله بادامچیان« نماینده اسبق مجلس 

بر  نظارت  هیات  اسبق  عضو  و  اسالمی  شورای 
اندوخته اسکناس که به دعوت بانک مرکزی در 
این مراسم حضور داشت، با اشاره به اهمیت موزه 
ها در بیان تاریخ، فرهنگ، تمدن و هنر ملت ها 
افزود: عالوه بر این، موزه ها اسناد و مدارک علمی 
شوند. می  محسوب  پژوهشگران  برای  معتبری 

بادامچیان با اشاره به ارزش مادی خزانه جواهرات 
ملی تصریح کرد: این گنجینه ارزشمند از یک سو 
ثروت ملی و پشتوانه ملت ایران است و از سوی 
دیگر جزو میراث بشری و بیانگر قدمت فرهنگی 
بیشتر  آشنایی  است که موجب  ایران  تاریخی  و 
بازدیدکنندگان با فرهنگ، تمدن و هنر ایران می 
شود.دبیرکل بانک مرکزی نیز در خصوص اهدای 
این مجموعه به موزه آستان قدس رضوی گفت: 
بانک مرکزی از مدت ها قبل قصد داشت با اهدای 
بخشی از اسکناس ها و مسکوک خود به این موزه، 
سهمی کوچک در غنی تر ساختن این مجموعه 
ارزشمند داشته باشد.سید محمود احمدی با بیان 
اینکه این امر بنا به دالیلی تا به امروز میسر نشد، 

گفت: با تالش ها و پیگیری های انجام شده این 
در  اهلل سیف«  »ولی  مدیریت  دوره  در  مجموعه 
بانک مرکزی گردآوری و اهدا شد.وی افزود: آثار 
ترین  ارزش  با  از جمله  این مجموعه  در  موجود 
قطعات تولیدی و در اختیار بانک مرکزی است که 
کاغذهای واترمارک با تصویر بارگاه امام هشتم)ع( و 
حضرت امام )ره( و نیز آلبوم های توشیح اسکناس 
انقالب  معظم  رهبر  و  )ره(  امام  حضرت  توسط 
قدیمی  احمدی  گفته  دارد.به  قرار  آنها  زمره  در 
 ۶ شامل  مجموعه  این  در  موجود  قطعات  ترین 
خورشیدی   13۰۴ سال  به  مربوط  سکه  قطعه 
است.»مجتبی بذرافشان« رئیس سازمان کتابخانه 
ها، اسناد و موزه های آستان قدس رضوی در این 
مراسم با اشاره به سابقه تاریخی موزه های آستان 
قدس گفت: گنجینه اسکناس این موزه با ۲۵ هزار 
گنجینه  و  جهان  کشور   1۵۰ از  اسکناس  برگ 
پست و تمبر آستان با بیش از 9۰۰ هزار قطعه 
تمبر از 1۲۴ کشور دنیا در کشور بی نظیر و در 

رده نخست است.

مجموعه اسکناس و سکه های بانک مرکزی به آستان قدس رضوی اهدا شد


