
رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در مرکز مونتاژ 
سانتریفیوژ در سایت نطنز گفت: امیدواریم تا یک ماه 

آینده کل سالن های این مرکز آماده باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر صالحی، 
در گفت وگوی ویژه خبری که در محل سایت نطنز 
انجام شد، گفت: بعد از دستور مقام معظم رهبری 
برای آماده سازی مقدمات کار در این مرکز فعالیت ها 
به طور سریع و جدی آغاز شد و ظرف ۴۸ ساعت 
محلی که االن مشاهده می کنید به این شکل درآمد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در سالن های 
مونتاژ سانتریفیوژ روتورها و تجهیزات دیگر تست های 
دقیق می شوند و در همین سالن که اآلن قرار داریم 
شاخص های اندازه گیری و در سالن بزرگ تری که 
در جنب این سالن در حال ساخت است و تا یک 
ماه دیگر تکمیل می شود، این ظرفیت وجود دارد 
که تا ۶۰ سانتریفیوژ تست کنترل آن به طور کامل 
انجام شود.صالحی گفت: این محل که االن در آن 
قرار دارید یک سوله متروکه بود که از قبل ساخته 
شده بود و برای تجهیز این مکان به سانتریفیوژهای 
آی آر ۸ مشکل کوتاهِی سقف داشتیم. بنابراین در 
این سالن سانتریفیوژهای آی آر ۲ام و آی آر ۴ و آی آر 
۶ قرار می گیرند. برای سانتریفیوژهای نسل هشت 
،سوله و محل دیگری را در نظر خواهیم گرفت.وی 
با اشاره به دستور مقام معظم رهبری که فرمودند، 
کنید،  فراهم  برجام  چارچوب  در  را  کار  مقدمات 
اظهار کرد: ما اکنون نمی توانیم به تعداد دلخواه مان 
سانتریفیوژ تولید کنیم چراکه محدودیت برجامی 
داریم و رهبری هم گفتند، فعال در چارچوب برجام 
زیرساخت را آماده کنید.رئیس سازمان انرژی اتمی 
فاصله  در  ما  گفت:  سو،  هزار   ۱۹۰ تامین  درباره 
زمانی کوتاهی می توانیم به این میزان سو برسیم. اگر 
سانتریفیوژهای نسل ۶ را نصب کنیم و حدود ۶۰ 
هزار ماشین اینجا قرار گیرد، می توانیم ظرف ۱۰ ماه 
به ۱۸۰ هزار سو برسیم. اما این برای زمانی است که 
ما بخواهیم سانتریفیوژ پیشرفته تولید کنیم.صالحی 
ادامه داد: در حال حاضر در حدی که برجام اجازه 
می دهد برای تحقیق و توسعه کار می کنیم.وی با 
بیان این که ما اگر امروز ۱۸۰ هزار سو هم می داشتیم 
همه شرایط برای کار آماده نبود چراکه به مواد اولیه 
برای ۱۸۰ هزار سو نیاز داریم، افزود: ما توانستیم 
کنیم  زرد خریداری  تن کیک  برجام ۴۰۰  از  بعد 
که به ۵۵۰ تن قبلی مان اضافه شد. ولی برای تولید 
۱۹۰ هزار سو ساالنه به ۳۰۰ تن اورانیوم نیاز داریم. 
اورانیوم  اکتشاف  و  استخراج  به شدت در بخش  ما 
مشغول کار هستیم و در چند سال آینده امیدواریم از 
حیث تولید مواد اولیه بتوانیم در حد ۳۰۰ تن اورانیوم 
تولید کنیم.رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به 
این که چرا تا االن در چارچوب برجام چنین کارهایی 
انجام نشده است؟، گفت: ما مرکز مونتاژ سانتریفیوژ 
را در سال ۹۳ شروع به ساخت کردیم. چراکه این 

پیش بینی را داشتیم ممکن است مذاکرات به نتیجه 
نرسد و یا طرف مقابل بدعهدی کند. بنابراین نه تنها 
پل های پشت سر را خراب نکردیم بلکه سعی شد 
پل های جدید ساخته شود. چنانچه به قبل از برجام 
برگردیم به مراتب باالتر از جایگاه قبلی خواهیم بود. 
ما این مکان را در حالی ساختیم که هنوز پروتکل 
الحاقی را اجراء نمی کردیم و آن را در چاچوب پادمان 
ساختیم. سال ۹۴ تکمیل شد اما از آن بهره برداری 
نکردیم.صالحی در پاسخ به این سئوال که بسیاری 
شاید این پرسش را داشته باشند که ۱۹۰ هزار سو 
با صنعت، اقتصاد و زندگی مردم چه کار دارد؟، اظهار 
نیروگاه های  موردنیاز  تامین سوخت  برای  ما  کرد: 
نیاز  مواد سوختی  تن  به ۳۰  ساالنه  هسته ای مان 
داریم که این معادل ۲۸۰ تن اورانیوم است. بنابراین 
برای ۱۹۰ هزار سو به ۳۰۰ تن اورانیوم نیاز داریم 
که آن را باید به ۳۰ تن تبدیل کنیم و این برای یک 
نیروگاه است در حالی که ما تا ۱۰ سال آینده دو 
نیروگاه دیگر نیز می سازیم که برای تامین سوخت 
آن ها به سوخت مطمئن نیاز داریم و باید پیش بینی 
تامین این میزان را در کشور داشته باشیم.وی افزود: 
ما برای سه نیروگاه به حدود ۶۰۰ هزار سو نیاز داریم 
و باید تمام زیرساخت های الزم به این منظور ساخته 
شود. ما اکنون زیرساخت یک میلیون سو را در نطنز 
ماشین  هزار   ۴۸ برای  نطنز  کل  کرده ایم.  آماده 
گنجایش دارد که بستگی به نسل این ماشین ها دارد. 
اگر از نسل پنجم ماشین ها استفاده کنیم به ۲۵۰ 
هزار سو نیاز داریم و اگر از نسل هشت استفاده کنیم 
یک میلیون سو خواهیم داشت.رئیس سازمان انرژی 
اتمی اضافه کرد: یکی از زیرساخت های موردنیاز به 
این منظور تاسیسات برق مطمئن در نطنز است و 
االن ما زیرساخت الزم برای یک میلیون سو را آماده 
کرده ایم. همچنین واحد اختالط را ایجاد کردیم و 
شد.صالحی  ساخته  پسماندداری  واحد  همچنین 
خاطرنشان کرد: اگر می خواستیم غیرطبیعی ساخت 
مرکز مونتاژ سانتریفیوژ را دنبال کنیم در ۱۰ سال 
آینده این اتفاق می افتاد.رئیس سازمان انرژی اتمی 
ادامه داد: نسل ۶ سانتریفیوژها از سال ۸۸ ساخته 
و شروع به تست شد اما هنوز نکاتی در این ماشین 
وجود دارد که بعد از رفع برخی عیوب می توانیم آن را 
هم مثل نسل ۲ و ۴ به تولید انبوه برسانیم اما نسل ۸ 
ماشین ها هفت الی هشت سال آینده زمان نیاز دارد 
تا به تولید انبوه برسند.معاون رئیس جمهور تاکید 
کرد: توانمندی ایران در صنعت هسته ای نشان از 
قدرت علمی ایران دارد. ما باید به مسائل از همه ابعاد 
نگاه کنیم. امروز در حوزه خلیج فارس کشوری وجود 
دارد که چهار نیروگاه خریده است اما آن ها صرفا 
باطری های بزرگی را خریداری کرده اند نه نیروگاه 
هسته ای. ما می خواهیم آن چه ساخته ایم از ابتدا تا 
انتها، متعقل به خودمان باشد و مهمترین مرحله آن 
چرخه ی سوخت است.وی ادامه داد: ما سعی داریم در 

بحث سوخت به تجاری سازی برسیم. ما به هر قیمتی 
سوخت را تولید نمی کنیم بلکه در مقایسه با سوختی 
که کشورهای دیگر تولید می کنند اگر ارزان تر نشود 
گران تر نمی شود و در این صورت است که توجیه 
اقتصادی دارد وگرنه چرا کشوری با سه میلیون نفر 
جمعیت در همسایگی ما با وجود ذخایر نفت و گاز 
باید شش هزار مگاوات برق هسته ای داشته باشد؟! 
بنابراین می بینید که امروز کشورها سبد انرژی شان 
در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  مختلف 
برخی گزارش ها و سایت ها می بینیم که می گویند 
برای صنعت هسته ای ۳۰۰ میلیارد دالر هزینه شده 
است. من واقعا نمی دانم این اعداد را از کجا می آورند 
در حالی که کل درآمد نفتی ما ۷۰ میلیارد دالر است. 
در ۳۰ سال گذشته هزینه کل سازمان انرژی اتمی 
با احتساب تغییراتی که از ریال به دالر وجود داشته 
است، حدود شش ونیم میلیارد دالر هزینه شده است 
که یک ونیم میلیارد آن بابت نیروگاه بوشهر هزینه 
االن  همین  نیروگاه  این  که  حالی  در  است.  شده 
پنج میلیارد دالر ارزش دارد.صالحی گفت: نه  تنها 
صنعت هسته ای اقتدار ملی ما را افزایش داده است 
بلکه به لحاظ صنعتی کشور را به جلو برده است و 
به عبارتی این صنعت میعادگاه صنایع دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی فکر می کردند 
این که ما می گوییم ۱۹۰ هزار سو، بلوف است اما 
در  نباشد  برجام  اگر  نشان دهیم که  ما می توانیم 
۱۰ ماه به ۱۸۰ هزار سو می رسیم پس این ها بلوف 
نیست. البته صنعت هسته ای استفاده دوگانه دارد و 
یک قدرت محسوب می شود اما طبق فتوای مقام 
معظم رهبری ما از استفاده غیرصلح آمیز آن منع 
شده ایم. درحالی که این توانمندی و ظرفیت در کشو 
وجود دارد و کشور را از خیلی مسائل مصون کرده 
است.وی درباره مقابله با خطرات و حمالت سایبری 
اظهار کرد: پدافند غیرعامل در همه سایت ها وجود 
دارد. در زمانی سعی کردند با ویروس استاکس نت 
مانع ما شوند و مستندی هم در این زمینه ساختند. 
ما  فرزندان  چراکه  نشدند  موفق  اهدافشان  در  اما 
پیش بینی های الزم را کرده بودند. ما امروز به طور 
قوی می گوییم صنعت هسته ای در واقعیت بومی 
شده است. حتی اگر آن ها تاسیسات ما را خراب کنند 
با دانش آن  که در ذهن ماست نمی توانند کاری انجام 
اختالطات،  واحد  و  برقی  سیستم  در  اکنون  دهند. 
پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است و برای بدترین 
اتفاق ها آماده است. ضمن این که تمام سایت های ما 
توسط نیروهای مسلح حفاظت می شوند.صالحی درباره 
ساخت نیروگاه های جدید هسته ای در صورت بر هم 
خوردن برجام، گفت: همان طور که نیروگاه اول مستثنی 
از قطعنامه های سازمان ملل شد اگر برجام به هم بخورد 
ساخت واحدهای بعدی با مشکل روبه رو نمی شود و 
اکنون کار در این واحدها به خوبی جلو می رود و جای 

نگرانی نیست.
ادامه در صفحه ۳

صالحی:مرکزمونتاژسانتریفیوژتایکماهآیندهکاملمیشود

توانایی ایران در دستیابی به۱۹۰هزار سو؛ ظرف۱۰ماه 

مردم والیتمدار و بصیر ایران اسالمی در آخرین جمعه ماه رمضان با حضور 
پرشور در راهپیمایی ندای آزادی قدس سر دادند و با محکومیت جنایات 
رژیم غاصب صهیونیستی برگ پرافتخار دیگری را به کتاب زرین انقالب 

اضافه کردند.
به گزارش زمان، روز قدس روز همبستگی و همدلی ملت های مسلمان 
جهان با مردم فلسطین در برابر توطئه های شوم آمریکا ، رژیم صهیونیستی 
و ایادی استکبار و همچنین نماد مخالفت با ظلم و ستم قدرت های جهانی 
برعلیه ملتی مظلوم و زجرکشیده است که قدس را سرزمین ابا و اجدادی 
خود می دانند. روز جهانی قدس روز همبستگی جهان اسالم و به نمایش 

در آمدن قدرت امت اسالمی و آزادیخواهان جهان علیه توطئه های شوم 
استکبار و روز خروش علیه زر و زور است.مردم ایران اسالمی یک بار دیگر 
دوشادوش با امت اسالمی یکصدا برضد استکبار فریاد دادخواهی سر دادند 
روزه  را خواستار شدند.  ها  از چنگال صهیونیست  رهایی قدس شریف  و 
داران مومن در سراسر کشور با سردادن شعارهای ، مرگ بر آمریکا ، یا 
ایها المسلمون اتحدو اتحدو ، القدس لنا اقدامات رژیم جعلی صهیونیست 
بیگناه  کودکان  و  زنان  کشتار  و  فلسطین  مقدس  سرزمین  به  تجاوز  در 
فلسطین را محکوم و نفرت و انزجار خود از جنایات رژیم صهیونیستی را 

اعالم کردند.

روابط  در  آمریکا  شیوه  کرد  تاکید  رئیس جمهور 
بین الملل شیوه ای بسیار خطرناکی است.

االسالم  ازایسنا، حجت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و المسلمین حسن روحانی دیروز پیش از ترک 
تهران برای سفر به چین جهت حضور در اجالس 
فرودگاه  در  شانگهای  همکاری  سازمان  سران 
از  یکی  کرد:  تاکید  در جمع خبرنگاران  مهرآباد 
کشورها  سران  با  اجالس  این  در  که  موضوعاتی 
درباره آن صحبت خواهیم کرد موضوع یک جانبه 
فکر  گذشته  از  آمریکایی ها  آمریکاست.  نگری 
می کردند رهبر دنیا هستند و االن هم فکر می کنند 
برای همه دنیا تصمیم بگیرند.وی ادامه داد: اینکه 
آمریکا از یک معاهده بین المللی یک جانبه و بدون 
حتی هیچ دلیل خاصی خارج می شود توهین به 
کشورهای جهان و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل است که البته اکثر قریب به 
این  خاطر  به  را  آمریکا  جهان  کشورهای  اتفاق 
کار محکوم کردند. همه دنیا باید احساس کنند 
شیوه  گرفته  پیش  در  آمریکا  که  شیوه ای  که 
خطرناکی است  در روابط بین الملل  و تضعیف 
در  نباید  کشورها  و  است  بین المللی  معاهدات 
باشند.روحانی  قانون ساکت  کار خالف  این  برابر 
اینکه دو عضو ۵ +۱ سابق یعنی روسیه  با بیان 
افزود:  و چین در اجالس شانگهای حضور دارند 
در این کشورها با سران این کشورها راجع به این 
موضوعات بحث می کنیم. ایران همواره معتقد بوده 
و هست که مسائل و پیچیدگی های منطقه باید 
به صورت سیاسی حل شود. ما امروز در منطقه 
تجاوز برخی کشورها، ناامنی در برخی کشورهای 
قدرت های  دخالت  و  طلبی  تجزیه  ادعای  دیگر، 
بزرگ را داریم و معتقدیم راه حل این موضوعات 
سیاسی و از طریق برگزاری اجالس های منطقه ای 
است. ما اعتقاد داریم داشتن منطقه قوی تر و امن 

بود. خواهد  پذیر  امکان  دیپلماسی  توسعه  با  تر 
این  در  کرد:  نشان  ادامه خاطر  در  رئیس جمهور 
اجالس مالقات های دوجانبه ای با روسای جمهور 
چین و روسیه خواهیم داشت و همچنین با سران 
کشورهای هند و پاکستان و دیگر کشورهایی که 
حضور دارند دیدارهایی خواهیم داشت. امیدوارم 
این دیدارها و این سفر برای امنیت منطقه و روابط 
ایران با کشورهای شرکت کننده در آن مفید باشد.

وی اضافه کرد: این سفر به دعوت رئیس جمهور 
چین برای شرکت در هجدهمین اجالس سران 
شانگهای  همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای 
برگزار می شود. اساس این سازمان برای هماهنگی 
و همکاری در برقراری امنیت منطقه است. ما امروز 
گری  افراطی  و  تروریسم،  معضل  شاهد  دنیا  در 
امنیت جهان  و  ثبات  که  مسائلی  یعنی  هستیم 
تهدید  را  آسیا  و غرب  آسیای مرکزی  مخصوصا 
می کند.رئیس دولت دوازدهم همچنین  بیان کرد: 

در این اجالس راجع این موضوعات بحث می شود. 
ایران تجربیات ذی قیمیتی در مبارزه با افراطی 
دارد.  منطقه  و  ایران  داخل  در  تروریسم  و  گری 
جمهوری اسالمی ایران همواره قربانی تروریسم و  
البته در مقابل آن پیروز بوده است. همفکری ها و 
رایزنی ها در این اجالس بین کشورهای منطقه در 

این زمینه ها خواهد بود.
با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
اشاره به روز قدس یادآور شد: اسرائیل هیچ وقت 
نمی تواند احساس کند که در جای امنی قرار گرفته 
و باید بداند همیشه غاصب و ستمگر است و باید 
بداند که یک ملت بزرگ هیچگاه دست از سرزمین 
آبا و اجدادی خود برنمی دارد. این روزها که ظلم 
اسرائیل در فلسطین مضاعف شده ان شاءاهلل این 
روز قدس با شکوه تر برگزار خواهد شد و ان شاءاهلل 
خود  اجدادی  و  آبا  سرزمین  به  فلسطین  مردم 

بازمی گردند.

ندایآزادیقدسدرسراسرکشور

ایـران در  اسرائیـل«  بر  »مـرگ  طنیـن 

روحانیپیشازترکتهرانبرایسفربهچین:

شیوه  آمریکا خطرناک است، دنیا سکوت نکند

اریان روزانهم صبح 

طنین »مرگ بر اسرائیل« در ایران نگاه روز
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بدعهدی دوباره فرانسوی ها 
درصنعت خودرو

غربالگري ژنتيكي در زمان 
ازدواج اجباري است

توانایی ایران در دستيابی 
به۱۹۰هزار سو؛ ظرف۱۰ماه

5

1

1

2

     شنبه
     19 خرداد 1397  

   24 رمضان  1439 
 9June 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3774    

            1000 تومان 
            8  صفحه

ندای آزادی قدس در سراسر کشور

هشداروزارتامورخارجهایرانبهآمریکا؛

ایران ، هیچ چشم اندازی برای گفتگو 
با امریکا متصور نیست



2 اخبارشنبه 19 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3774  

از لغو برجام تا ادعای عبور ایران از خطوط قرمز

افزایش توانمندی صلح آمیز هسته ای ایران را برخی مقامات غربی 
نزدیک شــدن به خطوط قرمز توصیف کــرده اند. در همین حال 
کشورهای اروپایی پذیرای چهره صهیونیستی بوده اند که مرزهای 

جنایت و هنجارشکنی بین المللی را فرسنگ ها جابجا کرده است.
زمینه سازی دســتیابی به ۱۹۰هزار سو در غنی سازی هسته ای 
که فرمان آن چهاردهم خردادماه از ســوی رهبر انقالب صادر شد، 
واکنش های متفاوتی را از ســوی غربی ها به دنبال داشت.»مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی ضمن تکرار ادعاهای خود 
علیه جمهوری اســالمی نوشت: اقدام ایران برای غنی سازی را زیر 
نظر دارد و واشــنگتن به تهران اجازه دستیابی به سالح هسته ای 
را نخواهد داد.در همین ارتباط بود که ســخنگوی مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشــت: اقدام ایــران در این موقعیت 
حساس کمکی به اعتمادسازی نمی کند.در اظهارنظری دیگر، »ژان 
ایو لو دریان« وزیر امور خارجه فرانسه تصمیم ایران را در چارچوب 
برجام خواند اما گفت: توسعه ظرفیت غنی سازی اورانیوم نزدیک به 
خطوط قرمز است.به گفته وزیر امور خارجه فرانسه بازی با خطوط 
قرمز همواره خطرناک و اقدام ایران نشان دهنده نوعی تحریک است.

این مقام فرانســوی در حالی از نزدیک شدن ایران به خطوط قرمز 
ابراز نگرانی کرده که کشورش طی روزهای گذشته میزبان »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی بوده است؛ سفری که با 
انتقادات و مخالفت های بسیاری از سوی شهروندان، فعاالن حقوق 
بشر و حتی برخی سیاسیون فرانسوی روبرو شد.نتانیاهو سفر خود را 
با هدف هشدار درباره پیامدهای دستیابی تهران به سالح هسته ای 
و سیاست های خاورمیانه ای جمهوری اسالمی به خصوص حضور 
در سوریه از روز دوشنبه آغاز و با صدراعظم آلمان در این خصوص 
گفت وگو کرد.وی ســپس به فرانسه و انگلیس رفت تا نگرانی های 
خود درباره فعالیت های نظامی و منطقه ای تهران را با آنان در میان 
بگذارد و مانع از حمایت آنان از توافق هســته ای گردد.مقامات این 
کشــورها به موازات تعارفات دیپلماتیک و بیان اینکه دغدغه های 
اسرائیل را در منطقه درک می کنند بار دیگر تاکید کردند تا زمان 
پایبندی ایران به توافق هســته ای به برجام وفادار خواهند ماند. به 
گفته رهبران سه کشور، اروپا اعتقاد دارد پابرجایی برجام به صلح و 
امنیت منطقه و جهان کمک خواهد کرد و برای اســرائیل نیز دوام 
توافق هسته ای بهتر از فروپاشی آن است.رهبران انگلیس و فرانسه 
البته نارضایتی خود را از کشــتار اخیر فلسطینیان در نوار غزه ابراز 
داشتند از جمله »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه جشن 
گرفتن انتقال یک ســفارت به بهای خون ده ها فلسطینی را مورد 
انتقاد قــرار داد؛ مواضعی که از دید ناظران پاســخی به اعتراضات 
گســترده در اروپا نســبت به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی بود.

سفر نتانیاهو به فرانسه طی روزهای اخیر عالوه بر پاریس در چند 
شهر دیگر این کشور نیز منجر به برگزاری تجمعاتی اعتراضی شد؛ 
تجمعاتی که همچون موجی پشت سر نتانیاهو به انگلیس نیز رسید 
و بسیاری از شهروندان این کشور جنایات اسرائیل در غزه را محکوم 
کردند.این اعتراضات تنها به شــهروندان عادی کشورهای اروپایی 
محدود نماند و گروهی از چهره های سیاسی نیز همزمان با حضور 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اروپا، زبان به انتقاد از سفر وی و 
رایزنی با مقامات کشورشان گشودند از جمله سناتورهای فرانسوی 
که به طور جدی خواستار توقف مراسم فرهنگی مشترک فرانسه و 
رژیم صهیونیستی به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این رژیم 
شدند.درباره سفر نتانیاهو به سه کشور اروپایی و مواضع سران این 
کشورها می توان گفت: رایزنی های نتانیاهو همچنان که انتظار می 
رفت نتوانسته بر اراده سیاسی اروپایی های حاضر در توافق هسته 
ای برای حفظ آن تاثیری بگذارد. با این حال ســران اروپایی تالش 
کردند خود را شریک صهیونیست ها در آنچه »سیاست تهاجمی« و 
»تسلط فزاینده« تهران بر منطقه می خوانند نشان دهند و همزمان 
درباره توســعه توان صلح آمیز هسته ای ایران اظهار نگرانی کنند.

برخی مقامات اروپایی در حالی از بازی تهران با برخی خطوط قرمز 
ســخن می گویند که گویا ایران به واقع سال ها امنیت خاورمیانه 
را با مخاطره مواجه ســاخته اســت.صرف توان اروپا برای اطمینان 
بخشی امنیتی به صهیونیست ها در حالی صورت می گیرد که کمتر 
کشوری از منطقه از تجاوز و یورش های اسرائیل برکنار مانده است؛ 

از سوریه و لبنان و اردن تا عراق و ... 
اســرائیل به عنوان اصلی ترین مصداق تروریسم دولتی هیچ حد و 
مرزی برای از میان برداشتن مخالفان خود در سراسر جهان از شرق 
آسیا تا خاورمیانه و کشورهای غربی قائل نبوده و گسترده ترین شبکه 
ترور را به راه انداخته است.ســبعویت صهیونیست ها در سال های 
اخیر نیز زبانزد جهانیان بوده و روز به روز بر شدت آن افزوده شده تا 
جایی که نظامیان اشغالگر قدس در دور تازه کشتار در غزه در کنار 
ده ها فلسطینی بسیاری از زنان و کودکان را هدف قرار داده و حتی با 
کشتن خبرنگاران و نیروهای امدادی همه اصول و قواعد بین المللی 
را زیرپاگذاشته اند. به این خاطر می توان گفت هیچ رژیمی همچون 
اسرائیل در جنایت و اشغالگری از خطوط قرمز عبور نکرده و جامعه و 

قوانین جهانی را مورد بی توجهی مطلق قرار نداده است.  

انتقال سفارتخانه پایه های یک 
دولت جعلی را محکم نمی کند

رئیــس قوه قضاییه گفت: این تفکر که با انتقال 
سفارتخانه می توان پایه های یک دولت کودک 
کش و جعلی را محکم کرد، تفکر باطل و غلطی 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی در حاشیه راهپیمایی باشکوه روز قدس 
افزود: حضور در راهپیمایی روز قدس پیام مهمی 
برای کشورهای سلطه گر به ویژه آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها دارد که فکر می کنند با انتقال 
یک ســفارتخانه می توانند پایه های یک دولت 
جعلی و کودک کش را محکم کنند، چون با این 
جمعیت متوجه می  شوند فکرشان باطل و غلط 
است.وی اضافه کرد : این حضور فوق العاده مردم 
نشــان می  دهد این ها راه به جایی نمی برند و 
در پیشبرد اهداف شومشان موفق نخواهند شد؛ 
انتقال یک ســفارتخانه نمی تواند به آنها کمکی 
کند و تا زمانی که مردم بیدار و بصیر هســتند 
آنان نمی توانند کاری از پیش ببرند.وی با بیان 
اینکه این حضور در جای جای دنیا باعث از بین 
رفتن این غده سرطانی می  شود، ادامه داد: شکوه 
حضور مردم در این راهپیمایی، وحدت و اقتدار 
اسالم را نشان می دهد و مهر تأییدی بر از بین 
رفتن اسرائیل است.رئیس دستگاه قضایی ادامه 
داد: تا وقتی این مردم در صحنه هستند آمریکا و 

اذنابش در منطقه نمی توانند کاری کنند.

نشست کمیسیون مشترک برجام 
در تهران برگزار شد

 کمیســیون مشــترک برجام روز پنجشنبه در 
تهران راه های جبــران خروج آمریکا از برجام و 
تامین مطالبات ایران را بررســی کرد. به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، نشست کارشناسی کمیسیون 
مشترک برجام برای ادامه بررسی تبعات خروج 
آمریکا ازبرجام و با هدف یافتن راه حل های عملی 
برای تامین مطالبات جمهوری اســالمی ایران و 
مقابله با تبعات بازگشت تحریم های غیرقانونی 
آمریکا علیه کشــورمان صبح و بعداز ظهر پنج 
شــنبه در تهران برگزار شــد.در این نشست که 
بنا به تصمیم نشست مورخ ۴ خرداد کمیسیون 
مشترک برجام و با حضور نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران، اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، 
و کشورهای چین، فرانســه، روسیه، انگلیس و 
آلمان برگزار گردید با تمرکز بر بررسی تبعات و 
آثار اقدام غیرقانونی و ناموجه آمریکا در خروج از 
برجام، راه های جبران اقدام غیرقانونی آمریکا و 
تامین مطالبات و خواسته های مشروع جمهوری 
اسالمی ایران را مورد بررسی قرار داد.این نشست 
در ادامه مشورت های یک ماه اخیر متعاقب خروج 
غیرقانونی آمریــکا از برجام و تصمیم جمهوری 
اســالمی ایران بــرای دادن یــک مهلت زمانی 
محدود به گروه ۱+۴ برای جلب نظر ایران تشکیل 
شد.این اولین اجالس کمیسیون مشترک برجام 
اســت که در تهران برگزار می شود.خاطرنشان 
می شــود جمهوری اسالمی ایران در عالی ترین 
ســطوح ضمن تبیین شــرایط خود برای ادامه 
حضور دربرجام، تاکید کرده است که در صورت 
عدم تحقق شرایط مورد نظر کشورمان که همان 
ایفای کامل تعهدات جمعی طرف های مقابل در 
حوزه رفع تحریمهای ظالمانه است، در مورد ادامه 

حضور در برجام تجدید نظر خواهد کرد.

اخبار

نگاهروز

پیش از این که نسبت به کاری 
تصمیم بگیری مشورت کن ، و 
قبل از این که وارد عمل شوی ، 

فکر کن

کالمامیر

بیســت و نهمین سالگرد ارتحال امام )ره( با 
حضور رهبر معظم انقالب و اقشــار مختلف 
مردم در جوار حرم امام رحمه اهلل برگزار شد.

به گزارش زمــان، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
دراین مراســم تأکید کردنــد: ملت و دولت 
ایران این را تحمل نخواهد کرد که هم تحریم 
باشــد هم در محدودیت و حبس هسته ای.

ایشان مسئوالن ســازمان انرژی هسته ای را 
موظف کردند به سرعت آمادگی های الزم را 
برای رســیدن به ۱۹۰ هزار سو )البته فعاًل 
در چارچوب برجام( فراهم آورند و مقدمات 
اجرای مســائلی را که رئیس جمهور دستور 
داده انــد را آغاز کنند. رهبر انقالب در بخش 
دیگــری از بیاناتشــان »عدالت خواهی بین 
المللــی« و حمایت از ملت هــای مظلوم را 

یکی از نقاط قوت جمهوری اسالمی خواندند 
و افزودنــد: حمایت از فلســطین آبرو برای 
جمهوری اسالمی اســت.آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: بسیاری از آرزوهای امام 
تحقق پیدا کرد بعد از رحلت امام خودباوری 
کشور، خودکفایی کشــور، پیشرفت علمی 
و فناوری کشور، پیشــرفت سیاسی کشور، 
توسعه صفحه نفوذ کشور و جمهوری اسالمی 
در منطقه وســیع غرب آسیا و شمال آفریقا 
مواردی بود که اتفاق افتاد و پیروزی گفتمان 
امام و راه امام و روش امام بود. بسیاری از این 
آرزوها تحقق پیدا کرده است و بسیاری دیگر 
از آرزوهای امام به اذن اهلل تحقق پیدا خواهد 
کرد.رهبر معّظم انقــالب، در ادامه فرمودند: 
حرکاتی که شــما از دشــمن مشاهده می 

کنید، نشانه دستپاچگی و آشفتگی و عصبی 
شــدن آن ها است؛ نشــانه اقتدار او نیست.

ایشان ادامه دادند: آنچه که امروز از دشمن، 
علیه ملّت ایران ســر می زند از ســر اقتدار 
نیســت؛ به خاطر این است که از عظمت و 
پیشرفت جمهوری اسالم و ایستادگی ملت 
ایران آشــفته و عصبی و دســتپاچه است.

آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: امروز 
جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اول 
منطقه تبدیل شــوند. دشــمن می داند که 
اگر یکی بزند ۱۰ تا می خورد پس موشــک 
مایه امنیت و نقطه قوت اســت. دشمن روی 
مسئله موشکی متمرکز می شود و یک عده 
ای هم متأسفانه در داخل با دشمن هم صدا 
می شــوند که آقا چه فایــده ای دارد.رهبر 

معظم انقالب با اشاره به موضوع برجام اظهار 
داشتند: از برخی حرف های بعضی از دولت 
های اروپایی اینجور برمی آید که اینها توقع 
دارند ملت ایران هم تحریم ها را تحمل کند، 
با تحریم ها دســت و پنجه نرم کند و هم از 
فعالیت هسته ای خود که نیاز قطعی آینده 
کشور است دست بکشد و همین محدودیت 
هایــی را که بــر او تحمیل کــرده اند این 

محدودیت ها را ادامه دهد.
ایشــان افزود: من به این دولت ها می گویم 
بدانند که این خواب آشــفته تعبیر نخواهد 
شد.ملت و دولت ایران این موضوع را تحمل 
نخواهند کرد که هم تحریم باشــند، هم در 
محدودیت هسته ای و حبس هسته ای قرار 

داشته باشند.

رهبر معظم انقالب: سازمان انرژی اتمی سریعاً مقدمات رسیدن به 190هزار سو را آماده کند

دشمن می داند که یک موشک بزند ده تا می خورد

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

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 نوبت دوم

1(سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 2(شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 3(متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد 
امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند، ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۵00/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104۵34021000درآمد 
شهرداری نظرآباد واریز گردد. 4(سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. ۵(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک وممهور 
به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 97/3/31به آدرس نظرآباد-خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود. ۶(هزینه آگهی به عهده 

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

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

آگهی مزایده
صفادشت  شهردای 
بند  باستناد  دارد  درنظر 
شورای   23 شماره   ۶
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 

محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

ابالغیه  نوبت دوم
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :  آیت راوندی فرزند .... به نشانی :لرستان –ازنا سگوند 

کیلومتر ۵ جاده خرم آباد –کارخانه الستیک سازی 
تاریخ حضور : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ سه شنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور : خرم آباد –خیابان 

امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی مهرداد شمسی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید . 
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره( شهرستان خرم آباد . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی          قطعه یک ایالم - اصالحی 
برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۳۷۶۶ مورخ ۱۲/۱۶/ ۱۳۹۶ هیأت اول/ هیأت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یار محمد ایازی،فرزند ناصر، به کد ملی ۴۵۲۹۹۴۲۲۶۰ 
)ششدانگ(یک باب ساختمان، به مساحت ۱۵۷/۶۷ مترمربع، پالک شماره ۱۱ فرعی از ۱۴۲۱/۲ 
علیرضا  از  شده  صنعتی–خریداری  شهرکهای  شرکت  پشت  نبوت-  میدان  ایالم-  در  واقع  اصلی، 
پنجستونی و منتسب به مالکیت صادق همتی ده باالیی. که در آگهی قبلی فاصله ی ۱۵ روز قانونی 
رعایت نشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،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. تاریخ 

انتشار آگهی نوبت اول : ۹۷/۰۳/۱۹ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۷/۰۴/۰۳
صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

مفقودی
 برگ سبز و کارت ماشین پیکان مدل ۸۴ با شماره پالک ۶۵۴م۴۷ایران ۸۲ با شماره 
مفقود  بابل  باران  نور  مهیار  ۱۲۱۵۴۲۲۵بنام  شاسی  شماره  ۱۱۲۸۴۰۷۸۵۹۴و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان این که در کارزاری 
که امروز انقالب اسالمی با دنیای کفر و استکبار دارد، وحدت از 
ضروریات است، خاطر نشان کرد: عناصر وحدت در جامعه ما از جمله 
والیت فقیه، نفرت از رژیم صهیونیستی و اقتدار موشکی وجود دارد.

در  خاتمی  احمد  سید  آیت اهلل  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خطبه   دوم نماز جمعه این هفته تهران توضیح داد: خوشبختانه 
مردم ما با هر سلیقه فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
را فصل الخطاب می دانند و حتی یک نفر در کشور نیست که رژیم 
صهیونیستی را تجلیل کند و همه مردم ما با افتخار شعار مرگ بر 
اسرائیل سر می دهند.وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری و همه 
مسئوالن و همه مردم یک صدا پای اقتدار موشکی مان ایستاده ایم، 
اظهار کرد: هرچه بخواهیم موشک تولید می کنیم و هرچه بخواهیم 
بر برد موشکی مان می افزاییم که برگ برنده مان این است.امام جمعه 
موقت تهران با بیان این که راهپیمایی روز قدس نه تنها علیه رژیم 
صهیونیستی است، بلکه در مقابله با آمریکا به عنوان حامی بی چون 
و چرای این رژیم غاصب و جالد است ،گفت: اخیرا خیز دیگری 
برای تکمیل اشغالگری شان برداشته اند و آن انتقال سفارتشان به 
بیت المقدس و قدس شریف است.وی افزود: راهپیمایی روز قدس 
همچنین علیه سازشکاران مرتجع منطقه است که مثلث شومی را 
علیه مسلمانان ترتیب داده اند، یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
عربستان سعودی و این سازشکاران مرتجع برای به رسمیت شناختن 
رژیم فاسد صهیونیستی مسابقه گذاشتند ولی باید بدانند که این 

مسابقه، مسابقه سقوط شان خواهد شد و به یاری خداوند ملت های 
خودشان آنها را به روز ذلت خواهند نشاند.خطیب نماز جمعه این 
هفته تهران با بیان این که در قضایای اخیر آمریکا و اروپا تقسیم نقش 
کرده اند، گفت: دشمنان می خواستند برجام معیوب را بر ما تحمیل 
کنند، یعنی هم تحریم ها را تحمل کنیم و هم از فعالیت هسته ای 
دست برداریم که خواب آشفته ای بود، چون سه عنصر اقتدار ما، 
اقتدار موشکی، نفوذ منطقه ای و فعالیت هسته ای ماست که تنها 
کاربرد نظامی ندارد و ما با کاربرد نظامی آن مخالفیم.وی با بیان 
این که فقه ما با کاربرد نظامی انرژی هسته ای مخالف است و ترسی 
نداریم، ادامه داد: کاربرد فعالیت های هسته ای در انرژی غوغاست، چرا 
که در حال حاضر انرژی فسیلی رو به اتمام است و انرژی آینده، انرژی 
هسته ای است.وی در ادامه با تاکید بر اهمیت شعار ما می توانیم و 
این که این شعار، شعار عزت و غیرت ماست، گفت: شعار ما می توانیم 
شعار قرآنی است پس ایجاد یاس و ناامیدی از ناحیه هر کسی باشد 
کار دشمن است، چون در چندین سال گذشته ملت ما گردنه های 
سختی را پشت سر گذاشته و به یاری خدا از گردنه های سخت 
پیش رو با عزت و عظمت عبور خواهد کرد.خاتمی در خطبه های 
بزرگ  عبادت  به  اشاره  با  نیز  تهران  هفته  این  نماز جمعه  اول 
سیاسی مردم با ترتیب دادن راهپیمایی روز قدس در کنار عبادت 
معنوی شان در ماه رمضان و ایام شب قدر، گفت: عبادت سیاسی 
جایگاه واال و شایسته ای در قرآن دارد. که یکی از نشانه های دشمن 
ستیز بودنش است که مردم با این راهپیمایی دشمنان را به خشم 

آوردند و مصداق عمل صالح شده اند.امام جمعه موقت تهران با بیان 
این که راهپیمایی روز قدس مصداق جهاد بود، خاطر نشان کرد: هر 
تالشی در راه خدا جهاد نام دارد و مرگ بر آمریکا و اسرائیل جنگ 
با آمریکا و اسرائیل بود که با زبان اتفاق افتاد، چون آرزوی نتانیاهو و 
ترامپ این است که روزی این شعار در جامعه ما نباشد، اما تا زمانی 
که خوی استکباری دارند ادامه پیدا خواهد کرد.خاتمی با اشاره به 
این که راهپیمایی روز قدس مصداق خشم خدا بود، تصریح کرد: در 
۹۰۰ شهر کشور با زبان روزه برای راهپیمایی آمدیم تا خشم خود 
را نسبت به ۷۰ سال جنگ و جنایت و آوارگی مردم فلسطین نشان 

دهیم و این راهپیمایی مصداق غضب هلل بود.

هرچقدر بخواهیم به برد موشکی مان می افزاییم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: تا آمریکا در مقابل 
عظمت ملت کهن و متمدن ایران و منطق محکم ایرانی با زبان 
تکریم و نه تهدید و تحریم سخن نگوید، هیچ چشم اندازی برای 
هیچگونه گفت وگویی و در هیچ زمینه ای با رژیم آمریکا متصور 

نیست
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، بهرام قاسمی در واکنش به تازه 
ترین اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص اعمال تحریم 
های بی سابقه و در عین حال ابراز امیدواری برای یک توافق 
جامع با ایران تصریح کرد:  تصور می کنم  آقای ترامپ الزم است 
از خبرگان و دانایان در آمریکا بخواهند گزارش جامعی از سیر 
تحوالت تاریخی ایران زمین را برایشان بازگو کنند . ایرانیان در 
همه ادوار و در طول تاریخ پر افتخار خود نشان داده اند که هرگز 
در مقابل قلدری و تهدید، پندار، کردار و رفتار خردمندانه خویش 
را تغییر نداده و نمی دهند و تا آمریکا در مقابل عظمت ملت کهن 

و متمدن ایران و منطق محکم ایرانی با زبان تکریم و نه زبان 
تهدید و تحریم سخن نگوید، هیچ چشم اندازی برای هیچگونه 
گفتگویی و در هیچ زمینه ای با رژیم آمریکا متصور نیست؛ زبان 
ایرانیان در همه ادوار و در برابر هجوم بیگانگان در گذر زمان و 
این پهنه جغرافیایی، زبان مقاومت دلیرانه، زبان منطق، دانش و 
خرد ورزی و نهایتا هضم و دفع متجاوز بوده است.این دیپلمات 
ارشد ایرانی  خاطر نشان کرد: برجام نمونه اعالی بدعهدی، پیمان 
شکنی و نقض صریح قوانین و مقررات بین المللی است که توسط 
دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ نادیده انگاشته شد و در کنار 
دیگر بد عهدی ها، کارشکنی ها، یک جانبه گرایی ها و خود 
بزرگ بینی ها حتی در رفتار با متحدین نزدیک ایاالت متحده 
به رسوایی بیشتر و تاریخی آمریکا انجامید. امروز کمتر دولت 
مستقلی از شرق تا غرب عالم  وجود دارد که چشم انداز روشنی 
از همکاری و هم پیمانی با دولت آمریکا داشته و بدان مطمئن 

و خوشبین باشد.قاسمی در پایان تاکید کرد: دولت و ملت ایران 
اگر چه از هیچگونه تحریم و فشار و رفتار زورمدارانه، پلیسی و 
غیرقانونی در جهان نسبت به هیچ کشوری استقبال نمی کند 
و تمامی این گونه رفتار های غیر متمدنانه را محکوم می داند 
اما بار دیگر  به دولت ایاالت متحده یادآور می شود ایرانیان ۴۰ 
سال است با سالح خرد، اراده و تکیه بر توانمندی و هوشمندی و 
جدیت خود به تحریم های به اصطالح شدید و کمر شکن دولت 
های مختلف آمریکا وقعی ننهانده و هیچگاه در مقابل زورگویی 
و قلدری سر خم نکرده و نمی کند. دولت آمریکا به عنوان » 
تروریست اقتصادی« که با ابزار تحریم به تهدید سایر دولت ها، 
ملت ها و شرکت های مستقل جهان مشغول است عاجز تر از 
آن است در اراده ملت ایران که مصمم به حفظ استقالل خود و 
مبارزه با تروریسم و متعهد به ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در 
منطقه است خللی وارد سازد.    ایاالت متحده و آقای ترامپ بهتر 
است بجای اظهار امیدواری برای رسیدن به یک توافق جامع با 
ایران، تهدید، تحریم، فشار و بد عهدی و یک سو نگری خود را 

نسبت به دیگر کشورها و ملت های جهان متوقف کنند.

نیست متصور  یکا  امر گفتگوبا  برای  اندازی  چشم  هیچ   ، ایران 
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 دستگیری چند گروه تروریستی در نقاط غربی کشور

وزیر اطالعات از شناسایی و دستگیری چند تیم تروریستی در مناطق غربی 
و جنوب غربی کشور خبر داد.  به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، حجت 
االسالم و المسلمین سید محمودعلوی گفت: این تیم های تروریستی با 
اقدامات به موقع اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنــام امام زمان )عج( 
شناســایی و دستگیر شدند.وی افزود: از این گروه های تروریستی مقادیر 
زیادی اسلحه و مواد انفجاری کشف و ضبط شد که اطالعات کامل آن به 
زودی منتشر می شود.وزیر اطالعات گفت: آزادی صیادان ایرانی در عملیاتی 
بسیار پیچیده با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( صورت گرفت.علوی 
در ادامه با اشــاره به اینکه بیش از دو ســال درگیر موضوع آزادی صیادان 
ایرانی از دســت دزدان دریایی هستیم و همواره این مسأله از دغدغه های 
همکاران من در وزارت اطالعات بوده است، از همکاری های خوب وزارت 
امور خارجه، سپاه قدس و اتاق بازرگانی تهران برای حصول این امر تقدیر 
و تشکر کرد. وزیر اطالعات همچنین افزود: سربازان گمنام امام زمان )عج( 
با یک کار پیچیده اطالعاتی موفق به آزادی این افراد شدند و امروز شاهد 
هستیم که صیادان ما که از استان سیستان و بلوچستان هستند به آغوش 

خانواده های خود بازمی گردند.

معدن جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی

اگر امسال در عرضه نفت تغییراتی حاصل شود، معدن می تواند جایگزین 
مطمئن برای درآمد های نفتی شــود.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، 
محمدرضا بهرامن افزود: بخش معدن مصداق عینی تولید داخلی اســت 
بنابراین این بخش می تواند در افزایشــی شدن نمودار تولید داخلی نقش 
اساسی ایفا کند.وی اضافه کرد: بخش معدن برای ایفای این نقش مهم خود 
نیازمند اصالح قوانین و مقررات اســت تا دسترسی ما به بازارها و شرکای 
جدید تسهیل شود ضمن اینکه شرکای جدید می توانند هم بازار خوبی برای 
ما تأمین کنند و هم تسهیل کننده ورود تجهیزات و فناوری های روز معدن 
به کشور باشند. بهرامن با بیان اینکه اجرایی شدن این نگاه جدید به معدن 
مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادها است گفت: بخشی از این اقدامات 
متوجه مجلس، بخشی متوجه دولت و بخشی هم متوجه بخش خصوصی 
اســت. وی افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد از فناوری های نوین برای 
رشد تولید داخل استفاده کند بنابراین مجلس و دولت باید با تغییرنگاه خود، 
عوامل بازدارنده را از سرراه توسعه معدن بردارند.وی گفت: متأسفانه در سال 
۹۶ تصمیماتی در دولت و مجلس در حوزه معدن اخذ شد که نگرانی هایی 
را برای تولیدکنندگان معدنی ایجاد کرد.بهرامن با اشاره به اینکه سرمایه 
گذاری در معدن در درازمدت به سوددهی می رسد، افزود: سرمایه گذاران 
معدنی هم برای ورود به هر کشور قوانین و مقررات موجود در آن کشور در 
حوزه معدن را مدنظر قرار می دهند. از این رو با تغییرات ناگهانی که برخالف 
منافع اقتصادی به ویژه بخش معدن و براساس تغییرات جامعه تحمیل می 
شود نمی توانیم سرمایه گذاری های بزرگ و جدید را در بخش معدن جذب 
کنیم.وی اضافه کرد: تصویب اختصاص ۱ درصد از فروش به دولت که در 
برخی بخش های معدنی این ۱ درصد معادل ۱۰ درصد سود آن مجموعه 
است، نوعی فاجعه است ضمن اینکه مصوبات این چنینی، آثار نامطلوبی را 

در جذب سرمایه گذاری های جدید برجای می گذارد.

 برنامه ریزی دقیق دولت بر 
اساس شرایط پیش روی کشور

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت 
برنامه ریزی دقیقی بر اســاس شــرایط جدید 
پیش روی کشــور دارد،گفت: مردم باید از این 
شــرایط مطلع باشند و سعی می کنیم در حد 

توان شرایط را برای مردم تشریح کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اسحاق جهانگیری 
در حاشــیه راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: 
دولتمردان آمریکا در یک اشــتباه تاریخی وارد 
شــده اند و برخالف مقررات جهانی یک توافق 
بین المللی را بصورت یک طرفه نقض و تحریم 
های ظالمانه ای را علیه ملت ایران وضع کرده 
اند.وی با تاکید بر اینکه دشــمنان باید بدانند 
مردم ایران چهل ســال اســت تجربه تحریم 
های آمریکا را دارند و برای هر شــرایطی خود 
را آماده کرده اند، خاطرنشــان کرد:ملت ایران 
مطابق شرایط برنامه ریزی می کنند.وی تاکید 
کرد: بطور حتم با اتکا به مردم کشــورمان قادر 
خواهیــم بود تا از این تحریم ها با ســربلندی 
بیرون آییم. جهانگیری تصریح کرد: آمریکایی 
هــا آبروی خود را در دنیا برده اند و حتما ملت 
ایران عکس العمل مناسبی در برابر آنها نشان 
خواهد داد.وی اظهار داشت: امام راحل این روز 
را برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین که هفتاد 
سال است کشــور و سرزمینشان توسط رژیم 
اشغالگر قدس اشغال شــده نامگذاری کردند 
و خوشــبختانه موفق شــدند فریاد مظلومیت 
مردم فلســطین در سراسر جهان را به صدا در 
بیاورند.وی تصریح کرد: مردم فلسطین در زیر 
شدیدترین شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی از 
سوی رژیم صهیونیستی هستند.جهانگیری بیان 
داشت: در سال جاری اقدام عجیبی که رئیس 
جمهور آمریکا انجام داد و سفارت این کشور را 
به قدس منتقل کرد، باعث شد احساسات مردم 
مسلمان جریحه دار شود و ملت های مسلمان با 
حساسیت بیشتری در روز قدس شرکت کردند.

خبرخبر

رییس مجلس شورای اسالمی گفت که ملت ایران 
همواره برای حمایت همه جانبه از فلسطین پیشگام 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الریجانی پس 
از حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، در سخنان 
پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن 
قدس  روز  راهپیمایی  در  مردم  از حضور  قدردانی 
آن را نشان دهنده غیرت اسالمی و ایرانی عنوان و 
خاطرنشان کرد: روز قدس با ابتکار حضرت امام )ره( 
تحقق یافت. امام از ابتدای مبارزه در سال ۴۲ بارها 
در زمینه ی خطر اسرائیل هشدار جدی به ملت ها داد 
و حتی در عصر عاشورا در سال ۴۲ یکی از محورهای 
مهم ایشان هشدار نسبت به خطر اسرائیل بود.وی 
افزود: در آن زمان کشورهای عربی و اسالمی اتحادی 
در مقابل رژیم اشغالی داشتند و حتی اقدامات عملی 
می کردند، اما این رژیم پهلوی بود که با فروش نفت 
به عزت مردم ایران لطمه زد و آنها را تحقیر کرد و با 
همکاری موساد و ساواک این تحقیر را مضاعف کرد. 
همین ها باعث شد در صحبت های امام هشدار نسبت 
به اسرائیل وجود داشته باشد.الریجانی ادامه داد: بعد 
از انقالب سفارت اسرائیل تعطیل شد و نمایندگان 
مردم فلسطین جایگزین شدند و روز قدس نیز برای 
حمایت از مردم فلسطین اعالم شد. ملت ایران همواره 

بر حمایت همه جانبه از فلسطین پیشگام بوده است.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: مثلث شوم 
آمریکا، اسرائیل و سعودی می خواهند ایران را در 
کنج قرار دهند ولی کاری نکنند که با کنج قرار دادن 
ایران باعث ناامنی خودشان شوند.وی در ادامه با بیان 
این که شرایط منطقه در مبارزه با رژیم صهیونیستی 
فراز و فرودهای زیادی داشته است، گفت: اما مجموعا 
سازش  طرح های  گرفته،  قدرت  مقاومت  نیروی 
رنگ باخته و جریان مقاومت به عنوان تنها راه حل 
فلسطین رخ نموده است که اینها دستاوردهای کمی 
نیست.الریجانی ادامه داد: حوادثی که در منطقه و 
صحنه بین المللی رخ داده شرایط متناقضی را برای 
اسرائیل به وجود آورده است. آنها فکر می کنند با 

مختلف  گروه های  و  جبهه النصره  داعش،  وجود 
انرژی مسلمانان از  بین رفته و سایش پیدا کرده 
و مقاومتی جدی در برابر اسرائیل نیست به همین 
خاطر می گویند در بهترین شرایط هستند، اما از 
سویی به خاطر قدرت یافتن مقاومت نگران هستند، 
چرا امنیت لرزان دارند.رییس مجلس شورای اسالمی 
انحراف  به دنبال  این که رژیم صهونیستی  بیان  با 
اذهان از مساله فلسطین به مسائل دیگر است، گفت: 
اقداماتی که در مساله هسته ای ایران شروع شد به 
همین جهت بود که ذهن ها از اسرائیل غافل شود.

وی با اشاره به طرح آمریکایی ها با عنوان »معامله 
بزرگ قرن« اظهار کرد: آنها می خواهند تعهداتی که 
در سازمان ملل برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده 

مجتمع های  دارند،  بازگشت  حق  آوارگان  که  بود 
یهودی نباید در کرانه باختری ساخته شود و حقوق 
و  ببرند  بین  از  را  شود  احقاق  باید  فلسطینی ها 
جایگزین آن به فلسطینی ها پول بدهند که بازگشت 
به سرزمین شان را فراموش کنند. آنها تصور می کنند 
حالی  در  ساده اندیش هستند  فلسطین  مردم  که 
که ۷۰ سال است که مبارزه می کنند و مساله شان 
با پول نمی توان  و  بلکه شرافت است  پول نیست 
شرافت و غیرت و وابستگی به سرزمین را از بین برد.

الریجانی با بیان این که این طرح برای معاوضه عرق 
ملی فلسطینی ها با پول است، اظهار کرد:  این طرح 
زودتر از طرح های سازش زمین گیر خواهد شد.رییس 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه ریزی ها برای 
ایجاد تغییرات تدریجی در کشورهای منطقه جهت 
ایجاد نظم جدید و استقرار قدرت مسلط در منطقه، 
اظهار کرد: آنها به دلیل قدرت مقاومت و تاثیرگذاری 
ایران دچار مشکالتی هستند و می خواهند مشکل را 
از روش های دیگر حل کنند.وی با بیان این که جریان 
تندرو در اسرائیل بر سر کار است، گفت: رفتارهای 
تندروانه حاکمان اسرائیل باعث شده آنها اختالفاتی 
درون خود پیدا کنند.الریجانی در پایان با درود به 
ارواح شهدای انتفاضه و همچنین جنگ تحمیلی، 

شهدا را محور پایداری و سرافرازی ملت ها دانست.

هشدارالریجانیبهآمریکا،اسرائیلوعربستان:کارینکنیدکهناامنشوید

ایران برای حمایت از فلسطین پیشگام بوده است

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
بند 7  باستناد  دارد  نظر 
شماره  نشست  مصوبه 
21 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
مسکن   2 استخردرناحیه  احداث  به 

مهرازطریق مناقصه اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 24/970/000/000

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت اول

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 2 بند  باستناد  دارد  نظر 
مصوبه نشست شماره 1۶ 
اسالمی  محترم  شورای 
مدرسه  واحد   2 احداث  به  شهرنسبت 
مهر  مسکن  3و4  درناحیه  کالسه   12

صفادشت ازطریق مناقصه اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 30/3۶۶/8۵2/720

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت اول

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 ۵ بند  باستناد  نظردارد 
شماره  نشست  مصوبه 
شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای   1۶
درناحیه  کالنتری  ساختمان  احداث  به 
مسکن مهر ازطریق مناقصه اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا   
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: ۶/247/۵00/000 

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت اول

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بندر عباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط و دارای صالحیت و رتبه بندی 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید .شرکتهای واجد الشرایط ذیل 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس :بندرعباس- 
) قراردادها  )امور  ،طبقه سوم  معاونت عمرانی شهرداری  –کوچه عدالت یک ساختمان  گلشهر-رسالت جنوبی خیابان سمدو 

مراجعه نمایند.
)مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ شنبه 97/3/19  تا چهارشنبه 97/3/30 (

1-ارائه روزمه کاری ،تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ،اسناد ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز پروژه الزامی است .
2- ارائه مشخصات کادر فنی و مهندسی و سابقه اجرایی هر یک از مدیران کارگاه الزامی است .

3-کلیه پیمانکاران برابر ضوابط و مقررات شاخص های ارزیابی پیوست مورد ارزیابی فنی قرار می گیرند و می بایست حداقل امتیاز الزم را کسب نماید .
4-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است .

۵-پاکتهای پیشنهادی قیمت پیمانکارانی باز خواهد شد که در مرحله ارزیابی فنی حداقل امتیاز الزم را کسب نمایند .
۶-چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

پاکتهای پیشنهادی ساعت 8 صبح دوشنبه مورخ  بازگشایی  تاریخ  اداری شنبه مورخ 97/4/2و  پایان وقت  ارائه پیشنهادها   7-آخرین مهلت جهت 
4/4/ 97 می باشد.

8-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری 
کمیسیون نمی باشد.

9-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص،معین و بدون ابهام بودخ و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.
10-برنده مناقصه می بایست قبل از انعقاد قرارداد ده درصد مبلغ کل قرارداد خود را به عنوان سپرده حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری 

تحویل نماید.
11-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف  موضوع ماده 10آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

12-به ازاءهر روز تاخیر در اجرای موضوع مبلغ 10/000/000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.
13-تعدیل به پیمان تعلق می گیرد و بر اساس اخرین بخشنامه مربوطه.

14میزان سپرده شرکت در فراخوان به مبلغ تعیین شدخ در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک به شماره 
حساب 010۵92۶۶79003  یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.)چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول 

کمیسیون نمی باشد.(
1۵- این آگهی برابر ائین نامه معامالت جدید شهرداری تهران می باشد و صرفًا یک نوبت منتشر می شود.

1۶-کلیه پرداخت ها به صورت صد در صد تهاتر می باشد با پروانه ساختمانی و ملک )که ملک از طریق مزایده واگذار می گردد.(
17-سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است .

18- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 010۵81933۶004 مبلغ ۵00/000ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس.
19-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۲۷۰۰۱۸۰ آقای بهنام خواست خدایی فرزند رحیم به 
اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای سید عماد الدین موسوی فرزند سید هادی 
تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی 
شاکی وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده 
در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر 

مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – ابراهيم مظفری کيا . 

دادنامه
سعدی  خیابان  جوانرود  عبدالکریم-ساکن  فرزند  ابراهیمی-  اله  نعمت  آقای   : خواهان 

روبروی هالل احمر – تلفن ۰۹۱۸۵۵۶۵۴۰۹
خوانده : آقای عرفان بسته-فرزند عبدالرحمن- مجهول المکان–تلفن ۰۹۱۸۲۸۰۶۶۰۷

پرونده نظریه مشورتی  به محتوای  باتوجه  تومان  :مطالبه مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰  خواسته 
اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست نعمت اله ابراهیمی فرزند عبدالکریم بطرفیت عرفان بسته فرزند 
عبدالرحمن بخواسته مطالبه ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
بدین شرح که خواهانصورتجلسه مورخ ۹۳/۱/۱ مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان وجه دستی را به 
خوانده داده که تا کنون خوانده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی بعمل نیاورده  و خواهان 
خواستار وصول طلب خود می باشند، با توجه به محتویات پرونده و گواهی تعرفه شده، دو نفر 
شهود و مبنی بر بدهکار بودن خوانده و عدم حضور خوانده در جلسات  شورا بخاطر مجهول 
المکان که از طریق کثیراالنتشار زمان ابالغ وقت دادرسی شده است لذا خواسته خواهان 
وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ ۳۲۱/۰۰۰ 
نومان هزینه تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۱/۱ لغایت اجرای حکم مستندا به مواد  ۵۱۵ و ۵۱۹ 
قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و با سپری شدن ایام واخواهی 

بمدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگستری شهرستان جوانرود می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

متن آگهی
شاکی افسانه دارایی پور فرزند شاعباس شکایتی علیه متهم رامین بیرانوند فرزند 
قاسم دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱۰۱جزایی سابق(واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر – انتهای بلوار پژوهنده 
– روبروی تامین اجتماعی ارجاع وبه کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۷۰۰۲۳۷ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۷/۴/۲۷ وساعت ۸:۳۰ تعیین شده است. .به علت مجهول 
المکان بودن متهم ودر خواست شاکی ودستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  متهم پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه  مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود، دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد
 منشی شعبه ۱۰۱ دادگاه کيفری 2 شهرستان خرم آباد – بيرانوند 

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه ۶۰۳/۹۶ صادره از شعبه سوم در کالسه پرونده اجرائیه به شماره 
۱۷۳/۹۷ محکوم علیه مجید قهرمانی سلطانکوهی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق محکوم له مسعود حسینی دستجرده و پرداخت نیم عشر 
به شماره حساب  واریز  و  دولت  در حق صندوق  میزان سیصدهزارتومان  به  دولتی 
۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ لذا بداین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف 
غیر  در  نماید  اقدام  اجرائیه  مفاد  به  نسبت  آگهی  نشر  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  مدت 
اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام خواهد نمود.ضمنا محکوم علیه محکوم است به پردات ۱۵۸۰۰۰ تومان بابت 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۷/۸ لغایت اجرای حکم در حق 

خواهان
اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان صحنه

مفقودی 
برگ سبز تیبا ۲ مدل ۹۴ به رنگ نقره ای با شماره پالک ۹۴۷س۴۹ ایران ۶۲ با شماره 
موتور ۸۲۰۴۴۲۹و شماره شاسی ۰۲۶۵۹۴بنام سیده معصومه پاشایی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  ۴۴  ۲۸ ج  شهربانی۴۹۹  شماره   ۱۳۹۷ پژو۲۰۷مدل  کمپانی  سند   المثنی 

از درجه   و  مفقود گردید   NAAR۱۳FE۹JJ۶۴۶۰۸۴ ۱۷۷  شاسی B۰۰۱۶۳۰۹ 
اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

  تاریخ چاپ: شنبه ۱۹ خرداد  روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری بندرعباس

ردیف

۱

عنوان پروژه

اجرای تقاطع غیر 
همسطح میدان 

قدس

برآورد اولیه

۲۱۱/۷۸۱/۱۵۲/۰۱۴

مبلغ ضمانت نامه 

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مدت انجام کار

۱۸ ماه شمسی

مبنا محاسبه پیمان 

راه و باند فرودگاه ، 
راهداری،تاسیسات مکانیکی و 

ابنیه ۹۷

رتبه و رشته 

حداقل رتبه ۴ 
راه و باند 

ادامه از صفحه ۱
وزیر  مواضع  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
خارجه آمریکا مبنی بر این که باید صنعت هسته ای 
بازگردد، گفت:  نقطه صفر غنی سازی  به  ایران 
آمریکا از اول این را می خواست که ایران غنی سازی 
نکند اما ما از این مرحله گذشته ایم و این آقا برای 
خودش صحبت می کند. حق غنی سازی ما در 
قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تایید جامعه بین الملل قرار 
گرفته است.وی در پاسخ به این که اگر از برجام 
خارج شویم روند فعالیت ها به چه شکل خواهد 
شد؟، گفت: در اکتشاف با سرعت جلو می رویم 
و همین االن هم با محدودیت برجامی مواجه 
نیستیم.ما بر اساس دستور رهبری در برداشت 
عمل  بومی  شکل  به  نقشه ها  تصویر  و  هوایی 
می کنیم. این کار از سال ۸۸ تاکنون انجام شده 
است و پاسخ های خوبی هم گرفته ایم. به شکلی 

که می توانیم نیازهای استراتژیک مواد هسته ای 
خود را در آینده تامین کنیم اما به هفت تا هشت 
داد: همچنین  ادامه  وی  داریم.  نیاز  زمان  سال 
در تحقیق و توسعه ماشین های نسل ۶ و ۸ در 
حال تست هستیم و نسل ۴ و ۲ تحقیقاتشان را 
پشت سر گذاشته اند و می توانند در مرحله تولید 
انبوه قرار گیرند. البته تحقیقات نسل ۶ تا حدود 
زیادی انجام شده و با رفع عیب ها می تواند به تولید 
انبوه برسد.صالحی خاطرنشان کرد: ما می توانیم 
چنانچه برجامی نباشد در غنی سازی پرواز کنیم 
و این نشان می دهد تا چه اندازه در مونتاژ و نصب 
سانتریفیوژ پیشرفت کرده ایم. تنها گلوگاه ما در مواد 
اولیه است که باید به تولید آن سرعت دهیم.معاون 
رئیس جمهور همچنین بر تامین سرمایه موردنیاز 
در شرایط فراهم کردن مقدمات و زیرساخت ها 
تاکید کرد و گفت: امیدواریم سرمایه الزم برای 

تسریع تولید مواد اولیه هرچه زودتر تامین شود. 
چراکه ما در سایر حوزه ها مشکل خاصی نداریم.

وی در خصوص برخی مباحث مبنی بر این که بعد 
از ۲۵ سال که از مهلت برجام گذشت، ایران ممکن 
است برخی قیود را بپذیرد، گفت: اگر برجام هم در 
کار نبود و ما می خواستیم صنعت هسته ای مان را 
تجاری و با توجیه اقتصادی جلو ببریم - در حالی 
که از آستانه ها عبور کرده ایم - به همین میزان 
یعنی هفت الی هشت سال زمان نیاز داشتیم. و 
ما همین کاری را می کردیم که االن می کنیم؛ 
اسمش پذیرش محدودیت است، ما هیچ چیز را 
برای ابد تعطیل نکرده ایم. این که می گویند بعد 
از ۲۵ سال هم ایران را متوقف می کنیم، حرف 
آن هاست.رئیس سازمان انرژی اتمی روند کار با 
چین برای بازطراحی راکتور اراک را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: هیاتی از ایران االن در چین است 

و مراحل کار را جلو می برند.وی در ادامه درباره 
درخواست های فنی ایران در کمیسیون مشترک 
برجام، گفت: ما درخواست فنی زیادی نداریم. دو 
درخواست قبال داشتیم، یکی برای خرید ۱۰۰۰ 
فیبر  خرید  دیگری  و  قزاقستان  از  اورانیوم  تن 
کربن که در اولی به خاطر برخی مسائل سیاسی از 
جمله آمدن ترزا ِمی و ترامپ، کار متوقف شد. در 
عین حال که درخواست ما خارج از برجام بود. با 
این حال ما این دو درخواست را همچنان پیگیری 
می کنیم.صالحی گفت: مشکل برجام در مسائل 
فنی نیست بلکه در عدم انجام تعهدات طرف 
مقابل به لحاظ بانکی و اقتصادی است.وی در پاسخ 
به این که برداشت شما از رفتار اروپا در قبال برجام 
چیست؟، گفت: اروپایی ها در مخمصه سیاسی گیر 
کرده اند. از یک طرف می خواهند هویت مستقل 
سیاسی خود را حفظ کنند و از طرفی ایران به 
عنوان منبع انرژی برای آن ها مهم است.از طرفی 
اروپا نمی خواهد امنیتش با به هم خوردن برجام به 
خطر بیفتد.بنابراین اروپا ناگزیر از مقاومت در برابر 

آمریکا در بحث برجام است.

صالحی:مرکزمونتاژسانتریفیوژتایکماهآیندهکاملمیشود

توانایی ایران در دستیابی به۱۹۰هزار سو؛ ظرف۱۰ماه 
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آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی چمستان 
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به دستور مواد ۱ و ۳  نظر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰.۹.۱۳۹۰ 
قانون  ماده یک  متقاضیانی که در هیات موضوع  ،امالک 
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 سوم  سال ۹۷ 
بخش ۱ 

اصلی   ۶ پالک  سنگتاب  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش  یک 

۵۰ فرعی محمد رضا نادری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۹.۷۰ متر مربع 
که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

سنگتاب خریداری از داریوش رنجبر پور مالک رسمی 
اصلی   ۸ پالک  آباد  امیر  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش یک 
۲۴۸فرعی خانم زهرا حیدری داویجانی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۵۱.۸۸ 
رضایی  حسین  از  خریداری  آباد  امیر  در  واقع  مربع  متر 

مالک رسمی 
۲۴۹ فرعی آقای حسن خاکپور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳۹.۸۳ متر 
مربع واقع در قریه امیر آباد خریداری از هادی افضلی راد 

مالک رسمی
۲۵۰ فرعی آقای حسن خاکپور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲۳.۰۰ متر 
مربع واقع در در قریه امیر آباد خریداری از محمد خاکپور 

مالک رسمی 
۲۵۱فرعی خانم مژگان مراد پور پنجه نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۵۸.۱ 
ابوالقاسم  از  خریداری  آباد  امیر  قریه  در  واقع  مربع  متر 

شاکری مالک رسمی 
۲۵۲ فرعی آقای وحید اکبرزاده نسبت به شش دانگ یک 
قریه  در  واقع  ۸۹۶.۹۵مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه 

امیرآباد خریداری از اسماعیل روستایی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک ۱۴ اصلی 

بخش ۱
 ۱۰۸ فرعی آقای غالمرضا وزیری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳۲۱.۸۱ 
متر مربع که مقدار ۱۲۰. سیر مشاع عرصه وقف می باشد 
واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حسین حبیبی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک ۱۵ اصلی 

بخش ۱
۲۰۱  فرعی آقای نصراهلل اسالمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۲۴.۵۷ متر 
مربع. که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع 

در قریه کچلده خریداری از قاسم بشیری مالک رسمی
 ۲۰۲ فرعی آقای بهروزتهمی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت ۲۸۲.۱۱ متر 
مربع که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع 
در قریه کچلده خریداری از عشرت دیوساالر مالک رسمی

به  نسبت  خوروقی   عمادی  مهدی  آقای  فرعی   ۲۰۳  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت۶۶۹.۳۷ مترمربع واقع در قریه کچلده خریداری 

از قاسم وحدت السمی مالک رسمی
 ۲۰۴ فرعی خانم فریده حاجی مال محمد نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
وقف  عرصه  مشاع  سیر  مقدار ۴۰  که  مربع  ۲۶۲.۷۴متر 
می باشد واقع در قریه کچلده خریداری از ولی اهلل اصغرپور 

مالک رسمی 
اصلی  پالک ۱۸  کیابسر  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش یک 
۹۶ فرعی آقای قاسم مهدوی نسبت به شش دانگ یک 
مساحت۳۴۷.۰۳  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
شعبانعلی  از  خریداری  کیابسر  قریه  در  واقع  مترمربع 

مهدوی مالک رسمی
دانگ  شش  به  نسبت  عابدی  یحیی  آقای  فرعی   ۹۷  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 

۳۸۶.۴۶مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از محمد 
سلطانی مالک رسمی

اصلی  باریکال پالک ۲۰  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
بخش یک 

امنیه   بیدآبادی  شیرانی  عبدالمطلب  آقای  فرعی   ۱۴۶
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۱۳۴۵.۰۰مترمربع واقع در 
قریه باریکال خریداری از حجت اهلل منصوری مالک رسمی

 ۱۴۶ فرعی  خانم معصومه سلمانی نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  بنای  با  از شش دانگ یک قطعه زمین  مشاع 
مساحت۱۳۴۵.۰۰ مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری 

از حجت اهلل منصوری مالک رسمی 
۱۴۷ فرعی آقای رضا حاجی محمدی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۱۹۴.۲۰ 
مرتضی  سید  از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  مترمربع 

حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ۲۱ اصلی 

بخش ۱
شش  به  نسبت  محمدی  سیاره  خانم  فرعی   ۱۱۸  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۵۵۰.۰۰مترمربع واقع در قریه وازده علیا خریداری از روی 

رسول روستا مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال پالک ۲۳ اصلی 

بخش ۱ 
۸۵فرعی آقای نبی اهلل مهدوی زاده نسبت به. ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۵۱۹.۹۲ 
متر مربع که مقدار۸۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع 

در قریه تورانکال واگذاری از آمنه بر زین مالک رسمی 
۸۶فرعی خانم کتان کرمی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۴۹۶.۹۲ متر مربع 
که مقدار ۸۰ سیر  مشاع عرصه  وقف می باشد واقع در قریه 

تورانکال خریداری از سعید احسانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان پالک ۲۵ اصلی 

بخش ۱
به ششدانگ   نسبت  بیان  شعبان حق  آقای  فرعی   ۶۰۷ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۵۰۱.۱۸ 
مترمربع واقع در قریه جلیکان خریداری از حسن حق بیان 

مالک رسمی 
اصلی   ۲۸ پالک  رمشی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۱
 ۱۷۹ فرعی آقای محمدرضا عفتی  نسبت به شش دانگ 
 ۹۳۰.۸۰ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
عفتی  ابراهیم  از  رمشی خریداری  قریه  در  واقع  مترمربع 

مالک رسمی
 ۱۸۰ فرعی خانم شیما صادقی نسبت به شش دانگ یک 
 ۳۰۰.۰۰ مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از بهنام جهانگیری 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال پالک ۲۹ اصلی 

بخش ۱ 
دانگ  به شش  نسبت  گیالنی  کوه  آذر  خانم  فرعی   ۱۱۵
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت۳۱۶.۵۸ 
عباس  از  خریداری  کال  خطیب  قریه  در  واقع  مترمربع 

حسین زاده و پژمان کالرستاقی مالک رسمی
 ۱۱۷فرعی  آقای مهدی نعبمی  یزدلی  نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت۲۵۱.۸۸ 
رحمان  از  خریداری  کال  خطیب  قریه  در  واقع  مترمربع 

سلطانی مالک رسمی 
۱۱۷ فرعی آقای مصطفی نعبمی یزدلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت۲۵۱.۸۸ 
رحمان  از  خریداری  کال  خطیب  قریه  در  واقع  مترمربع 

سلطانی مالک رسمی
اصلی   ۳۰ پالک  بلویج  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

بخش ۱ 
 ۱۱۴ فرعی آقای حسن رنگها نسبت به ۶ دانگ یک قطعه 
به مساحت. ۳۲۵.۷۱مترمربع  احداثی  با ساختمان  زمین 
مالک  فر  اعظمی  بهروز  از  خریداری  بلویج  قریه  در  واقع 

رسمی 
بخش دو 

امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش ۲
۸۱ فرعی آقای پرویز جوادی مقدم نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت ۲۹۷.۵۵ 
مترمربع واقع در قریه ایرکا واگذاری از حمیدرضا جوادی 

مقدم مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال پالک ۱۰ اصلی 

بخش ۲
دانگ  دو  به  نسبت  باشی  باغبان  کامران  آقای  فرعی   ۶۸
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت۴۱۰.۴۰ متر مربع که مقدار ۵۲ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل 

ابراهیمی مالک رسمی
 ۶۸ فرعی  آقای کامیار باغبان باشی نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت ۴۱۰.۴۰ متر مربع که مقدار ۵۲ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل 

ابراهیمی مالک رسمی
 ۶۸ فرعی آقای  احد علومی یزدی  نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۴۱۰.۴۰مترمربع که مقدار ۵۲ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل 

ابراهیمی مالک رسمی
 بخش ۱۱

اصلی  قریه کراتکتی پالک ۲  واقع در  امالک متقاضیان   
بخش ۱۱

 ۲۷۸ فرعی آقای فرهاد داودی نژاد نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۱۳۰۴.۶۱ 
داودی  رضا  از  خریداری  کراتکتی  قریه  در  واقع  مترمربع 

نژاد مالک رسمی
اصلی   ۷ پالک  شهربند  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

بخش ۱۱ 
۳۵۵ فرعی آقای رحیم ندائی یا جلو نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۱۷۸.۴۹ 
مترمربع واقع در قریه شهر بند  خریداری از حسین طالبی 

مالک رسمی
 ۳۵۶ فرعی آقای عادل ندائی یا جلو نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت۱۶۷.۸۳ 
مترمربع واقع در قریه شهربند  خریداری از حسین طالبی 

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

بخش ۱۱
دانگ  شش  به  نسبت  عزیزی  محمد  آقای  فرعی   ۲۰۴  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  علیا  سالده  قریه  در  واقع  ۴۸۴.۵۰مترمربع 

صالح بیگ اوغلی  کلخوران مالک رسمی 
۲۰۵ فرعی آقای رضا حمزه نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۲۰۵.۸۰ مترمربع واقع در 
مالک  از سید موسی حسینی  علیا خریداری  قریه سالده 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه. اناده پالک ۱۵ اصلی بخش 

 ۱۱
به  نسبت  زکی   رضازاده  غالمعلی  آقای  فرعی   ۲۶۲  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت۲۹۲.۱۶ مترمربع واقع در قریه. اناده خریداری از 

تقی سیفی مرزان مالک رسمی
 ۲۶۳ فرعی خانم طاهره باقری جاه  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳۵۷.۲۶ 
مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از تقی سیفی مر زان  

مالک رسمی
 ۲۶۴فر عی خانم ملیحه سادات خلیلی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۳۴۱.۰۰ 
مترمربع واقع در قریه. اناده  خریداری از تقی سیفی مرزدان 

مالک رسمی 
به  نسبت  سبزواری  مید وخت  آذر  خانم  فرعی   ۲۶۵
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت۲۱۸.۹۲ مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

کبری رضایی مالک رسمی
 ۲۶۶ فرعی  آقای تقی سیفی مرزان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۳۹۹.۱۹ 
مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از کبری رضایی مالک 

رسمی
دانگ  به شش  نسبت  قدیرلی  فاطمه  خانم  فرعی   ۲۶۷ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۱۷۲.۴۶ 
از مهدی شاکریان  اناده خریداری  قریه  در  واقع  مترمربع 

مالک رسمی 
به  نسبت  فر  نائینی  کبیری  مجید  آقای  فرعی    ۲۶۸
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 

مساحت۳۲۶.۳۰ مترمربع واقع در قریه. اناده  خریداری از 
تقی  سیفی مرزان مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک ۱۶ اصلی 
بخش ۱۱

دانگ  سه  به  نسبت  کاظم  مهدی  آقای  فرعی   ۱۸۹  
احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
چالک  قریه سنگ  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۶۸.۸۰  به 

خریداری از مجتبی دهقانی مالک رسمی
 ۱۸۹ فرعی خانم مریم اسمعیلی محسن آبادی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت۲۶۸.۸۰ مترمربع واقع در قریه سنگ 

چا لک  خریداری از مجتبی دهقانی مالک رسمی
 ۱۹۰ فرعی خانم فرشته نوری نسبت به شش دانگ یک 
مساحت۲۸۱.۰۰  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه 
ضرغام  از  خریداری  چالک  سنگ  قریه  در  واقع  مترمربع 
میرشکاری  زهرا  خانم  فرعی   ۱۹۱ رسمی  مالک  شهابی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان. احداثی  
چالک  قریه سنگ  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۴۰.۰۰  به 

خریداری از عباس خسروی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک ۱۹ اصلی 

بخش ۱۱
 ۳۹۳ فرعی آقای امین نجف تو مرائی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۲۵۳.۳۴ 
مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از محمد مهد ی  

شیخ گل زردی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک ۲۱ اصلی 

بخش ۱۱ 
۲۵۳ فرعی آقای غالمعلی دهقان نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با سوئیت احداثی به مساحت۱۶۲.۲۶ متر مربع 
که مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

سیاهکال موروثی  از اسداهلل دهقان مالک رسمی
 ۲۵۴ فرعی خانم خدیجه دهقان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳۰.۶۰متر 
باشد واقع  مربع که مقدار ۲۰ سیرمشاع عرصه وقف می 
دهقان  ابراهیم  مرحوم حاج  از  موروثی  قریه سیاهکال  در 

مالک رسمی
 ۲۵۵ فرعی آقای حسین طالبی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با اطاق  احداثی به مساحت ۳۰۴.۱۱مترمربع 
که مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشدواقع در قریه 

سیاهکال خریداری از بهرام درخشانی مالک رسمی
۲۵۶ فرعی آقای فرهاد خالقی نیا نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان ا حداثی  به مساحت ۴۹۸.۵۷متر 
مربع که مقدار ۲۰ سیر. مشاع عرصه وقف می باشد واقع در 

قریه سیاهکال واگذاری از قنبر خالقی نیا   مالک رسمی
 ۲۵۷ فرعی آقای جهانگیر کریمی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۳۹۷.۸۳ 
مترمربع واقع در قریه سیاهکال خریداری از. بنین  علی پور 

مالک رسمی 
۲۵۸ فرعی آقای ناصر نصرتی جهرمی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۵۸۹.۹۰ 
مترمربع واقع در قریه سیاهکال خریداری از فاطمه رضوانیان 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد پالک ۳۰اصلی 

بخش ۱۱
نیم  و  به یک  نسبت  آقای محمد خورشیدی  فرعی   ۹۲ 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
احداثی  به مساحت۳۳۸.۹۲ مترمربع واقع در قریه حاجی 

آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
نیم  و  به یک  آقای مهدی خورشیدی نسبت   ۹۲ فرعی 
دانگ مشاع از از شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت۳۳۸.۹۲ مترمربع واقع در قریه حاجی 

آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
۹۲ فرعی خانم سارا خورشیدی نسبت به یک و نیم دانگ  
مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۳۳۸.۹۲ متر واقع در قریه حاجی آباد خریداری از 

ارسالن آذرکیش مالک رسمی 
نیم  و  به یک  نسبت  فرعی خانم سمیه خورشیدی   ۹۲ 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
احداثی  به مساحت ۳۳۸.۹۲متر مربع واقع در قریه حاجی 

آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
امالک  متقاضیان واقع در قریه اسپی کال پالک ۳۴ اصلی 

بخش ۱۱ 
دانگ  شش  به  نسبت  اللهی   اهلل  نوح  آقای  فرعی   ۳۷۱

یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۲۰۹.۲۶ 
مترمربع واقع در قریه اسپی کال خریداری از مهران سپهری 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال پالک ۳۶اصلی 

بخش ۱۱
 ۱۱۰ فرعی آقای ضیاء اهلل مسلمی نژاد نسبت به سه دانگ 
احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۵.۰۰  به 

خریداری از مصطفی جمارانی مالک رسمی 
دانگ  سه  به  نسبت  خدایاری  سکینه  خانم  فرعی    ۱۱۰
احداثی   با ساختمان  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۵۰.۰۰  به 

خریداری از مصطفی جمارانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد پالک ۳۹ اصلی 

بخش ۱۱
 ۴۹ فرعی آقای سعید توکلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۲۵۲.۴۲ متر 
مربع که مقدار ۱۲۰ سیر مشا ع عرصه وقف می باشد واقع 
مالک  فر  یعقوبی  میالد  از  خریداری  آباد  طالب  قریه  در 

رسمی 
اصلی   ۴۰ پالک  سیکل  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۱۱
دانگ  به شش  نسبت  فرعی خانم شیرین طهماسبی   ۴ 
یک قطعه زمین با مساحت۲۵۹.۱۰ مترمربع واقع در قریه 

سیکل خریداری از نیما پورداود ی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴۱ اصلی 

بخش ۱۱
دانگ  شش  به  نسبت  طالبی  سحر  خانم  فرعی   ۲۲۶  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  ده  سنگین  قریه  در  واقع  ۴۶۵.۲۴مترمربع 

یوسف توکلی مالک رسمی
دانگ  شش  به  نسبت  توکلی  ابوذر  آقای  فرعی   ۲۲۷  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  ده  سنگین  قریه  در  واقع  ۲۲۵.۰۰مترمربع 

مجید شهابی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل  پالک ۴۶ اصلی 

بخش ۱۱ 
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  کشوری  امیر  فرعی   ۲۶۹
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
مساحت۳۱۳۵.۲۷ متر مربع که مقدار ۶۴ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد   واقع در قریه عربخیل خریداری از عبدالرضا 

ماهانی مالک رسمی
 ۲۶۹ فرعی آقای امیر حاجی ابوالحسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت۳۱۳۵.۲۷ متر مربع که مقدار ۶۴ سیر مشاع عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل خریداری از عبدالرضا 

ماهانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴۷ اصلی 

بخش ۱۱
 ۵۷۳ فرعی خانم زهرا رضایی نژاد نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۲۵۴.۴۰ 
مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از محمدرضا 

آبیان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان پالک ۵۴ اصلی 

بخش ۱۱
۲۱۵ فرعی  آقای سید رضا حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۱۷.۶۸ 
مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری از عبداهلل رجبی 

راد مالک رسمی
 ۲۱۶ فرعی آقای حجت اهلل نصیری  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۷۰.۱۰ 
اعظم  علی  از  لسفیجان خریداری  قریه  در  واقع  مترمربع 

توکلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵۷ اصلی 

بخش ۱۱
 ۲۰۰۳ فرعی خانم رفعت ملکی  دالرستاقی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۴۵۸.۶۳ 
قربان  از  خریداری  چمستان  شهر  در   واقع  مترمربع 

ابراهیمی مالک رسمی 
دانگ  شش  به  نسبت  کیانی  نقی  آقای  ۲۰۳۹فرعی  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
از  خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  ۲۳۸.۰۰مترمربع 

علیرضا موسوی مالک رسمی

به  نسبت  اشتری   مجتبی  آقای  فرعی   ۲۰۴۰  
به   احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 

صلح   چمستان  شهر  در  واقع  مترمربع  مساحت۴۱۸.۹۲ 
شده از قاسم اشتر ی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک۱۰۰ اصلی 
بخش ۱۱

دانگ  شش  به  نسبت  رحیمی  مجید  آقای  فرعی   ۴۱۶
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۴۸.۹۳ 
ابوالقاسم  از  خریداری  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مترمربع 

حسن زاده مالک رسمی 
۴۱۷ فرعی آقای بهزاد کریم آبادی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت۲۹۴.۲۳ مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از میران قاسم زاده مالک رسمی
 ۴۱۸ فرعی آقای حیدر بهرامی خرم نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت۲۳۴.۰۸ مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از اباصلت شهابی مالک رسمی
 ۴۱۹ فرعی خانم فاطمه جهان تبغ نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۴.۱۰مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از ابوالقاسم حسن زاده مالک رسمی
 ۴۲۰ فرعی آقای بهزاد کریم آبادی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت۲۹۵.۹۱ مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از عارف فانی اسکی مالک رسمی 
۴۲۱ فرعی آقای علی رزاقی کاشانی نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  
آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۲۰.۱۵  به 

خریداری از روح اهلل لطفی مالک رسمی
 ۴۲۱ فرعی آقای ناصر کشاورز رفیعی نسبت به سه دانگ 
احداثی  با ساختمان  از ششدانگ یک قطعه زمین  مشاع 
آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲۲۰.۱۵  به 

خریداری از روح اهلل لطفی مالک رسمی 
۴۲۲ فرعی آقای علیرضا رمانی فروشانی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۳.۳۷مترمربع واقع 
در قریه نعمت آباد خریداری از حسن رحمتی مالک رسمی

دانگ  به شش  نسبت  حسنی  فاطمه  خانم  فرعی   ۴۲۳ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۰.۰۰مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از عباس راشد مالک رسمی 
دانگ  شش  به  نسبت  لطفی  اهلل  روح  آقای  فرعی   ۴۲۴
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۳۱.۶۵ 
بهار  گل  از  واگذاری  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مترمربع 

هادیزاده مالک رسمی
دانگ  شش  به  نسبت  نریمان  مهدی  آقای  فرعی   ۴۲۵  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۷۰.۳۵ 
مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از فرهاد داودی 

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

الف ۷۸۰۰۲۱/۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۷/۳/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۷/۴/۲

 سيد عباد شانه دشتی رئيس اداره
 ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی مفقودی
۴۰۵SLX-TU۵مدل۱۳۹۵به  سواری  ماشین  سبز  وکارت  کمپانی  سند 
ایران۱۴-۳۵۸م۹۸،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت  سفید-روغنی،نوع  رنگ 
محسن  شاسیNAAM۳۱FE۲GR۰۳۸۳۴۵بنام  موتور۱۶۴B۰۰۶۸۹۶۰،شماره 
صالحی نام پدر:اله کرم محل صدورمسجدسلیمان بشناسنامه۱۹۶۰۳۸۶۸۱۶وکدملی۱۹۶

۰۳۸۶۸۱۶وکدپستی۶۱۶۴۶۷۳۵۳۶مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی اصالحیه
فرزندمرحوم  محمدوشن  آقای  مورخه۹۷/۲/۲درخواستی  حصروراثت  پیروآگهی 
محمودوشن ردیف ۵رقیه محیسنی بشناسنامه۱۷۳۲۹صادره ازخرمشهرهمسرمتوفی می 

باشد.
رئيس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سيدمحمدمحمدی

رونوشت حصر وراثت
آقای فرهاد نوبخت وکیلی دارای شماره شناسنامه ۵۲۷۰ و شماره ملی ۳۷۳۰۴۵۹۹۵۳ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۲۵۴/۸  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی نوبخت وکیلی به شناسنامه ۷۳۱۴ و شماره ملی 
۳۷۶۰۰۷۳۱۵۸ در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. فرهاد نوبخت وکیلی دارای شماره 

شناسنامه ۵۲۷۰ ت ت ۲۹/۱۲/۱۳۴۹و شماره ملی ۳۷۳۰۴۵۹۹۵۳ پسر متوفی
۲. فریبا نوبخت وکیلی دارای شماره شناسنامه ۲۰۲۵۸ ت ت ۲۵/۱۲/۱۳۴۳ و شماره ملی 

۳۷۳۰۲۰۰۸۴۴ دختر متوفی 
۳. نسرین نوبخت وکیلی دارای شماره شناسنامه ۲۱۰۰۴ ت ت ۵/۱۲/۱۳۴۶ و شماره ملی 

۳۷۳۰۲۰۸۳۰۶ دختر متوفی 
۴. پرستو نوبخت وکیلی دارای شماره شناسنامه ۲۳۰۰۷ ت ت ۱/۶/۱۳۵۱ و شماره ملی 

۳۷۳۰۲۲۸۴۲۰ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۵۵۵۲
ریيس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا هاشمی میمندی دارای شناسنامه شماره ۷۲۸ به  شرح دادخواست به 
کالسه ۳۶۳/۳/۹۷ ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زیورصبری بشناسنامه  شماره ۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ اقامتگاه دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱. محمدرضا هاشمی میمندی فرزند عباس - ش ش ۷۲۸- ت ت  ۱۳۴۳ ص از کرج 

- همسرمتوفی 
۲. حکیمه هاشمی میمندی فرزند محمدرضا-ش ش ۴۹۰۰۱۰۷۰۱۸- ت ت ۱۳۶۹ ص 

از کرج - دخترمتوفی
۳.علیرضا هاشمی میمندی فرزند محمدرضا- ش ش ۴۹۰۰۲۳۳۴۶۳- ت ت۱۳۷۱ ص 

ازکرج- پسرمتوفی 
۴. حنانه هاشمی میمندی فرزند محمدرضا- ش ش ۰۳۱۲۴۸۸۱۷۳- ت ت ۱۳۸۱ ص 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۲۱۵
  رئيس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

دادنامه
خواهان: عبدالرضا مرادی ساکن صحنه-شهرک صنعتی خیابان سوم

خوانده: سیروس عزیزی ساکن مجهول المکان
خواسته: مطالبه
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای عبدالرضا مرادی فرزند حاتم بطرفیت آقای سیروس عزیزی 
بخواسته مطالبه مبلغ سیصدهزار تومان وجه نقد به استناد ۱ فقره سفته بشماره ۰۴۰۸۷۲ 
مورخه ۹۵/۲/۲۵ با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم. 
شورا با عنایت به خواسته مذکور و بقاء اصل مستندات یاد شده در دست خواهان که 
اینکه  و  دارد  را  آن  وجه  مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  دلیل 
خوانده در قبال ادعای واهان هیچگونه دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ابراز نکرده است. لهذا حقانیت خواهان در دعوی مطروحه بنظر شورا 
ثابت و محمول بر صحت تلقی و بااستناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده ۳۰۷- ۳۰۹-۳۱۰-۳۱۳ قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبالغ زیر در 
حق خواهان ملزم می نماید. ۱- مبلغ سیصدهزارتومان وجه نقد بابت اصل خواسته و 
مبلغ پانزده هزارتومان بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه اجرای احکام خسارات 
تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی را از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخه ۹۶/۱۰/۴ تا زمان اجرای حکم لغایت زمان اجرای حکم را محاسبه و در 
حق خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه -مسعود صمدی

آگهی ماده سه قانون 
تعيين تكليف و وضعيت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای افراسیاب صالح زادهفرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۲۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به کانی خال 
خاص که از آقای فریدون صالح زادهخریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه۱۹۰-۹۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۰۷۳ مورخ ۹۷/۲/۱۸ حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۳  مترمربع بنام آقای افراسیاب صالح زاده 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای محمدعبدالهیمی باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه 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  افراسیاب صالح زاده صادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول ۱۹ / ۱۳۹۷/۳ تاریخ انتشار دوم ۳/ ۴/ ۱۳۹۷

آگهی احضار متهم
شماره نامه:۹۷۱۰۱۱۲۲۹۲۴۰۰۱۷۹

شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۲۲۹۲۴۰۰۲۲۸
شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۵۶۷

تاریخ تنظیم :۱۳۹۷/۰۳/۱۳
نظر به اینکه متهم آقای مجتبی پردلی فرزند ناجی به اتهام خیانت درامانت سه میلیون 
تومان موضوع شکایت آقای دالور علی نیاکریق ، از طرف این دادسرا تحت تعقیب می 
باشند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنهاممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده ۱۷۴ق آ د ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مستقر در پرند با شماره کالسه ۹۷۰۵۶۷ 
/۴ ب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ  نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف ۵۲۵ 
حسن زاده--  بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ناحيه پرند

آگهی فقدان اسنادمالکیت
خانم اعظم هیرمندباوکالت آقای علیرضافرح بخش کارگشابموجب۲برگ استشهادمحلی 
به  سندمالکیت  که  است  شماره۱۲۸خرمشهرمدعی  دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی 
پالک۹۷/۲۸بخش۲ناحیه۱۹خرم ششدانگ  به  مربوط  مسلسل۵۵۹۱۹۱پ/۹۰  شماره 

ودرخواست  مفقودشده  جابجایی  بعلت  شماره۴۸۶صفحه۳۱۹دفترجلد۴  شهرموردثبت 
قانون  نامه  ماده ۱۲۰آیین  تبصره۱اصالحی  لذادراجرای  است  نموده  صدورسندمالکیت 
مذکوردر  ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت 
نزدخودمی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت۱۰روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل 
سند مالکیت ویاسندخریداری به این اداره اعالم نمایدودرغیراینصورت سندمالکیت المثنی 
اعتبارساقط خواهدشد.    شماره  نام مالک صادرواسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه  به 

م.الف)۹/۲۵۰(
احمدی زاده-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای موسی نعمتی اتش بیگ با تسلیم برگ استشهادیه گواهی شده بشماره 
۱۰۵۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۲  دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷ اسالمشهر بضمیمه درخواست 
وارده به شماره ۳۳۲۳  مورخه ۹۷/۰۲/۲۳ اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ 
یک قطعه زمین  به مساحت ۱۰۵ متر مربع قطعه ۱۹۹ تفکیکی پالک ۲۶۷۶ فرعی از 
۴۲ اصلی مفروز از ۲۲۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران که ذیل ثبت 
۸۵۶۶۲  صفحه ۲۵۹ دفتر ۶۱۰ امالک بنام محمد قلی همتی ثبت و سند مالکیت به 
شماره ۲۶۱۳۶۰   صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند ۱۳۸۴۴ مورخ ۹۲/۳/۵  
دفتر ۱۷ تهران به آقای موسی نعمتی اتش بیگ منتقل شده است که طبق مندرجات 
استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر امالک دررهن و بازداشت نمیباشد که به علت نامعلوم 

مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده است.
لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود، تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم غیر از موارد مذکور در 
فوق و یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم و رسید دریافت دارد. بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض سندی ارائه نگردد، المثنی سند مالکیت طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م/الف ۵۴۶ 
رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک اسالمشهر  سيد محسن سادات  حسينی 

آگهی احضار متهم
شماره نامه:۹۷۱۰۱۱۲۲۹۳۹۰۰۳۰۰

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۳۹۰۰۸۲۶
شماره بایگانی شعبه:۹۶۰۸۸۱

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۱۰
نظر به اینکه متهم داریوش امیدی فرزند حسن به اتهام توهین و ضرب و جرم عمدی از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای پرند 
با شماره کالسه ۹۶۰۸۸۱ جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ  نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف ۵۲۴ 
 سرپرست و دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب

 رباط کریم در پرند – سيد مجتبی موسوی

آگهی مزایده اموال منقول
شماره نامه:۹۷۱۰۱۱۲۲۹۱۵۰۳۹۳۷

شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۲۲۹۱۵۰۰۰۹۰
شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۲۱۸

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۱۲
به موجب پرونده کالس ۹۷۰۲۱۸ محکوم علیه حیدر کریمی محکوم است به پرداخت 
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له قادر غریب چون نامبرده در 
موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است ، حسب تقا ضای محکوم له اموال منقول 
شخص ثالث جواد عباس پور به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس 
ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۹۷/۰۴/۳ ساعت ۹ صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد. از قیمت ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . ۱۰ 
درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین شده( فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء 
تعین میگردد وحد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال 
به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال 
را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد . در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان روز 
در همان ساعت و مکان بر گزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف 
یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از 
اتخاذ تصمیم دادگاه)در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا« 
طالبین می توانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از 
اموال بازدید نمایند. مورد مزایده : مشخصات خودرو سواری سمند سفید رنگ به شماره 
پالک ۵۲۳ل ۳۳ ایران ۳۸ دارای دو مهور چهار سیلند و بنزین سوز ظرفیت پنج نفر 
مدل ۱۳۸۶ تیپ ال ایکس شماره شاسی ۷۳۲۹۵۱۴۸ و شماره متور ۱۲۴۸۶۲۱۷۸۷۶ و 
مزایده نیروی انتظامی بوده است که با سند برجاست اسناد سلم الصدور مطابقت داشته 

و صالت آن صورت تائید است.
وضعیت ظاهری و فنی خودرو وزمان بازدید: خودرو مذکور دور تادور خوردگی دارد و 
رنگ شده است  چهار حلقه الستیک با هم یکسان نبوده و نسبتا« فرسوده هستند در 
سقف خودرو دو لکه کوچک جای نصب گردون وجود دارد.دسترسی به سویچ خودرو 
مقدر نگردید لیکن خودرو هنگام ورود به پارکینگ روشن بوده است و خودرو مزایده 
نیروی انتظامی بوده است.       با توجه به مدل خودرو با وضعیت ظاهری و مزایده ای 
بودن و در صورت داشتن بیمه شخص ثالث ارزش پایه خودرو یکصدو پانزده میلیون ریال 

میباشد. م الف ۵۱۱  
 مدیر دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۳۴۶۷/۹۳/۳۴۶  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  فیض اله یعقوبی 
سلطان آباد فرزند علیحسین شماره شناسنامه ۴۱۷  صادره از هشترود نسبت به ششدانگ 
به  پالک ۳۶۵۶۵     مربع  متر  به مساحت ۱۰۹/۵۱    احداثی  بنای  با  یک قطعه زمین 
فرعی از ۴۲  اصلی بصورت مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک ۴۹۶   فرعی از ۴۲ 
اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی 
آقای سید ابوالفضل موسوی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۳۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۳/۱۹

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسينی
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آغاز ثبت نام سنجش هوش داوطلبان 
پایه هفتم مدارس سمپاد ازامروز

ثبت نام سنجش هوش داوطلبان پایه هفتم مدارس تیزهوشان از امروز آغاز 
می شود و تا روز پنج شنبه )۲۴ خرداد( ادامه دارد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، نیمه بهمن ماه سال گذشته بود که شورای عالی آموزش و پرورش 
مصوبه ای مبنی بر حذف کلیه آزمون های ورودی مدارس دوره ابتدایی را از سر 
گذراند و اعالم کرد که به موزات این مصوبه بتدریج و طی  یک دوره دو سه 
ساله مدارس سمپاد دوره اول تیزهوشان و نمونه دولتی حذف خواهند شد و 
دانش آموزان نخبه می توانند در دوره دوم متوسطه وارد مدارس تیزهوشان 
شوند.مصوبه جنجالی شورای عالی آموزش و پرورش واکنش های متفاوتی را 
در برداشت. از یک سو اعالم چنین مصوبه  شتاب زده ای درست سه ماه مانده به 
زمان برگزاری آزمون و از آن سو نگرانی هایی که پیرامون نخبه سوزی مطرح 
بود باعث شد در نهایت شورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع ورود کرده و با 
آن مخالفت کند.هرچند طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش همچنان 
هیچ آزمونی در مدارس دوره ابتدایی برگزار نمی شود و ممنوع است اما مدارس 
سمپاد دوره اول متوسطه سرجای خود باقی خواهند ماند و تنها نحوه گزینش 
و ورود به این مدارس با سال های گذشته تفاوت می کند و بر پایه سنجش 
هوش متمرکز می شود.بر این اساس چند روز قبل مرکز سنجش آموزش و 
پرورش نحوه این گزینش را طی اطالعیه ای اعالم کرد که طبق آن به منظور 
انتخاب دانش آموزان واجدشرایط، فرآیند سنجش هوش داوطلبان همزمان در 
سراسر کشور در تاریخ ۵ مردادماه ۹۷ انجام می شود و اسامی پذیرفته شدگان 
در نیمه دوم شهریورماه اعالم می شود، بنابراین متقاضیان می توانند از  ۱۹ 
تا ۲۴ خردادماه برای ثبت نام به آدرسhoosh.medu.ir مراجعه کنند.در 
راستای سیاست های جدید آموزش و پرورش، دانش آموزان برای موفقیت در 
این فرآیند هیچ نیازی به مطالعه منابع درسی و یا غیردرسی و یا شرکت در 
کالس های تقویتی ندارند، بنابراین خانواده ها از هزینه  کردن منابع خود در این 
زمینه اجتناب کنند. چنانچه دانش آموزی قبالً در مدارس غیردولتی ثبت نام 
شده باشد در صورت پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان، انتقال وی برای 

خانواده هیچ هزینه ای را در بر نخواهد داشت.

نازایی هایی که نشانه تومور در بدن هستند

دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران با اشاره به عالئم ابتال به تومورهای 
مغزی گفت: در زنان نامنظم شدن عادت ماهیانه و یا نازایی در زن و مرد می تواند 
نشانه ای از تومورمغزی با منشأ هیپوفیز باشد.مسعود شیروانی جراح مغز و اعصاب 
، در ارتباط با تومورهای مغزی به فارس گفت: این تومورها به طور کلی عالئم آن 
به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند که نشانه های عمومی سردرد، 
سنگینی سر، استفراغ و عدم تعادل است.وی افزود: عالئم اختصاصی تومورهای 
مغزی بستگی به محل و منشأ آن دارد و بر همین اساس می تواند مشکالت 
مختلفی را به همراه داشته باشد.به طور مثال اگر منطقه مرتبط با تکلم در مغز 
دچار تومور شده باشد اختالل تکلم و در صورتی که تومور در مخچه و ساقه 
مغز باشد اختالل تعادل ایجاد می شود.دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران 
تأکید کرد: هرگونه اختالل در حس های پنج گانه می تواند از عالئم اختصاصی 
تومورهای مغزی باشد بنابر این فرد در صورت مواجه شدن با چنین مشکالتی 
باید به پزشک مراجعه کند همچنین اگر قدرت دو دست و یا دو پا یکسان 
نباشد، یا بینایی یک چشم کمتر شود و به طور کلی عدم تقارن در فعالیت های 
بدن را شاهد باشیم باید آن را به عنوان نشانه ای از تومور بررسی کنیم.شیروانی 
در مورد تومورهای هیپوفیز قسمتی از مغز شده که همه هورمون های بدن را 
کنترل می کند و در صورتی که تومور منشأ آن هیپوفیز باشد اختالل هورمونی 
بروز می یابد.به طور مثال در زنان نامنظم شدن عادت ماهیانه و یا نازایی در زن و 

مرد می تواند نشانه ای از تومورها با منشأ هیپوفیز باشد.

خبر

بیماری های قلبی و عروقی عامل 
48 درصدی مرگ در کشور 

 معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان 
بیماری های  و آموزش پزشــکی، گفت: 
قلبــی و عروقی عامل ۴۸ درصد از مرگ 
و میر مردم کشور است و بیشترین سهم 

را در مرگ و میر ایرانیان دارد.
به گــزارش درمان و آموزش پزشــکی، 
ســید محمدهادی ایازی بــا بیان اینکه 
بیماری هــای غیرواگیر شــامل بیماری 
هــای قلبــی و عروقــی، ســرطان ها و 
حــوادث ترافیکی، عامــل اصلی مرگ و 
میر مردم کشور است بر ضرورت آگاهی 
رســانی به مردم و اســتفاده از ظرفیت 
های مردمــی، نهادهای عمومی و دولتی 
در جهت پیشــگیری از ایــن بیماری ها 

کرد. تاکید 
وی افــزود: اصناف کشــور مــی توانند 
کمک بســیار زیادی بــه کاهش بیماری 
هــای غیرواگیر و تامین ســالمت مردم 
کنند و خوشــبختانه در یکی دو ســال 
با  اخیر، جلســات مختلــف و موثری را 
اصنــاف از جملــه نانوایان و شــیرینی 
پزها داشــته ایم تا میزان شــکر، جوش 
شــیرین و نمک موجــود در محصوالت 

کند. پیدا  کاهش  آنها 
معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت از 
اعــالم آمادگــی اصناف برای تشــکیل 
کارگروه های تخصصی به منظور کاهش 
میــزان چربی، نمک و شــکر موجود در 
مواد غذایی خبر داد و افزود: اصناف در 
قالــب این گــروه ها و برنامــه هایی که 
تدوین خواهد شــد، محصوالتی را تولید 
مــی کنند که به تامین ســالمت جامعه 

کند. کمک 
وی با اشــاره به انتقال الگوهای بیماریها 
از واگیر به غیر واگیر، گفت: خوشبختانه 
در چهار دهه اخیر با اقدامات ارزشــمند 
انجام شــده در نظام جمهوری اســالمی 
ایــران، امید بــه زندگــی در بین مردم 
ایران حدود ۲۳ سال افزایش پیدا کرده 
است.وی با اشــاره به تصویب سند ملی 
پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر در 
وظایف  و  تکالیف  شــد:  یادآور  کشــور، 
این  دســتگاه های اجرایــی مختلف در 
این سند،  سند مشخص شــده که طبق 
هم بخــش دولتی به عنــوان یک بخش 
بســیار مهــم و اثرگذار و هــم مردم و 
صنــوف مختلــف باید نقش خــود را به 

کنند. ایفا  خوبی 

خبر

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از اقدام این سازمان 
برای نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست در مراکز اقامتی 
میان مدت بهزیســتی خبر داد.حبیب اهلل مسعودی فرید،با 
اشاره به فعالیت شش مرکز اقامتی میان مدت برای نگهداری 
از کودکان معتاد بدسرپرست در سراسر کشور به ایسنا گفت: 
در چند استان حدود شش مرکز نگهداری از کودکان معتاد به 
شکل میان مدت مشغول فعالیت است. وی با اشاره به نقش 
میانجی این مراکز بعد از دوره درمان و سم زدایی کودکان و 
پیش از ورود آنها به  مراکز شبه خانواده افزود: این کودکان 
نمی توانند از همان ابتدا وارد مراکز »شبه خانواده« شوند، چرا 
که این مراکز شبیه یک خانواده هستند و نمی شود کودکی 
که تازه از ســم زدایی برگشته است به سرعت وارد خانه ای 
شود که در آن سایر بچه ها وضعیت استواری دارند. بر اساس 
برنامه ریزی ســازمان بهزیستی  این کودکان ابتدا در مراکز 
میان مدت خدمات روانشناسی، مددکاری و روانپزشکی را 
دریافت می کنند. همچنین سازمان بهزیستی در این مرحله  
به طــور همزمان تالش می کند که در صــورت امکان این 

کودکان را به خانواده سببی و نسبی خود بازگرداند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: توسعه و راه اندازی ۷۰ پایگاه  
خدمات اجتماعی در حاشیه شهرها در دستور کار قرار گرفته است.

رضا جعفریبه فارس گفت: در سال گذشته، ۱۵۰ مرکز اورژانس 
اجتماعی به مجموع مراکز اورژانس اضافه شد و امسال نیز در برنامه 
داریم که به این تعداد اضافه شود.وی با اشاره به فعالیت ۱۷ مرکز 
اورژانس اجتماعی در تهران ادامه داد: تعداد مراکز اورژانس در تهران 
محدود بود که سعی کردیم توزیع آن را نرمال کنیم.رئیس اورژانس 
اجتماعی کشور گفت:  در اورژانس اجتماعی سطح یک خدمات، 
در مراکز استان ها ارائه می شود، مراکز مداخله و تیم سیار نیز وجود 
دارند و همچنین در ســطح ســه مراکز ارتباطی ۱۲۳ و مداخله 
روزانه فعالیت می کنند.جعفری در مورد فعالیت پایگاه خدمات 
اجتماعی نیز گفت: این پایگاهها در مناطق حاشــیه ای شهرها و 
سکونت گاه های غیر رسمی فعال هستند. در این مراکز فعالیت ها 
به صورت اجتماع محور دنبال می شود و کارشناسان سعی می کنند 
با ارتباط با افراد، آسیب های اجتماعی را شناسایی کنند و نقش 
حمایتی دارند.وی افزود: توسعه پایگاه های خدمات اجتماعی به این 
منظور در دست اقدام است که در حاشیه شهرها دنبال خواهد شد 

و حدود ۷۰ پایگاه پیش بینی شده است.

سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: براساس سیاست های 
این ســازمان از این به بعد به واردات برند خاص از یک دارو 
اصرار نداریم و انحصار در این زمینه شکسته می شود.کیانوش 
جهانپوربه ایرنا گفت: نیازی نیست داروهای وارداتی حتما از 
برند خاصی باشد. به طور مثال داروی دسفرال، انواع مختلفی 
دارد که می توان از انواع برندهای دیگر آن استفاده کنیم.وی 
تاکید کرد ســازمان غذا و دارو هیچ اصراری بر تهیه داروی 
خــاص برند ندارد و خود را در حصار برندها و نام های خاص 
دارویی قرار نمی دهد.»از ســوی دیگر الزام های حمایت از 
داروی برند حذف شده و عمده بازار دارویی کشور به حمایت 
از داروی تولید داخل اختصاص یافته است«.سخنگوی سازمان 
غذا و دارو گفت: برخی پزشکان و مردم به نام ژنریک برخی 
داروها اقبال نشــان می دهند و به تجویز پزشک یا توصیه 
دیگران آنها را مصرف می کنند و اگر نام تجاری دارو را پیدا 
نکنند تصور می کنند کمبود دارو پیش آمده است؛ درحالی 
که این دارو در انواع دیگر وجود دارد.جهانپور اضافه کرد: اگر 
نتوانیم دارویی را در داخل تولید کنیم، انواع مختلف دارو را از 

خارج وارد می کنیم.

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشــت گفت: هیــچ اجباری در انجام 
مشاوره های ژنتیک وجود ندارد، اما بر اساس قانون، غربالگری ژنتیکی 
زوجین در زمان ازدواج اجباری است تا افراد ضمن آگاهی از موقعیت 

خود نسبت به ادامه روند مراحل ازدواج اقدام کنند
به نقل از وبدا، دکتر اشــرف سماوات نقش مشاوره های ژنتیک را در 
گسترش پوشش خدمات ژنتیک زمان ازدواج، بسیار مهم و اساسی 
دانست و اظهار کرد: تکمیل زیرساخت های مورد نیاز خدمات ژنتیک 
زمان ازدواج در دانشــگاههای علوم پزشکی از سال ۱۳۹۰ به صورت 
مقدماتی و از ســال ۱۳۹۴ به صورت جدی، آغاز شــد. خوشبختانه 
مشــاورههای ژنتیک که از دوران گذشته و از سال ۱۳۷۶ در کشور 
سازماندهی شده بود، برای اهداف بزرگ برنامه تحول نظام سالمت، 
دوباره سازماندهی شد.وی تصریح کرد: وزارت بهداشت، خدمات ژنتیک 
شامل مشاوره و تشخیص ژنتیک را به صورت کمی و کیفی گسترش 
داده اســت تا بتواند خدمات ژنتیک بســیاری را که در بستر تحول 
ســالمت ایجاد شده حمایت کند. اعتقاد داریم تا پایان برنامه ششم 
توسعه باید بتوانیم به هدف مشخص شده در برنامه تحول سالمت و 
برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی 
بیماری های ژنتیک اولویت دار، دست پیدا کنیم تا در یک بازه زمانی 
۱۰ ســاله، این بیماری ها ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش پیدا کند.رییس 
اداره ژنتیک وزارت بهداشت با اشاره به ارائه خدمات ژنتیک در زمان 
ازدواج به زوجین، افزود: پوشش این خدمات با سرعت در حال افزایش 
است و وزارت بهداشت بر تقویت این پوشش، نظارت دارد و آموزشهای 
استانداردی را به صورت حضوری و غیرحضوری به دانشگاه های علوم 
پزشکی ارائه میکند. هیچ اجباری در انجام مشاورههای ژنتیک وجود 
ندارد، اما بر اســاس قانون غربالگری ژنتیکی زوجین در زمان ازدواج، 
اجباری است تا افراد ضمن آگاهی از موقعیت خود نسبت به ادامه روند 
مراحل ازدواج اقدام کنند؛ با وجود این مشاورههای ژنتیک به صورت 
اختیاری به افرادی ارائه میشــود که در غربالگری به آنها اطالعات و 
آگاهیهای الزم رسانده شده است.وی همچنین اضافه کرد: برای اینکه 

به ازدواج مردم آسیب وارد نشود، به آنها اجازه می دهیم قبل از ازدواج 
یا پیش از بارداری، به مشاوره های ژنتیک مراجعه کنند. خوشبختانه 
در حال حاضر وضعیت ژنتیک با دهه های گذشته قابل مقایسه نیست 
و به میزان قابل توجهی پیشــرفت کرده است. زمانی به دلیل اینکه 
خانواده ها با مشکل خانوادگی روبرو بودند، میگفتیم که شما راهی برای 
ازدواج و زندگی مشترک ندارید، اما در حال حاضر، چندین راه برای 
داشتن ازدواج و فرزند سالم به زوجین پیشنهاد می شود. این موضوع 
کمک و حمایت بزرگی برای آنهاست و اگر خانوادهای بخواهد فرزند 
ســالمی داشته باشد، مانعی برای آن وجود ندارد.رییس اداره ژنتیک 
وزارت بهداشت درخصوص هزینه های خدمات ژنتیک و پوشش بیمه 
برای این خدمات، گفت: تنها برخی از خدمات ژنتیک تحت پوشش 
بیمه قرار دارند. البته در هیچ کجای دنیا از جمله ایران، پوشش یکباره 
خدمات ژنتیک قابل انجام نیست و این توقع بسیار زیادی است. برای 
افزایش پوشش بیمه خدمات ژنتیک، ابتدا باید اولویتها را مشخص و 
از انجام آزمایشهای بی مورد پرهیز کنیم و به حداقل رسانیم تا بیمهها 

از این راه منتفع شوند و منابع صرفه جویی شده را به پوشش خدمات 
مورد نیاز بیماری های در اولویت، اختصاص دهند.سماوات در ادامه 
بیان کرد: بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت 
ملزم به غربالگری ژنتیکی در زمان ازدواج شده و در صورت نیاز، باید 
مشاورههای ژنتیک انجام شود. در این راستا هزینه زوجین بی بضاعت 
توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی تقبل می شود؛ بنابراین افراد بی بضاعت نیز در این زمینه 
حمایت خواهند شــد.به گفته رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، 
خیریهها میتوانند بدون دخالت فنی و با رعایت استانداردهای وزارت 
بهداشت، خدمت، ارجاع و سطح بندی، به وزارت بهداشت و مردم در 
کاهش بیماریهای ژنتیکی و معلولیت کمک کنند.سماوات با بیان اینکه 
غربالگری ژنتیک زمان ازدواج، به تنهایی هرگز نمی تواند معلولی تها را 
کاهش دهد، افزود: غربالگریهای ژنتیک باید در دوران مختلف زندگی 
مانند زمان ازدواج، حاملگی، نوزادی، کودکی و میانسالی انجام شود تا 

بیماری های ژنتیکی کاهش پیدا کنند.

غربالگري ژنتیکي در زمان ازدواج اجباري است

راه اندازی ۷۰ پایگاه خدمات 
اجتماعی در حاشیه شهرها

وهای برند  انحصار واردات دار
شکسته می شود

پرست  نگهداری کودکان معتاد بدسر
یستی در مراکز اقامتی میان مدت بهز

متن آگهی
رازانی  میثم  آقای  شکایت  در خصوص  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۵۰۱۱۸۷  در 
فرزند رضا علیه متهم آقای احمد نوری فرزند مراد به اتهام تهدید با پیامک به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
ایران زمین نرسیده به میدان آرش  پنجم دادیاری واقع در گلدشت شرقی خیابان 
کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

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

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه۸۲۳  شماره  دارای  مجلسی   کلثوم  خانم 
۲/۱۴۵/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهرام مجلسی به شماره شناسنامه ۴۰۷ و تاریخ تولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
۱-آقای حسن مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۱۱۳ ت.ت: ۱۳۵۸ پسر متوفی./.
۲-آقای عباس مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۳۰۳  ت.ت: ۱۳۵۶ پسر متوفی./.

۳-آقای صمد حسین مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۳۱۷۶ ت.ت: ۱۳۶۷ پسر متوفی./.
۴-خانم کلثوم مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۸۲۳ ت.ت: ۱۳۶۴دختر متوفی./.

۵-خانم خدیجه مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۷۴۸ ت.ت: ۱۳۶۲ دختر متوفی./.
۶-خانم لیال مجلسی  فرزند بهرام به ش.ش :۱۱۸  ت.ت: ۱۳۵۳دختر متوفی./.

۷-خانم ثریا خاده کاوسی  فرزند مرادعلی  به ش.ش :۲۴۱ ت.ت: ۱۳۳۲همسر متوفی./.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و وصیت نامه ای از متوفي دارد از تاریخ نخستین آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه 

رونوشت حصر وراثت
آقای داریوش راشد نسب دارای شماره شناسنامه ۳۷۵۱ و شماره ملی ۰۰۴۹۹۱۵۷۴۶ 
به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۲۶۱/۸  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن بوجار به شناسنامه ۴۳ و شماره ملی 
۳۷۳۱۶۸۵۳۹۶ در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  و   ۱/۶/۱۳۴۸ ت  ت   ۶۶۰ شناسنامه  شماره  دارای  ظاهری  شیدا   .۱

۳۷۳۱۰۸۰۹۹۰ همسر متوفی 
۲. آقای داریوش راشد نسب )بوجار( دارای شماره شناسنامه ۳۷۵۱ ت ت ۲۴/۸/۱۳۴۴و 

شماره ملی ۰۰۴۹۹۱۵۷۴۶ پسر متوفی
۳. شعله بوجار دارای شماره شناسنامه ۴۱۳ ت ت ۱۵/۹/۱۳۴۶ و شماره ملی متوفی 

۲۸۵۱۲۸۵۹۵۵ دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۵۵۴۹
ریيس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

متن آگهی
محکوم له: فتح اله موسوی فرزند علیمراد -- محکوم علیه: اشرف صادقی بدینوسیله به 
خانم اشرف صادقی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
آباد در پرونده کالسه  شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
شماره۹۶۰۹۹۷۶۶۹۰۱۰۰۱۹۸مورخ۰/۲۷ دادنامه  موجب  ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۷۰۰۱۱۹به 

آباد  از شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم  ۱۳۹۶/۴صادره 
محکومه علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء در حق 
محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م وماده ۹ قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روزپس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
آباد –ماهرخ محمودوند 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۵۰۰۲۸۴ شعبه ۱۵ شورای حل اختالف مجمع خانواده 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۶۵۰۰۰۳۲ 
خواهان :آقای افشار اکبری فرزند ولی با وکالت خانم فاطمه ابدالی فرزند محمد به 
نشانی بروجرد خیابان حافظ جنوبی نرسیده به دادگستری پالک ۱۹۵ دفتر آقای 

یزدان بیرانوند 
کرمی  الهه  ۲-خانم  المکان  مجهول  نشانی  به  شعبانی  حمید  آقای   -۱: خواندگان 
محمدی فرزند داریوش به نشانی استان لرستان- شهرستان خرم آباد –شهر خرم 
آباد- دره گرم مسکن مهر بلوک ۶ طبقه ۳ واحد ۱۲ –)خواسته : مطالبه وجه چک 
رای شورا ( رای شورا –در خصوص دادخواست فاطمه ابدالی بوکالت از از افشار اکبری 
فرزند ولی به طرفیت ۱- حمید شعبانی ۲- الهه کرمی محمدی به خواسته مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال عهده بانک رفاه کارگران شماره ۷۴۰۲۷۶ 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول و اجرای محکوم 
به حق الوکاله وکیل تقدیمی از ناحیه وکیل خواهان بدین شرح که وکیل خواهان 
اظهار داشته چک مذکور را خوانده ردیف اول به جای خرید لوازم خودرو به موکل 
اینجانب داده که با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت مواجه گردیده است 
با توجه به بقای اصول مستند ات مذکور در ید مدعی داللت بر مدیون بودن خوانده 
ردیف دوم الهه کرمی محمدی داشته واینکه علیرغم ابالغ دفاعی بر برائت ذمه خود 
ارائه نداده است دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستند به ماده ۲ قانون صدور 
چک وتبصره الحاقی آن و مواد ۱۹۸-۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۴ 
ومواد۳۱۳-۳۱۴قانون تجارت وماده ۹ بند الف قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
۱۳۹۴ حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم الهه کرمی محمدی بابت چک فوقالذکر 
به مبلغ دومیلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ شصت و یک هزار تومان 
)از باب تسبیب(و پرداخت هفتاد و دو هزارتومان حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک ۹۵/۳/۳۰را در حق خواهان صادر اعالم می دارد و در مورد 
خوانده ردیف اول حمید شعبانی نظر به اینکه مشارالیه ظهر چک را امضا ننموده لذا 
مستند به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی 
خواهان را صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف۲۰روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین شورا سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی)حقوقی(شهرستان خرم آباد می باشد . 
  قاضی شعبه ۱5 شورای حل اختالف خرم آباد -قوام آذرهمایون

دادنامه
پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۶۱۳۴۰۰۰۴۸شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۶۶۱۳۴۰۰۲۰۲
خواهان:آقای بهرام راست پور فرزند بگ رضا به نشانی استان لرستان – شهرستان 

خرم آ باد- شهر خرم آباد –خیابان ناصر خسرو فرعی فروق دانش پ ۱۲
خوانده: آقای حجت اله نجفوند دریکوند فرزند خدا رحم به نشانی استان لرستان 

–شهرستان خرم آباد-شهر خرم آباد – ماسور کوچه پاسارگاد۶
با  دادگاه  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  چک۲-اعسار  وجه  ۱-مطالبه  ها.  خواسته 
به  به شرح ذیل مبادرت  اعالم ختم رسیدگی  از خداوند متعال و ضمن  استعانت 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

طرفیت  به  رضا  بگ  پورفرزند  راست  بهرام  آقای  خواهان  دادخواست  در خصوص 
خوانده آقای حجت اله نجفوند دریکوند به خواسته مطالبه مبلغ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت یک فقره چک به شماره                 ۱-۱۹۵/۲۵۴۳۰۸۱۵مورخه ۹۶/۴/۱۱عهده 
بانک سامان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت 
صدور حکم واجرای کامل آن به شرح دادخواست .نظر به متحویات پرونده ومالحظه 
وکیل  اظهارات  و  اصداری  های  پرداخت  عدم  گواهی  و صدور  ها  نوشت چک  رو 
خواهان در جلسه دادگاه و باعنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو 
قانونی)نشرآگهی(در جلسه حضور نیافته والحیه ای نیز ارسال نداشته و مقابل دعوی 
مطروحه دفاعی به  عمل نیاورده ودلیل ومدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش 
در مقابل ادعای و خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل بر بقا دین است 
مگر خالف آن به اثبات برسد بنابر این دادگاه با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد۱۹۸،۵۰۲،۵۰۳،۵۱۹،۵۲۲قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۴۳۱/۵۹۷ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل به جهت تعرفه مربوطه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بر اساس تغییرات شاخص  لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن  صدور چک 
قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در 
حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده وسپس ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل 

تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد -  سيد احمد موسوی

اجرائیه 
محکوم له:فتح اله موسوی فرزند علیمراد به نشانی لرستان- درود-هشتصد دستگاه خیابان 

شهید احمد کوشایی ساختمان سینا 
محکوم علیه : اشرف صادقی –لرستان- خرم آباد –مجهول المکان 

دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  یی  اجرا  خواست  در  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  مربوطه۹۶۰۹۹۷۶۶۹۰۱۰۰۱۹۸محکوم 
۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االدا در حق محکوم له می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظرف ده روزمفاد آن را بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا 
نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  چنانچه  باشد.  مسیر  آن  از  به  محکوم 
اموال  یا مقدار و قیمت همه  تعداد  را شامل  اموال خود  باید ظرف سی روز کلیه 
منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  بانکها و موسسات مالی و اعتباری  نزد 
دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و کلیه 
دیگر  تغییر  و هرنوع    انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
شود  می  بازداشت  له  محکوم  دادخواست  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه 
از  علیه  محکوم  مالی ۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  )مواد۸و۳قانون 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
صورت  مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ .)ماده  شود  می 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له تو دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
نشانی- خرم آباد –خیابان امام)ره(-میدان عدالت –دادگستری کل استان لرستان

 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالفشعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد-ماهرخ محمودوند

اجرائیه
خیابان  اقامت:جوانرود  محل  پدر:احمد–نشانی  رحیمی-نام  له:امید  محکوم  مشخصات 

فرهنگیان فاز ۲ کوچه شتاو
مشخصات محکوم علیه: بهرام غالمی-نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره  ۶۴۹مورخ ۹۶/۱۱/۳ شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
بابت اصل خواسته و  ریال  پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  استبه  اولمحکوم علیهمحکوم 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم 
می نماید. و مبلغ    ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانروددولت محکوم می باشد.

 آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادسرا ونيز دادگاه در فرض عدم وجود کيفر خواست ( 

در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۰۳۳۴۰۱۱۴۶ این شعبه آقای رضا فرهنگی پیرلوجه فرزند علی 
به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. باعنایت به مجهول المکان بودن متهم 
ودراجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری  به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات، رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف ۱۲۰۷

بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فردیس 
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چین بزرگترین مشتری پلی اتیلن 
پتروشیمی مهاباد شد

مدیرعامل شــرکت پتروشیمی مهاباد با اشاره به صادرات بالغ بر ۳۲ 
هزار تن محصول پلیمری در طول دو ماهه نخست امسال، اعالم کرد: 
در این مدت، چین بزرگترین بازار محصوالت پلیمری پتروشــیمی 

مهاباد بوده است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
»محســن مجیدی« درباره آخرین وضعیت صــادرات محصوالت 
تولیدی پتروشــیمی مهاباد، گفت: در طول دو ماهه نخست امسال 
بالغ بر ۳۷ هزار تن محصول در پتروشــیمی مهاباد تولید شده است 
که از این مقدار ۳۲ هزار تن محصول پلیمری شــامل ۸۷ درصد به 
بازار جهانی صادر شده است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهاباد با 
اشاره به اینکه روزانه حدود ۳۰ تریلی محصوالت تولیدی پتروشیمی 
مهاباد را جابه جا می کنند، افزود: عمده صادرات پتروشیمی مهاباد در 
سال جاری به چین بوده است. این مقام مسئول، تاکید کرد: مجتمع 
پتروشیمی مهاباد انواع پلی اتیلن سبک خطی، سنگین و بوتن یک را 
تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند. بر اساس این گزارش، 
پتروشیمی مهاباد یکی از طرح های افتتاح شده در طول فعالیت دولت 
یازدهم در مســیر خط لوله اتیلن غرب بوده که در کنار طرح هایی 
همچون پلیمر کرمانشاه، پلی اتیلن ایالم، کردستان، لرستان، کاویان 
و مروارید از مهمترین طرح های مسیر خط لوله اتیلن غرب را تشکیل 
می دهد. پتروشیمی مهاباد از ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن پلی 
اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳۰ هزار تن بوتن یک برخوردار است، 
این طرح پس از بهره برداری کامل زمینه اشــتغال برای یک هزار نفر 
به صورت مســتقیم و چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم 

کرده است.

سوآپ نفتی ایران و عراق آغاز شد

در حالی که مســأله مبادله نفتی ایران بــا عراق از چند ماه پیش 
مطرح اســت اما به دلیل ناامنی در مســیر انتقال انجام نشده بود، 

رویترز اعالم کرد سوآپ نفتی بین دو کشور آغاز شده است.
عراق و ایران برنامه سوآپ نفتی خود را آغاز کرده اند و این قرارداد 
می تواند برای توســعه منافع ایــران در برابــر تحریم های آمریکا 
نتیجه بخش باشــد. بر اســاس این گزارش، میدان نفتی کرکوک 
در شــمال عراق قرار است که قرار است توسط کامیون ها به ایران 
منتقل شود و پس از استفاده در پاالیشگاه به همان اندازه در بندر 
جنوب عراق به آنها تحویل داده شود. پیش از این منابع اعالم کرده 
بودند که قرار است نفت کرکوک توسط کامیون ها به پاالیشگاهی 
در کرمانشاه منتقل شود. مسأله سوآپ نفتی ایران و عراق از چند 
ماه پیش مطرح است و زمانی که تحویل محموله های نفتی جدی 
شده بود اعالم شد که مسأله ناامن بودن راه ها مانع از انجام عملیات 
ســوآپ شده اســت، اما امروز رویترز از آغاز این سوآپ نفتی خبر 
می دهد. بغداد برای نخستین بار موافقت کرده است که نفت منطقه 
کرکوک را به ایــران تحویل دهد و این اقدام پس از کنترل دوباره 
نفتی منطقه توســط دولت مرکزی عراق انجام می شــود.  رویترز 
می نویســد این اقدام احتماالً باعث نارضایتی عربستان خواهد شد 
که به کمک هم پیمان اصلی اش یعنی آمریکا در تالش است تا نفوذ 

خود را در منطقه خاورمیانه گسترش دهد.

کوتاهازانرژی

قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۵۳ 
سنت، معادل ۰.۷ درصد کاهش به ۷۶ 

دالر و ۷۹ سنت رسید.
در حالی که نشــانه هایــی از تضعیف 
تقاضا در چیــن و افزایش تولید آمریکا 
بر بازار نفت سایه افکنده است، به رغم 
نگرانی ها از کاهش عرضه نفت ونزوئال 
و ایــران، قیمت نفت دیــروز با کاهش 

بود. مواجه 
بر اســاس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت برنت دیروز با ۵۳ ســنت، معادل 
۰.۷ درصــد کاهش بــه ۷۶ دالر و ۷۹ 

رسید. سنت 
 قیمــت نفت خام آمریــکا هم دیروز با 
۳۸ سنت، معادل ۰.۶ درصد کاهش به 

۶۵ دالر و ۵۷ سنت رسید.
مــی دهد،  نشــان  آمارهــای گمرکی 
میــزان واردات نفت چیــن در ماه می، 
از رکــوردی که در ماه قبــل از آن به 
ثبت رســانده بود فاصله گرفته اســت. 
پاالیشــگاه های دولت چیــن در حال 
ورود به دوره تعمیرات هســتند. میزان 
واردات نفت چین در ماه می به ۳۹.۰۵ 
میلیون تن، معادل ۹.۲ میلیون بشــکه 
در روز رســیده، در حالــی که این رقم 
در ماه آوریل ۹.۶ میلیون بشــکه بوده 

است.
دیگر عامل تضعیــف قیمت نفت، تولید 
نفت آمریکا بوده که در هفته گذشــته 
به رقم بی ســابقه ۱۰.۸ میلیون بشکه 

در روز رسیده است.
تولید نفت آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۶ 
تاکنون ۲۸ درصد رشــد داشته که به 
طور متوسط ۲.۳ درصد رشد در ماه را 

تجربه کرده است. 
بدیــن ترتیب آمریــکا در حال نزدیک 
شــدن به میزان تولید بزرگترین تولید 
یعنی روســیه است  نفت جهان  کننده 
که در حال حاضر روزانــه ۱۱ میلیون 

تولید می کند. بشکه 
افزایــش تولیــد نفت آمریــکا موجب 
تا قیمــت نفت وســت تگزاس  شــده 
اینترمدییت نســبت به نفــت برنت به 
شــدت کاهش یابد و شکاف قیمت بین 
این دو شاخص نفتی به باالترین رقم از 
ســال ۲۰۱۵ یعنی بیش از ۱۱ دالر در 
برســد.به رغم کاهش قیمت  هر بشکه 
هــای روز جمعــه، قیمت نفــت برنت 
همچنان ۱۵ درصــد باالتر از رقم های 

ابتدای امسال است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از پانزدهم نفتدرجهان
تیر امسال اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع 
سوخت رونمایی و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای 

سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.
موسوی خواه  محمدرضا  سید  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه نصب 
تجهیزات جدید استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز 
شده، گفت: تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری 
برابر کارتخوان های قدیمی  نیز چند  از نظر حجم حافظه  و  دارد 
است و عالوه بر اینکه امنیت باالیی دارد، می توانند توزیع سوخت و 

پرداخت را به صورت همزمان انجام دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون 
بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت 
روی جایگاه های عرضه می گذرد، گفت: نصب این تجهیزات جدید 
بانکی  با مشارکت شبکه  هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد و 
و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و 

مالکیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می شود.
کارت خوان های  به روی  نصب شده  فناوری های  اینکه  بیان  با  وی 
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.
برویم که  به سمتی  تا  تأکید کرد: ما مصمم هستیم  موسوی خواه 
استفاده  استفاده کنند؛ چرا که  از کارت های شخصی خود  مردم 
در  خوبی  مدیریتی  آمار  اطالعات  می تواند  کارت های شخصی  از 

میزان  حتی  و  مصرفی  سوخت  میزان  خودروها،  مدل  خصوص 
مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطالعات 

آماری کشور خواهد بود.
با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت  موسوی خواه 
این کارت ها  از  است  اینکه مدتی  به دلیل  سوخت هستند، گفت: 
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.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تأکید 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.

مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران از 
وعده شــرکت ملی گاز به رئیس جمهوری 
بــه منظور تحقق برنامه گازرســانی به ۱۰ 
روســتا در هر روز از ســال ۹۷ خبر داد و 
گفت: مطابق وعده شــرکت ملــی گاز به 
رئیس جمهوری، تا پایان امســال هر روز به 
۱۰ روستا گازرســانی می کنیم. حمیدرضا 
عراقی مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران 
میانه اردیبهشت ماه امسال از برنامه وزارت 
نفت برای گازرســانی به ۱۰ روســتا در هر 
روز از ســال ۹۷ خبر داد و گفت: "یکی از 
مهم ترین برنامه های شرکت ملی گاز ایران 
تکمیل توسعه شبکه گازرسانی به روستاها 
تا ۲ ســال آینده است و در این راستا شعار 
امسال شرکت ملی گاز این است که هر روز 

۱۰ روستا را به شبکه گاز متصل کنیم.
" در حالی کــه یک ماه از این گفته معاون 
وزیر نفت می گذرد، ســعید مومنی مدیر 
گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران از وعده 
شرکت ملی گاز به رئیس جمهوری به منظور 
تحقق این برنامه خبــر داد و گفت: مطابق 
وعده شرکت ملی گاز به رئیس جمهوری، تا 

پایان امسال هر روز به ۱۰ روستا گازرسانی 
می کنیم. مومنی در گفت وگویی که با رسانه 
رســمی وزارت نفت داشت، از گازرسانی به 
۱۰ روســتا در هر روز تا پایان امسال خبر 
داد و گفت: وزارت نفت و شرکت ملی گاز به 
رئیس جمهوری قول داده اند که هر روز ۱۰ 
روستا را گازرسانی کنند، ما همه تالش خود 
را به کار می گیریم تا نســبت به این تعهد 

پایبند باشیم و آن را محقق کنیم.
 وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی شــرکت 
ملی گاز، اکنون ۵ هزار و ۲۲۰ روســتا در 
حال اتمام مراحل گازرسانی هستند، افزون 
بر این، ۵۴ شــهر نیز به زودی از نعمت گاز 

بهره مند خواهند شد. 
مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز، با بیان 
این که تــا پایان امســال ۳ هــزار و ۶۰۰ 
روســتا به جمع روستاهای گازرسانی شده 
می پیونــدد، تصریح کرد: با این حســاب، 
ساکنان بخش عمده ای از روستاها که هنوز 
از سوخت مایع اســتفاده می کنند تا پایان 
امســال طعم شیرین آرامش استفاده از گاز 

طبیعی را خواهند چشید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
را  کشور  انرژی  دیپلماســی  اسالمی، 
پس از برجام موفق دانســت و گفت: 
وزارت نفــت در این بخــش عملکرد 

خوبی داشته است.
به گــزارش زمان به نقــل از وزارت 
ارزیابی  میرزایــی درباره  نفت، جالل 
انرژی  دیپلماســی  عملکرد  از  خــود 
پسابرجام گفت:  در دوره  نفت  وزارت 
دولــت و وزارت نفــت در این زمینه 

داشتند. قبولی  قابل  عملکرد 
وی در بیان نشــانه های این موفقیت، 
به بحث ظرفیت صادرات نفت و گاز و 
وضع بازار اشاره کرد و افزود: باوجود 
تعادل  نفــت  بازار  برخی مشــکالت، 
بیشــتری نسبت به گذشته پیدا کرده 
اســت، بنابراین سیاســت های وزارت 

نفت در کل قابل قبول است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: هرچند آمریکا 
در پی فشــار به برخی شــرکت های 
اروپایــی در حوزه نفت و گاز اســت 

تا از ســرمایه گذاری در ایران دســت 
بردارنــد، امــا بســیاری از آنها اعالم 
کرده اند کــه نمی توانند صنعت ایران 
به ویــژه صنعت نفــت و گاز را ترک 
کننــد و از ســرمایه گــذاری در این 

کنند. بخش صرف نظر 
میرزایــی با بیــان این که ســوال از 
وزیران حق قانونی و ذاتی نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی است، یادآور 
شــد: این موضــوع نبایــد باعث این 
شــود که با ایجاد حاشــیه هایی برای 
ایــن وزارتخانه که هــم اکنون و پس 
وظیفــه  آمریــکا  کارشــکنی های  از 
ســنگین تری به عهــده دارد، دچــار 

مشکل و چالش شود.
این عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در شرایطی که 
آمریکا و برخی کشورهای منطقه نفت 
ایران را هدف قرار داده اند آیا شایسته 
است خود نیز با طرح مسائلی، فضای 
کار در دســتگاه های حساســی چون 
وزارت نفت را با مشکل روبه رو کنیم؟

معاون زنگنه: 

هر روز به 1۰ روستا  گازرسانی می کنیم 
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد:

عملکرد موفق وزارت نفت در دیپلماسی انرژی

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقوقی : 

نام :شرکت راه و ساختمان زنوز به نشانی :لرستان –ازنا سگوند کیلومتر ۵ جاده خرم 
آباد –کارخانه الستیک سازی 

تاریخ حضور : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ سه شنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور : خرم آباد –خیابان 
امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 

در خصوص دعوی مهرداد شمسی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید . 

شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره( شهرستان خرم آباد .

آگهی مزایده اموال منقول
شماره نامه:۹۷۱۰۱۱۲۲۹۱۵۰۴۰۳۶

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۰۵۰۰۸۹۹
شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۰۴۷

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۱۳
به موجب پرونده کالس ۹۷۰۰۴۷ محکوم علیه شرکت دانش فراوان تجهیز اراسته 
عباسی  صابر  له  محکوم  حق  در  ریال   ۱۴۴/۶۱۱/۶۲۰ پرداخت  به  است  محکوم 
، حسب  نکرده است  اجراء  را  قانونی مفاد حکم  نامبرده در موعد مقرر  بلدسرچون 
تقا ضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف 
تاریخ  در  مزایده  طریق  از  است  مقرر  و  است  گردیده  ارزیابی  کارشناس  توسط  و 
۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به 
فروش برسد. از قیمت ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . ۱۰درصد از قیمت مزایده به صورت وجه 
نقد یا چک بانکی )تضمین شده( فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی 
وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعین میگردد وحد اکثر یک ماه از 
تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . در صورتی که 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت 
و مکان بر گزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته 
از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه)در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا« 
طالبین می توانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و  با هماهنگی اجراء 

از اموال بازدید نمایند. مورد مزایده :
-۳۲ORADEA۱ مدلFUS )ساخت کشور رومانی ، دارای میز در ابعاد )سانتیمتر

یک دستگاه فرز اتوماتیک مستعمل مارک
۶۰*۹۵ ، دارای گیره هیدرولیک می باشد .

ارزش دستگاه مستعمل توقیف شده  فوق الذکر بهمراه کلیه متعلقات ،با در نظر گرفتن 
جمیع جهات و ارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر با پانزده میلیون تومان )تومان 

۱۵/۰۰۰/۰۰۰( می باشد. م الف ۵۱۳ 
مدیر دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری

دادنامه
رسیدگی  ۹۷/۵۲مرجع  دادنامه  ۹۶/۹۸۳شماره  پرونده  کالسه  تاریخ۹۷/۱/۲۸  به   
وکالت  با  العموم  احسان خادم   نور خواهان  اختالف  کننده شعبه سوم شورای حل 
محمد تقی درویش به نشانی نور خیابان امام مرکز خرید دی طبقه دوم دفتر وکالت 
خواندگان ۱- ماتیو اعتماد۲-  مرجان اعتماد به نشانی هر دو مجهول المکان خواسته 
باال  کالس   به  آن  ثبت  پرونده  وصول  از  پس  گردشکار  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام 
امضا  به تصدی  العاده شورا  فوق  در وقت  و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام 
کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیل 
العموم   انشاء رای می نماید قرار قاضی شورا در خصوص دعوای آقای احسان خادم 
فرزند ناصر با وکالت آقای محمد تقی درویش به طرفیت آقای ماتیو اعتماد و خانم 
 mvm اتومبیل  به تنظیم سند رسمی یک دستگاه  الزام  اعتماد به خواسته  مرجان 
مقوم  به سه میلیون و یک ریال با این توضیح مالکیت  موکل نسبت به یک دستگاه 
انتظامی مسبوق به مستندا قرار صورت گرفته خواندگان  mvm به شماره  اتومبیل 
صادره  آن  ۹۶/۵۴۳متعاقب  به شماره  یافته  قطعیت  و  و حکم  اعتماد  فرهاد  مرحوم 
و  دادخواست  تقدیم  با  لذا  است  پیوست  به شرح  اختالف  اول شورای حل  از شعبه 
ضمائم صدور حکم به شرح دادخواست را دارم بنا به مراتب فوق و محتویات پرونده 
و مندرجات متن دادخواست و حکم صادره از شعبه اول شورای حل اختالف نور به 
شماره ۹۶/۵۴۳ که در آن مورث خواندگان اقرار یه مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل 
با مشخصات فوق الذکر نموده و از طرفی اقرار قاطع دعوی می باشد و کسی که اقرار 
به امری نماید که  دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت  آن 
الزم نیست لذا قاضی شورا دعوی خواهان را  ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۹۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نور و 
تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل ام وی ام به شماره انتظامی ۶۴۱ط۷۶ایران ۷۲در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   ۲۰ ظرف  سپس  شورا  این  در  واخواهی  قابل  واقعی 

محاکم عمومی شهرستان نور می باشدم. الف ۹۷/۲۵۰ 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور مرتضی فتح تبار فيروزجاه

آگهی
تاریخ :۹۷/۲/۳۱ کالسه پرونده :۹۶/پ/۱۷۱۵ شماره دادنامه :۲۲۹/۹۷

مرجع رسیدگی : حوزه پرونده شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 
واحد۶Bخواهان :سهیال نعل شکن              آ درس :پرند فاز ۵ خیابان صیاد شیرازی 

یاس ۱ بلوک ۲۶
خوانده :فاطمه اصالن پور مدیر امالک سبالن سبز     آدرس : مجهول المکان 

خواسته : مطالبه طلب به مبلغ سه میلیون تومان و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
 گردشکار : پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعال مبادرت به صدور رال می نماید 

رای قاضی شورا
در خواسص دادخواست خواهان خانم سهیال نعل شکن به طرفیت خانم فاطمه اصالن پور 
دائربر مطالبه طلب به مبلغ سه میلیون تومان و تاخیر تاد یه و هزینه دادرسی با عنایت 
برمحتویات و مستندات مطروحه در پرونده اعم از یک فقره رسید عادی ضم پرونده که 
در ان خوانده بعنوان مدیر امالک سبالن سبز وجه مذکور را در یافت نوده است و اظهار 
ات خواهان در جلسه رسیدگی که اذعان نموده است مبلغ مذکور را بابت اقفزایش و دیعه 
به امالک مذکور پرداخت نموده ام لیکن ایشان از استرداد وجه مذکور به مالک اینجانب 
خود واعا نموده است لهذا با عنایت بر استماع شهادت و شهود و نظر بر اینکه خوانده 
علیرغم نشر اگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته واالیحه ای به شورا ارائه ننموده است 
و ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
۴۳۷/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۸/۱۴ لغایت صدور 
و اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی می باشد و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف و پس از انقضا ءو احواهی 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادکستری رباط کریم می باشد /ح۱۶۱۵ 
م الف 5۱5  قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف مرکزی ریاط کریم 

آگهی احضار متهم
عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   ۱۸۰ ماده  اجرای  در  دادرسی  وقت  ابالغ  و   
فرزند  آقای شهرام محمودی  به  وسیله  بدین  کیفری مصوب ۱۳۷۸  امور  در  انقالب  و 
اتهام فروش مال غیر یک  عنایت اهلل فعال مجهول  المکان در پرونده کالسه۹۶۱۱۴۵ 
دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ تحت تعقیب می باشد ابالغ می شود برای روز شنبه مورخ 
۹۷/۴/۱۹ساعت ۱۰ صبح در دادگاه حاضر شوید از اتهام منتسبه  در پرونده کالسه فوق 
از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به اتهام شما رسیدگی و تصمیم 

مقتضی صادر خواهد نمودم. الف ۹۷/۲۴۲
 رئيس شعبه ۱۰2 کيفری دو نور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده :۱۲/۲۴۸/۹۷

وقت رسیدگی ۹۷/۴/۱۹ساعت ۱۱
 خواهان محمد صادقی عیسی زاده 

 خوانده جواد غالمی خنکدار
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
۷۳ 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 
شعبه ۱2 شورای حل اختالف بابل 

استفاده از کارت های شخصی سوخت دوباره رونق می گیرد

رونمایی از کارتخوان های
 جدید کارت سوخت

 در ۱5 تیرماه
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 سیاست گذاری منطقی می تواند 
کمر تحریم را بشکند

*نگار احمدی
معمــای افزایش نرخ ارز در کنار رکودی که ســایه آن بر اقتصاد 
سنگینی می کند، موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه 
شده اســت، نزدیک ترین تجربه، رشد نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ 

بود. اما آیا افزایش کنونی نرخ ارز، به رکود منجر خواهد شد؟
اگرچه ســایه تحریم ها در ماههای آینده بر اقتصاد ایران سنگین 
تر خواهد شــد،اما آنچه اقتصاد را از بیماری هایی که این روزها 
گرفتار آن اســت،رها خواهد کرد،سیاســت گــذاری هایی با در 
نظرگرفتن موقیعت کنونی اقتصاد ایران است.یکی از این سیاست 
ها درس گرفتن از تجربه های گذشته است.شرایطی که به زودی 
اقتصاد ایران پیش رو خواهد داشــت،به نوعی در ابتدای دهه ۹۰ 
تجربه شــد؛یعنی جهش نرخ ارز  و به دنبال آن افزایش نرخ تورم 
. امــا آنچه در ماههــای آینده می تواند،به تکرار تجربه گذشــته 
منجر نشود،اســتفاده ازموقعیت افزایش نرخ ارز است.در ابتدای 
دهه ۹۰ زمانی که نرخ ارز ۳۰۰ درصد افزایش یافت یا به عبارتی 
ارزش پول ملی کاهش یافت، شــکاف زیادی بین درآمد و هزینه 
مردم ایجاد شــد. در ســالهای بعد از آن اگرچه افزایش درآمدها 
تقریبا متناســب با نرخ تورم بود ،اما این شکاف پابرجا باقی ماند. 
اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان پیش درآمد رکود بود.زیرا وقتی 
درآمدها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از 
مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند. بررسی ها 
نشــان داد، به دنبال جهش نرخ ارز، فاصله قیمت تمام شده کاال 
و قــدرت خرید مردم افزایش یافت و پس از آن کاهش تقاضا که 
پیش درآمد رکود بود،رخ داد. اقتصاددانان می گویند در شــرایط 
رکود تنها راه برون رفت  اصالح نرخ برابری پول ملی اســت. چه 
آنکــه تا زمانی که نرخ پول ملی به صــورت مصنوعی پایین نگه 
داشته شود، واردات به صرفه است و در حقیقت درآمدهای کشور 
صرف اشــتغال در دیگر کشورها می شــود.حال آنکه اگر نرخ ارز 
در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شــد. 
در واقــع با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا 
می کند. در این شرایط رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.اما این 
پدیده،تورم را نیز به همراه خواهد آورد. نسخه ای که اقتصاددانان 
بــرای این معما توصیه می کنند،تن دادن به تورمی اســت که با 
خود اشــتغال و  افزایش تولید را به همراه بیاورد.زیرا این تورم با 
تورمــی که فقط به معنای افزایش قیمت کاال و خدمات باشــد، 
بسیار متفاوت اســت. زیرا بهبود قدرت خرید مردم با درآمد آنها 
همراه شده و این موضوع، رونق اقتصادی نام دارد.رونقی که حتی 
با شــرایط تحریم هم سازگار اســت. آن طور که در بودجه سال 
۹۷ پیش بینی شــده،قرار است بخشــی از پروژه های نیمه تمام 
با مشــارکت بخش خصوصی تکمیل شــود.این امر عالوه بر آنکه 
موجب تحرک بیشــتر و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد 
می شود،از دیگر سو سبب خواهد شد تا تحرک در سرمایه گذاری 
منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود. چه آنکه در دوره رونق 
مردم درآمد بیشتری بدست خواهند آورد.در واقع، رشد اقتصادی 
زمانی اتفاق می افتد که تولید ناخالص ملی افزایش یافته و درآمد 
ســرانه بیشتر شود. اگرچه ممکن اســت  تورم هزینه بیشتری بر 
مردم تحمیل کند، اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی به واسطه 
رونق، درآمد بیشتری ایجاد خواهد شد.مسعود خوانساری رییس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید: در شــرایط رشد 
اقتصادی اســت که به دلیل افزایش تولیــد ناخالص داخلی رخ 
می دهد،جاماندن درآمد مردم از قدرت خریدجبران خواهد شــد 
و عبور از شــرایط کنونی تنها بســتگی به کیفیت سیاست های 
مالی دولت دارد.علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی هم می 
گوید:» دولت باید مالیات و عوارض اقشــار آسیب پذیر را حذف 
کنــد و از گروه های دارای درآمد باال مالیات بیشــتری بگیرد تا 
اداره اقتصاد با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی 
اجرا شــود و رشــد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد در سال جاری تجربه 
شــود،قابل پیش بینی اســت که می توان ظرف مدت پنج سال 

توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد کرد.«  

نگاهروز

پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین 
قیمت مسکن

 رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه 
تسهیالت اعطایی در حوزه ساخت مسکن جاذبه 
کافی برای متقاضیان نــدارد، گفت: غفلت از نیاز 
داخل به مســکن حباب قیمت ها در این بخش را 
بزرگ تر کرده است.به گزارش زمان به نقل ازخانه 
ملت، محمدرضا رضایی، با اشاره به آمارهای اخیر 
منتشر شده در خصوص کاهش ۵۰ درصدی تولید 
مســکن در کشور، گفت: در کشور ساالنه ظرفیت 
تولید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد اما این 
عدد به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رســیده است.وی 
با بیان اینکه غفلت از نیاز داخل به مسکن حباب 
قیمــت ها در این بخش را بزرگ تر کرده اســت، 
افزود: ســرمایه گذاری در حوزه مســکن با هدف 
افزایش ســاخت و سازها باید از سوی دولت با ارائه 
مشــوق های الزم پیگیری شود.رضایی با تاکید بر 
اینکه تســهیالت اعطایی در حوزه ساخت مسکن 
جاذبه کافی برای متقاضیان ندارد، تصریح کرد: ارائه 
وام ارزان، کاهش نرخ سود تسهیالت و بازپرداخت 
مطابق با درآمد مردم از جمله شاخصه هایی است 
که به ایجاد انگیزه برای تولید مسکن بیشتر در کشور 
منجر می شود.وی همچنین از تالش مجلس برای 
ضابطه مند کردن قیمت مسکن خبر داد و گفت: 
در این راستا پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت 
مسکن ارائه شــده و در حال بررسی سازوکارهای 
مورد نیاز آن هستیم.رضایی با بیان اینکه باید دست 
سواستفاده کنندگان در تعیین نرخ مسکن و اجاره 
بها بسته شود، افزود: امید است در تعامل با وزارت 
راه و شهرسازی بتوانیم اثرگذاری این سامانه را در 

قیمت مسکن و اجاره بها مشاهده کنیم.

گرانی سیگار به قاچاق دامن می زند

رئیــس هیات مدیــره انجمــن تولیدکنندگان 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی 
می گوید: تجربه دهه های اخیر نشــان می دهد 
که افزایش قیمت سیگار تاثیری در میزان مصرف 
ندارد و فقط بــه افزایش قاچاق دامن می زند.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا تاجدار« 
مصرف ســیگار در کشــور را ۷۲ میلیارد نخ در 
ســال عنوان کرد و افزود: ۴۹ میلیارد نخ از این 
میزان در کارخانجات داخلی تولید و سه میلیارد 
نخ از مبادی رســمی وارد می شود و بقیه یعنی 
۲۰ میلیارد نخ ســهم قاچاق است.وی ادامه داد: 
ســازمان های مبارزه کننده با مصرف دخانیات 
تصور می کنند با افزایش نرخ می توانند مصرف 
را کاهش دهند، در حالــی که تجربه دهه های 
اخیر نشان داده است که هر چقدر قیمت سیگار 
داخلی یا وارداتی به صورت غیرمتعارف افزایش 
یابد، قاچاق صرفه بیشــتری پیدا می کند و این 
روند، مســیر را برای افزایش قاچاق باز می کند.

وی گفت: اگر این سیاست درست بود، باید بعد 
از ۳۰ ســال جواب می گرفتیم و مصرف سیگار 
کاهش پیدا می کرد اما شــاهدیم که مصرف نه 
تنها کاهش نیافته، بلکه رو به رشــد اســت. وی 
اظهار داشــت: افزایش قیمت بــا هدف کنترل 
مصرف شاید در کشوری مانند انگلستان که ورود 
قاچاق از مرزهای آن بسیار دشوار است تصمیمی 
درست باشد، اما برای ایران که با ۱۵ کشور مرز 

خشکی و دریایی دارد، قابل اجرا نیست.

خبر

 مفقودی
۸۲شماره  ایران  ۱۳۳ص۴۷  پالک  شماره  با   ۷۴ مدل  پیکان  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
موتور۱۱۲۷۳۰۶۰۶۶ شماره شاسی۷۳۴۳۷۱۸۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون کمپرسی ولووان ۱۰ مدل ۱۹۸۲ به رنگ قهوه ای روشن روغنی 
باشماره کارت هوشمند ۴۱۰۳۹۱۰و  شماره موتور ۰۱۴۹۲۷۰و شماره شاسی ۰۳۳۷۸۸و 

شماره پالک ۳۸۶ع۳۴ایران ۷۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مياندرود

آگهی مزایده مال غیر منقول 
نوبت اول اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرایی در پرونده کالسه ۹۵۱۶۱۰هشت سهم مشاع از ۲۳ سهم میزان سهم محکوم علیه 
رضا یاشینی در پالک مزبور ۲۳ سهم است از ۲۱۸ سهم از ۲۴۰ سهم یک باب منزل 
مسکونی دارای پالک ثبتی یک فرعی از ۲۵۲۳ اصلی بخش دو غرب بابل به مساحت 
۱۷۵.۸۰متر مربع و اعیان ۱۳۰ متر مربع واقع در بابل خورشیدکاله معراج یک پالک ۲۸ و 
۳۰ به مالکیت مرحومه زلیخا خلیل پور را در روز پنجشنبه تاریخ ۹۷/۴/۷ساعت ۱۰ صبح 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند ساختمان 
احداثی در پالک موصوف کف کرسی دار فاقد اسکلت نیم پیلوت با مصالح بنایی پوشش 
سقف حلبی سربندی چوبی دارای سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی می باشد کارشناس قیمت ۸ سهم مشاع از ۲۳ سهم متعلق به محکوم علیه را 
به مبلغ ۱۵۷/۳۳۳/۳۲۸ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع 
و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ را فی 
المجلس و باقی مانده را باید ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم 
پرداخت و یا انصراف از مزایده ۱۰ درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد کلیه 

هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار است
 اجرای احكام مدنی دادگستری بابل عبدی 

آگهی رونوشت حصر وراثت
کالس  شماره  به   ۱۵۹۷ شماره  شناسنامه  شماره  دارای  درخشی  نادره  آقای/خانم 
داده   توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  ۹۷/ن/۱۰۹ 
شادروان مرحومه زهرا دنیا دیده به شماره شناسنامه  ۱۳ در تاریخ ۹۳/۱۰/۷ اقامتگاه  

دایم خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱-نام ونام خانوادگی نادره درخشی نام پدر نریمان تاریخ تولد ۱۳۵۰/۴/۵ شماره شناسنامه 

۱۵۹۷ نسبت دختر متوفی
شماره   ۱۳۵۴/۱/۱۴ تولد  تاریخ  نریمان  پدر  نام  درخشی  کلثوم  خانوادگی  ونام  ۲-نام 

شناسنامه ۱۸۰۱ نسبت دختر متوفی 
۳-نام ونام خانوادگی لیال درخشی نام پدر نریمان تاریخ تولد ۱۳۵۹/۱/۱  شماره شناسنامه 

۹۶۸۲ نسبت دختر متوفی 
۴-نام ونام خانوادگی محمدرضا درخشی نام پدر نریمان تاریخ تولد ۱۳۴۵/۶/۳۱ شماره 

شناسنامه ۳۵۷۴ نسبت پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را دریک نوبت آگهی می نماید  تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  نزد وی باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یکماه به شورا تقدیم دارد وال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۵۱۴

دادنامه 
کالسه پرونده ۱۱/۶۲۱/۹۶شماره دادنامه ۱۱۱۴-۹۶/۱۱/۳۰خواهان نیما محسنی لنگوری 
فرزند مسلم با وکالت جمشید کالری بابل خیابان مدرس مجتمع تجاری نیما طبقه همکف 

واحد ۳۶ خوانده احمد کوثری مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گواهی گواهان 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی مطروحه آقای نیما محسنی لنگوری فرزند مسلم و وکالت جمشید 
کالری به طرفیت احمد کوثری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲۵ میلیون ریال و بابت اصل خواسته به 
شرح دادخواست تقدیمی با توجه به ابالغ نسخه دوم دادخواست و اخطاریه وقت رسیدگی به خوانده و 
اینکه ایشان در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و دفاعی موجهی ابراز نداشته و دلیلی برای پرداخت وجه در 
حق خواهان ارائه نداد با وجود گواهی گواهان و دعوی ادعای ایشان به استحقاق طلب به میزان خواسته 
مطابق ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی وارد و ثابت  تشخیص داده 
شد لذا مستندا به مواد یادشده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ ۳۹۰ هزار ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت۹۶/۷/۱۵ زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم که بانک 
مرکزی اعالم می دارند در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی است و در مهلت ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی قابل واخواهی  در این شورا سپس در مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه عمومی حقوقی بابل است 
قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف بابل حسين کاردگر

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خسرو فصیحی راد
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد 

شماره ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۳۰۵۱۱۰۰۹۱۳
شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۳۰۵۱۱۰۰۱۴۰

شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۱۴۰ تاریخ تنظیم ۱۳۹۷/۳/۱۲
دادگستری کل استان البرز

خسرو  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحیمی  حاجی  عباس  آقای  خواهان 
فصیحی راد به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۳۰۵۱۱۰۰۱۴۰ شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. استان البرز-شهرستان نظرآباد- مدرس-نبش 

خیابان الغدیر شمالی
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد- رویا ملكی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۲۲۹۰۵۰۰۴۷۱

شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۲۲۹۰۵۰۰۱۵۴
شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۱۵۴

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۰۶
خواهان / شاکی: طاهر باللی اوزمچلو خوانده / متهم: احمد تیز رویان- علی جرفی خواسته 
/ اتهام: الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که یه این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس ۹۷۰۹۹۸۲۲۹۰۵۰۰۱۵۴ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
فوق جهت  مقرر  دروقت  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه   ، کامل  نشانی 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف ۵۱۰ 
منشی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ابوالحسن هادیلو

آگهی  ابالغ
رسیدگی  ۴/۷۵/۹۷وقت  پرونده  کالسه  به  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت   
عدالتی  احمد  خوانده  راد  خسروی  فرید  خواهان  ۱۰:۴۵صبح  ۹۷/۴/۲۵ساعت 
بوستان خواسته مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
آگهی  آخرین  نشر  تاریخ  از  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشان نی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به 
هم رسانند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 دادنامه
 پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۹۶۶۲۰۰۲۱۷شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور ۱۰۱ 
منابع طبیعی  اداره  نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹۶۴۸۰۱۰۴۱شاکی  تصمیم  جزایی سابق 
و آبخیزداری بخش بلده با نمایندگی آقای سید امین ذکی فرزند سید اکبر به نشانی 
بلده اداره منابع طبیعی بلده متهم آقای نعمت اهلل اکبری فرزند اکبر به نشانی چمستان 

انگتارود  اتهام تعلیف غیرمجاز ۱۳ راس گاو از  تاریخ۹۵/۳/۲۹ تا ۹۵/۴/۱
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای نعمت اهلل اکبری فرزند اکبر دایر بر تعلیف  غیرمجاز 
۱۳ رأس گاو از تاریخ ۹۵/۳/۲۹تا۹۵/۴/۱ در مرتع  برک آباد به شرح کیفرخواست صادره 
دادگاه با مداقه و امعان نظر از مجموع اوراق و محتویات پرونده گزارش منابع طبیعی بلده 
صورتمجلس  مشاهدات مامورین منابع طبیعی و نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ به نحو 
قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردید و الیحه  ای ارسال ننموده است و نسبت به اتهام 
وارده دفاعی به عمل نیاورده است بزه انتسابی را محرز دانسته به استناد تبصره ۲ ماده 
۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت بند ث  ماده ۳۸ قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث اعمال کیفییات معفقه به لحاظ وضع خاص و فقدان 
سابقه کیفری موثر متهم وی را به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت محکوم می نماید این رای غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان 

مازندران ساری میباشدم. الف ۹۷/۱۶۳
 رضا علی محمدی فيروزجایی رئيس شعبه ۱۰۱ دادگاه کيفری دو شهرستان نور

اصالحیه
در خصوص چاپ آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول تا تاریخ ۹۷/۳/۱۰ در صفحه ۴ 
روزنامه  پیام زمان منتشر شده بود که جلسه مجمع در محل مسجد روستای کانی گل 
سفلی برگزار می شود . به محل سالن ارشاد اسالمی واقع در خیابان هالنیه انتقال می یابد 

که بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی

کالسه:۲/۱۵۴/۹۷
وقت رسیدگی: ۹۷/۴/۳۱ ساعت ۹/۵ صبح

خواهان: افشین صحرایی- ساکن: صحنه-شهرک امام رضا)ع( روبروی هنرستان فضیلت- 
کوچه مریم ۱

خوانده: مریم محمدی- ساکن: مجهول المکان
خواسته: مطالبه

خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم شورای حل اختالف صحنه که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم ارجاع و به تاریخ باال وقت دادرسی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده با مراجعه به دفتر 
و اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حضور بعمل رساند. ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف - فرهادی

مفقودی
با شماره پالک۵۸۸- به رنگ مشکی   کارت سبز موتور سیکلت کویر ۱۵۰ مدل ۹۳ 

۳۱۲۱۹ شماره موتور ۲۳۵۳۰۱و شماره تنه ۹۳۳۷۰۴۵ بنام تقی. تقی نتاج کبوتردانی 
مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری mvm۱۱۰sمدل ۹۵ به رنگ سفید با شماره پالک ۸۲۴م۵۸ایران ۸۲ با شماره 
موتور mvm۳۷۱FBHG۰۰۵۸۱۶و شماره شاسی NATEBAPM۹G۱۰۰۴۴۰۰بنام 

مولود بابلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 مفقودی
شماره  با   ۹۳ مدل  کویر   ۱۲۵ هوندا  سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
تنه شماره.   ۰۱۴۹  Ncv۱۳۳۴۷۲  . موتور  شماره   شهربانی۳۱۲۸۱-۵۸۸ 

 A۹۳۳۷۶۲۷ ۱۵۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل ۱۳۹۰ به رنگ بژ – متالیک و شماره انتظامی ایران ۸۲-

۱۸۵ل۲۲ و شماره موتور ۴۱۱۸۳۸۹ و شماره شاسی S۳۴۱۲۲۹۰۹۱۵۸۸۶ به نام امیر 
طلوعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بابلسر

آگهی مفقودی
-۷۲ شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۳ مدل  پراید  سواری  ماشین  سندکمپانی  و  سبز  برگ 

۸۳۸ب۷۴ و شماره موتور ۰۰۸۸۴۸۱۸ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۳۲۷۸۳۱۱ به نام 
رحمت اله جعفری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

سوال های  با  بار  رفتند.این  دوباره  فرانسوی ها 
راه  محرمانگی،  مهر  با  اول  روز  از  که  بی جوابی 
پاسخ را بر خود بستند.حال مشخص نیست چند 
درصد قطعات داخلی سازی شده وچند دستگاه 

خودرو صادرشده است؟
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پژو دوباره از ایران 
رفت. شرکتی که مدعی بود با بازگشت دوباره اش 
به صنعت خودرو ایران، می خواهد برای آن، سنگ 
تمام بگذارد. شاید وقت آن رسیده که بلیت پژو 
را در صنعت خودروی ایران یک بار برای همیشه 
بسوزانیم، خودروساز بدعهدی که تا به حال، دو 
بار ایران را ترک کرده است؛ هرچند اعالم کرده 

بود که سرمایه آورده و نمی رود.
خروج پـژو از ایـران
 قابل پیش بینـی بود

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
خروج پژو از ایران قابل پیش بینی بود و شرکت 
های خودروساز آلمان، کره و چین نیز از تحریم 

های آمریکا علیه ایران تبعیت خواهند کرد.
شرکت  خروج  به  اشاره  با  اکبریان،  عزیز 
خودروسازی پژو از ایران به دنبال اعمال تحریم 
آمریکا اظهار داشت: از ابتدا روشن بود که چنین 
از  ها  شرکت  این  که  چرا  دهد  می  رخ  اتفاقی 
آمریکا تبعیت می کنند. رئیس کمیسیون صنایع 
خودروسازی  شرکت  داد:  ادامه  مجلس  ومعادن 
پژوی فرانسه همواره در روزهای سخت ایران را 
ترک کرده و در واقع دوست روز خوب ایران بوده 

است به همین جهت نباید از این خروج تعجب 
کرد. نماینده مردم کرج در مجلس دهم، با بیان 
ایران  از  نیز  اکثر شرکت های خودروساز  اینکه 
خارج می شوند، بیان داشت: اکثر شرکت های 
خودروساز آلمان، فرانسه و کره به دلیل تبعیت از 
آمریکا همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، 
این پیش بینی در قبال شرکت های خودروساز 

چینی نیز وجود دارد.

بحث  در  کنیم  تالش  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
و  باشیم  داشته  را  خود  برنامه  خودروسازی 
وابستگی خود را به حداقل برسانیم تا از خروج 

این شرکت ها تولید آسیب نبیند.
کیفیت  و  کمیت  افزایش  بر  تاکید  با  اکبریان، 
تولید خودروی داخلی گفت: در هیچ کجای دنیا 
بنز  نیست،  داخلی  درصد   ۱۰۰ خودرو  ساخت 
آلمان نمی تواند مدعی باشد تمام قطعات خود 

این  به  این حرف  را در داخل کشور می سازد، 
اما  معنا است که درصدی وابستگی وجود دارد 
اینکه  بیان  با  باید میزان آن را کاهش داد. وی 
توانایی داخلی  تولید خودرو  از  ایران در بخشی 
کنیم  به سمتی حرکت  باید  داشت:  بیان  دارد، 
که درصد باالیی از تولید خودروها براساس توان 
با خروج شرکت های خودروساز  تا  باشد  داخل 

آسیبی به تولید وارد نشود.

بدعهدیدوبارهفرانسویهادرصنعتخودرو؛

کوچ دوباره پژو از ایران  

رییــس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه 
۵میلیــارد دالر از فاینانــس ۲۰ میلیارد 
دالری ایــران و چیــن در بخش معدن و 
صنایع معدنی ایران صرف شــده است،از 
تعریف بســته جدید فاینانس بین ایران و 

چین خبرداد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، مهدی 
کرباسیان که درکنفرانس سرمایه گذاری 
چین ســخن می گفت، تصریــح کرد: از 
مجموع فاینانسی که بین دو کشور فعال 
شــده، ۵ میلیارد دالر مربــوط به حوزه 
معدن و صنایع معدنی است به طوری که 
۴ میلیــارد دالر از این رقم در پروژه هایی 
که ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی در 
دست دارد، سرمایه گذاری شده است.وی 
تاکید کرد: به نظر می رسد محدودیت های 
بین المللی تاثیر چندانی بر عملکرد طرف 
های چینی و همکاری با ایران ندارد و این 
شرکت ها، عالقه مند به توسعه همکاری با 

بخش معدن و صنایع معدنی ایران به ویژه 
ایمیدرو هســتند.وی با بیان اینکه تمایل 
به توســعه همکاری ها با شــرکت های 
چینی در حوزه فاینانس و سرمایه گذاری 
هستیم، با برشمردن طرح های توسعه ای 
ایران در این حوزه و سرمایه گذاری های 
مورد نیاز تاکید کرد: این پروژه ها فرصت 
جدید برای توسعه روابط دو طرف فراهم 
کرده است.وی همچنین از برگزاری جلسه 
ای با مدیر عامل ان اف سی )شرکت فلزات 
غیرآهنی چین( خبر داد واظهار داشت: در 
این نشست طرف چینی از اتمام عملیات 
ســاخت پروژه آلومینیوم جنوب به عنوان 
بزرگ ترین طرح تولید شمش آلومینیوم 
در ایران- تا پایان ســال جاری خبر داد.

کرباســیان افزود: طرح آلومینیوم جاجرم 
نیز در سال جاری وارد مدار تولید می شود 
به گونه ای که شاهد راه اندازی دو کارخانه 

آلومینیوم در تولید شمش خواهیم شد.

 بوئینگ قباًل اعالم کرده بود به تحریم های 
آمریکا بر علیه ایران احترام خواهد گذاشت 
اما برنامه تجاری خود را مشخص نکرده بود، 
حاال بوئینگ می گوید هیــچ هواپیمایی به 

ایران نخواهد داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بوئینگ قباًل 
اعالم کرده بود به تحریم های آمریکا بر علیه 
ایران احترام خواهد گذاشت اما برنامه تجاری 
خود را مشــخص نکرده بــود، حاال بوئینگ 
می گوید هیچ هواپیمایــی به ایران نخواهد 
داد.ســخنگوی بوئینگ اعــالم کرد که این 
شرکت با تهران همکاری نمی کند و به علت 
تحریم های آمریکا از تحویل هواپیما به ایران 
خودداری خواهد کرد، به این ترتیب قرارداد 
بزرگ این شــرکت با دو شرکت هواپیمایی 
ایران، عمال فسخ می شود.سخنگوی بوئینگ 
گفت: ما تا کنــون هیچ هواپیمایی به ایران 
تحویل نداده ایم و بــا توجه به این که دیگر 
مجوزی برای صادرات به ایران نداریم، هیچ 

هواپیمایی هــم از این پس به ایران تحویل 
نخواهیــم داد.در ماه می گزارش شــد که 
قــرارداد ۲۰ میلیارد دالری با ایران به علت 
تحریم ها بلوکه شــده است.ایران ایر پیش از 
این، قرارداد ۱۶.۶ میلیارد دالری با بوئینگ 
برای خرید ۸۰ هواپیمای مســافربری امضا 
کرده بــود، همچنین قــراردادی به ارزش 
۱۰ میلیــارد دالر هم بــرای تحویل ۱۰۰ 
هواپیمــای جت با شــرکت رقیب بوئینگ، 
ایرباس، امضا کرده بود. با تحریم های آمریکا 
هر دوی این قراردادها لغو می شــود چراکه 
برخی از قطعات هواپیمــای ایرباس هم در 
آمریکا تولید می شــود و برای فروش به آنها 
نیاز به مجوز آمریــکا وجود دارد. وزیر راه و 
شهرســازی، عباس آخوندی نیز با اشاره به 
منافع ملت ایران گفت: از تمام ظرفیت های 
قانونی برای پیگیری فسخ یک طرفه قرارداد 
فروش هواپیما توسط شرکت بوئینگ آمریکا 

استفاده خواهیم کرد.

هواپیمایی هیچ  بوئینگ: 
نمی دهیم ایران  به   

فاینانس جدید  بسته  یف  تعر
چین و  ایران  بین   



خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود 
کند و پناه می برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو 
خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم ونافرمانی 

تو ننمایم ای بخشنده سائالن

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

گر چه ياران فارغند از ياد من
از من ايشان را هزاران ياد باد

مبتال گشتم در اين بند و بال
کوشش آن حق گزاران ياد باد

امروز با حافظ

»مغازه خودکشي «راهی باز نشرشد

به  تولی   رمان »مغازه خودکشی« نوشته ژان 
تازگی با ترجمه احسان کرم ویسی توسط نشر 
چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این 
کتاب دویست و پنجاه و پنجمین کتاب داستان 
این  غیرفارسی مجموعه »جهان نو« است که 

ناشر منتشر می کند.
را  سیاه  کمدی  یک  رمان  مهر،این  گزارش  به 
این  ویژگی  مهم ترین  شاید  می گیرد.  بر  در 
به  زندگی  تاریک  جنبه های  به  پرداختن  ژانر، 
ویژه مرگ، با زبانی طنزآلود باشد. کمدی سیاه 
بیشتر مسائل جدی را دست مایه کار خود قرار 
می دهد. ژان تولی نویسنده فرانسوی نیز در این 
کتاب، با مرگ و خودکشی در قالب یک کمدی 
سیاه، شوخی کرده است. مرگ و خودکشی در 
بیشتر بخش های رمان رخ می دهد ولی روایت 
و دیدگاهی که درباره این اتفاق در رمان وجود 

دارد، مملو از طنز و شوخی است.
زمان و مکان رخ دادن اتفاقات این رمان، نامعلوم 
است و ظاهرا دوره آخرالزمانی است که انسان ها 
بسیاری از منابع طبیعی را از بین برده اند. در 
هم  هوا  و  نمی روید  ُگلی  دیگر  که  زمان  این 
شادی  و  عادی  خودکشی  است،  آلوده  بسیار 
غیرعادی است. به این ترتیب، مردم برای پایان 
دادن به زندگی نکبت بارشان به مغازه خودکشی 
می آیند که توسط خانواده تواچ اداره می شود. 
اسامی افراد خانواده تواچ هم هرکدام یادآور افراد 
سرشناسی در تاریخ است. مثال میشیما، برای 
مخاطب یادآور یوکیو میشیما نویسنده و شاعر 
ژاپنی است که سه بار نامزد جایزه نوبل ادبی 
شد و مثل سامورایی ها دست به خودکشی زد. 
یا شخصیت ونسان، یادآور ونسان ونگوگ نقاش 

هلندی است که به قلب خود شلیک کرد.
ژان  اثر  معروف ترین  خودکشی«  »مغازه  رمان 
تولی است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. تولی، 
و در سال ۱۹۵۳  و کارگردان؛  نویسنده طراح 
متولد شده است. او این رمان را در ۳۴ فصل 
نوشته است. »مغازه خودکشی« تا به حال به ۲۰ 

زبان ترجمه شده است.
این کتاب با ۱۱۴ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه 

و قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.

فراخوان انتخاب بازیگر
 »تورنادو« منتشر شد

جواد هاشمی از انتشار فراخوان انتخاب بازیگر 
نام  با  خود  سینمایی  اثر  جدیدترین  برای 
»تورنادو« خبرداد.سیدجواد هاشمی تهیه کننده 
و کارگردان سینما در گفتگو با مهر با اشاره به 
جدیدترین پروژه سینمایی خود گفت: به زودی 
»تورنادو«  فیلم  ساخت  پروانه  دریافت  از  بعد 
فیلمبرداری آن را آغاز می کنم. البته در حال 
انتخاب بازیگر  حاضر در مرحله پیش تولید و 
برای  فراخوان  انتشار  به  اشاره  با  هستیم.وی 
انتخاب بازیگر بیان کرد: فراخوان بازیگری برای 
عالقه مندان به سینما از  ۹ تا ۱۹ ساله منتشر 
شده و از عالقه مندان خواسته ایم یک ویدیو از 

خود برای ما ارسال کنند.
هر  از  پیش  کرد:  تاکید  سینما  کارگردان  این 
چیز برای من انتخاب ۶ بازیگر کودک، نوجوان و 
جوان مهم است که امیدوارم بتوانم در ان زمینه 

موفق عمل کنم.
وی توضیح داد: البته با تعدادی از بازیگران به نام 
این پروژه  تا در  نیز صحبت شده است  کشور 

حضور داشته باشند.
از  یکی  »تورنادو«  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
پرهزینه ترین فیلم های سینمای ایران به شمار 
می رود، گفت: این فیلم داستان چهار بچه است 
با  و  به فضا سفر می کنند  با یک سفینه  که 

موجودات فضایی برخورد می کنند.
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اوقات شرعی

فروش اولین آثار »ونسان ون گوگ« نقاش سرشناس 
هلندی در یک حر اجی

یک نقاشــی منظــره از اولیــن آثار 
»ونســان ون گوگ« نقاش سرشناس 
هلندی در یک حراجی به قیمت بیش 

از ۸ میلیون دالر به فروش رفت.
اثر نقاشــی »زنان روی تپه مشــغول 
ترمیم تور هســتند« به عنوان اولین 
اثر »ونسان ون گوگ« که در ۲۰ سال 
اخیر در فرانسه چوب حراج می خورد، 
در نهایت به قیمتی بالغ بر ۸.۲ میلیون 

دالر )۷ میلیون یورو( توسط یک مجموعه دار خریده شد.
این اثر نقاشــی در ابتدا بین ۳ تا ۵ میلیون یورو قیمت گذاری شده بود اما 
رقابت شدید برای خریدن آن موجب افزایش بهای نهایی آن شد و بر اساس 
اعالم برگزارکنندگان حراجی یکی از دالیل عالقه به این تابلو این است که 
اکثر آثار »ون گوگ« نقاش نامدار و هلندی سبک امپرسیونیسم در اختیار 
موزه ها و بنیادهاست و حداکثر ساالنه دو یا سه اثر از وی در بازار بین المللی 
آثار هنری خرید و فروش می شود.نقاشی به فروش رفته »ون گوگ« در سال 
۱۸۸۲ کشــیده شده و الهام گرفته از حومه شهر الهه در کشور هلند است 
و نشان دهنده بسیاری از ویژگی های آثار »ون گوگ« چون آسمان سنگین 

و کالغ  است.

بازیگر دزدان دریایی در نقش قاتل خطرناک 
روی صحنه رفت

»جوی قاتل« نمایشــی اســت که 
اورالندو بلوم بازیگــر بریتانیایی این 
روزها در آن در حــال نقش آفرینی 

است.
بــه گــزارش از هالیــوود ریپورتر، 
اورالندو بلوم در وســت اند لندن در 
نقش یک قاتل خطرناک روی صحنه 
رفــت. این نمایش با اقتباس از اثری 
که اولین بار سال ۱۹۹۳ تولید شده 

بود، ســاخته شده است.»جوی قاتل« اولین نمایشنامه تریسی لتس است و 
تقریبا قدمتی ۲۵ ساله دارد. در این نمایش یک خانواده تگزاسی آشفته حال 
تصویر شــده اند.این نمایش که کارگردانی آن را سیمون اوانز برعهده داشته 
با بازی اورالندو بلوم، ســوفی کاکســون، آدام گیلن، نِو مکینتاش و استفان 
رودری روی صحنه رفته اســت.از این کمدی ســیاه جنایی فیلمی نیز به 
کارگردانی ویلیام فردکین در سال ۲۰۱۱ ساخته شده بود که فیلمنامه آن 
را خود تریســی لتس نوشته بود. متیو مک کانهی در آن فیلم نقش اصلی را 
ایفــا کرده بود.در حالی که این تئاتر از ۱۸ ماه می روی صحنه رفت، اجرای 

رسمی آن از روز ۴ ژوئن)دوشنبه( آغاز شد و تا ۱۸ آگوست ادامه می یابد.
»جوی قاتل« نخستین بار سال ۱۹۹۳ در شیکاگو روی صحنه رفته بود.

رقابت آنجلینا جولی و هلنا بونهام بر سر نقش شرور
 در »جیمز باند«

تهیــه کنندگان جیمز بانــد هلنا بونهام 
کارتر را برای شــخصیت شرور این فیلم 
مــی خواهند.به گــزارش ازایندیپندنت، 
طبق آخریــن خبرها هنــا بونهام کارتر 
در کنــار دنیــل کریگ در فیلــم آینده 
»جیمــز باند« به کارگردانــی دنی بویل 
نقش آفرینی می کند و قرار اســت نقش 
شخصیت شرور را در جیمز باند بعدی بر 

عهده بگیرد.
ایــن بازیگر که پیش تر در فیلم های »هری پاتر« و »آلیس در ســرزمین 
عجایب« نقش شخصیت های بدجنس را ایفا کرده قرارست در فیلم آینده 

»جیمز باند« به کارگردانی دنی بویل نقش آفرینی کند.
یکــی از افراد نزدیک به عوامل فیلم این خبر را به میرر اعالم کرده و گفته 
بســیاری گمان می کنند آنجلینا جولی قرار اســت این نقش را بازی کند 
در حالــی که عوامل تصمیم گیرنده هلنا بونهــام کارتر را می خواهند. وی 
همچنین بیان کرد که لیســت گروه بازیگران فیلم به مرحله نهایی رسیده 
است. البته اگر این نقش به آنجلینا جولی برسد برای دومین بار است که این 
بازیگر در کنار دنیل کریگ نقش آفرینی می کند. جولی و کریگ در ســال 

۲۰۰۱ در فیلم »الرا کرافت: مهاجم مقبره« با هم همبازی بودند.

خبر

کاریکاتور

به گــزارش ایلنا فیلمبرداری فیلم ســینمایی »ما همه 
با هم هســتیم« بــه کارگردانی کمــال تبریزی و تهیه 
کنندگی رضــا میر کریمی تا ۱۰ روز دیگر در شــمال 

تهران ادامه دارد.
داســتان فیلم در بســتری کمدی روایت می شــود و 
ماجرای ســقوط یک هواپیما همراه با مســافرانی است 
کــه رازهای مختلفی دارند؛ رازهایی که قرار نیســت تا 

ابد پنهان بماند.
ما همه با هم هستیم فیلمی به نویسندگی پدرام امیری، 
حســین امیری و محمد داودی و بــه کارگردانی کمال 
تبریزی و تهیه کنندگی رضا میر کریمی است. این فیلم 

ابتدا ول شدگان نام داشت.

مهران مديري
 در فيلم جديدكمال تربيزي

سلبریتی، الیک، فالوئر!!!

فیلم جدید اصغر فرهادی در کمتر از یک ماه اکران در سینماهای 
فرانســه تاکنون به فروشی بالغ بر پنج میلیون دالر دست یافته 
است.فیلم اسپانیایی زبان »همه می دانند« یک روز پس از رونمایی 
جهانی در افتتاحیه جشنواره فیلم کن، اکران عمومی خود را در 
۴۰۰ سالن سینمایی در فرانسه آغاز کرده و حاال پس از گذشت 
بیش از سه هفته در ۵۲۰ سالن این کشور در حال کران است و 
فروشی بیش از ۵.۱۲ میلیون دالر را به ثبت رسانده است.این فیلم 
از ۱۶ می در سینماهای بلژیک نیز به روی پرده رفته است و طبق 
اعالم پیشین از تاریخ ۱۳ سپتامبر )۲۲ شهریور( نیز در سینماهای 
آرژانتین،  از تاریخ ۱۴ سپتامبر )۲۳ شهریور( در سینماهای کشور 
اسپانیا، از ۲۰ سپتامبر )۲۹ شهریور( در روسیه و از ۲۷ سپتامبر 
)۵ مهر( در سینماهای آلمان نیز اکران خواهد شد.ساخته جدید 
فرهادی تاکنون به کشورهای دیگری چون اتریش، ژاپن، چین، 
یونان، هنگ کنگ، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، 
سوئیس، تایوان، ترکیه، صربســتان و منطقه بالتیک، منطقه 

اسکاندیناوی و آمریکای التین نیز فروخته شده است.

فيلم »اصغر فرهادي«
 در فرانسه ٥ميليون دالري شد

فریدون نجفی کارگردان ســینما قصــد دارد »قدم های 
شیرین«  در جنوب کشور بسازد.فریدون نجفی کارگردان 
فیلم سینمایی »اسکی باز« در گفتگو با مهر درباره زمان 
اکران این اثر گفت: طبق گفتگوهای انجام شده، احتماال 
این فیلم در پاییز امسال اکران شود البته پیش از این از 
سوی مدیران اعالم شده بود که شرایط خوبی برای اکران 
این فیلم و چند فیلم دیگر فراهم می شــود که متاسفانه 
این اتفاق نیفتاد. از همین رو با تالش های محمد احمدی 
تهیه کننده »اســکی باز« سعی می کنیم آن را در فصل 
بازگشــایی مدارس به نمایش بگذاریم.نجفی اظهار کرد: 
قصــد دارم اواخــر خردادماه با پروانه ســاخت ویدیویی 
فیلمی هنر و تجربه ای با نام »قدم های شیرین« بسازم 
که البته به احتمال زیاد نام این فیلم تغییر می کند.وی 
ضمن بیان این مطلب که مشغول رایزنی با بازیگران برای 
حضور در این فیلم است، توضیح داد: »قدم های شیرین« 
موقعیت جغرافیایی خاصی دارد و در طبیعت بکر جنوب 
کشور فیلمبرداری می شود این را هم باید عنوان کنم که 

قصد دارم این فیلم را با بودجه شخصی بسازم.

»قدم های شیرین«
 را در جنوب یم سازم

بیش از ۱۵۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار 
خارجــی از ۲۰ کشــور جهــان مراســم 
راهپیمایی روز قدس امســال را پوشــش 

دادند.
به گزارش  از اداره کل رســانه های خارجی 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، خبرنگاران 
 APTN، CBSNEWS، تلویزیون هــای 
 ،CAN ،االخباریــه، االتجــاه، االن ،ZDF
االیمان، الجزیره، العهد، المســیره، المنار، 
المیادین، النجباء، پیام کردستان، فلسطین 
 ،NHK ،الیــوم، فونیکس، بالدی، الفــرات
العراقیــه، روســیاالیوم، خبرگزاری هــای 
راپتلــی،   ،AFP، DPA، EFE، TIMA
بلومبرگ،  آنسا،  آناتولی،  آسوشــیتدپرس، 
ENEX، دوغــان، یونیــوز، روزنامه هــای 
آســاهی و لس آنجلس تایمز، مؤسســات 
عکس فرانت الین و نیوزولو از کشــورهای 
اســپانیا، اســترالیا، آلمان، امارات، امریکا، 
انگلســتان،  ایتالیا، ترکیه، چین، روســیه، 
فرانسه،  ژاپن، ســنگاپور، ســوریه، عراق، 
فلسطین، قطر، لبنان، لوگزامبورگ، یمن به 
صورت میدانی پوشــش مراسم روز جهانی 
قــدس را در تهران انجــام دادند.همچنین 
خبرنگاران و عوامــل خبری ۶۲ تلویزیون، 
۲۸ خبرگزاری، ۲۱ نشــریه و ۱۱ مؤسسه 
عکس وابسته به ۱۷ کشــور جهان شامل 

کشــورهای اتریش، آذربایجان، افغانستان، 
ارمنستان، ایتالیا، بحرین، بلژیک، سوئیس، 
 عمان، قزقیزستان، کره شمالی، کره جنوبی، 
کانادا، کلمبیا، کویت، هلند، یمن با دریافت 

سیگنال ماهواره ای سازمان صدا و سیما و با 
استفاده از خبرگزاری های داخلی روز قدس 
امســال را از دفاتر خود منعکس کردند.بر 
اساس همین گزارش، به گفته رییس ستاد 

مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی بیش از ۵۳۰۰ عکاس و 
خبرنگار، مراســم راهپیمایی امســال روز 

جهانی قدس را پوشش دادند.

خبرنگاران 2۰ کشور جهان روز قدس را پوشش دادند

 هنــر آذرنــگاری ایرانی طی نشســتی با 
حضــور هنرمندان و صاحبــان فرهنگ و 
هنر ایران و ترکیه در محل نمایشگاه های 
هنری مرکز تجاری امار شــهر اســتانبول 

ترکیه معرفی شد.
به گزارش  از وابستگی فرهنگی کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در استانبول، این 
نشســت فرهنگی با حضور دکتر مصطفی 
آیدیــن رییس دانشــگاه آیدیــن ترکیه، 
عبدالرضا راشد وابسته فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در استانبول، و احد سعدی 
هنرمنــد خــالق ایرانی و مبدع ســبک 
آذرنگاری در مرکز تجاری امار اســتانبول 

برگزار شد.
در این نشست احد سعدی هنرمند ایرانی 
بنیانگذار ســبک آذرنگاری به معرفی این 
هنر پرداخت و گفت: هنر من با یک جرقه 
آتش آغاز شــد و خواهان قرار گرفتن این 

هنر در راستای معرفی ایران هستم.
فرهنگــی  وابســته  راشــد  عبدالرضــا 

سرکنســولگری ایران در اســتانبول نیز 
با اشــاره به تمدن هفت هزار ساله ایران 

گفت: ایران به همین اندازه نیز به تاریخ 
بشریت خدمت کرده است.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه عرضه آثار هنر 
آذرنگاری احد ســعدی هنرمند ایرانی تا 
۱۲ تیرمــاه در محل مرکــز تجاری امار 
اســتانبول برای بازدید عموم دایر خواهد 
بود.احــد ســعدی هنرمنــد ایرانی هنر 
آذرنــگاری را از ســال ۱۹۹۹ آغاز کرده 
و در این ســبک، از رنگ و کاغذ استفاده 
نشــده بلکه در آن از پارچه های متنوع 
همراه با شعله های آتش برای چسباندن 
قطعات پارچه و خلق اثری هنری به کار 
گیری می شــود.آثار تولید شــده توسط 
این هنرمند که بیشــتر الهــام گرفته از 
ایرانی یعنــی تذهیب و  هنر کالســیک 
پیام هایی  باشــد، حامــل  مینیاتور می 
همچون صلح جهانی، عشق، نوع دوستی 

و سعادت است.

هنر آذرنگاری ایرانی در استانبول معرفی شد

جواد افشار کارگردان درباره ساخت سریال 
حضرت معصومه)س( بیــان کرد که این 
ســریال در حال حاضر توســط تیمی از 
مشاوران در مرحله تحقیق و نگارش طرح 

است.
جواد افشار درباره ســریالی که قرار بود با 
محوریت حضرت معصومه)س( بســازد، 
بیان کرد: سریال حضرت معصومه)س( از 
کارهای بلند و عظیمی اســت که تدارکی 
ویــژه و طوالنی می خواهــد. به گزارش 
مهر،وی ادامه داد: این ســریال اکنون در 
مرحله تحقیق و نگارش توســط یک تیم 
قوی با مشــاوران و کارشناسان متخصص 
این امر است که بیشتر از چند سال است 
که مشغول آن هستند.افشــار با اشاره به 
اینکه پیش از این نیــز تالش هایی برای 
ســاخت ســریالی با محوریــت حضرت 
معصومه)س( انجام شده است، بیان کرد: 
آســتان قــدس رضوی پنج ســال پیش 
مذاکراتی به واسطه یک تهیه کننده با ما 
انجام داد. ما در آن زمان پیش تولید اولیه با 
نگارش یک فیلمنامه اولیه انجام دادیم که 
به دلیل نبود اجماع بین مدیران تلویزیون 
و آستان قدس و آستان حضرت معصومه 

بی نتیجــه ماند و من نیز رغبت ادامه کار 
را از دســت دادم و مشغول ساخت سریال 
»کیمیا« شــدم.کارگردان ســریال های 
»آنام« و »کیمیا« اضافــه کرد: بعد از آن 
سال ها، مجددا مذاکراتی از سوی آستان 
مقدس حضرت معصومه و هم از ســوی 
تهیه کننده تلویزیونی آن با من آغاز شد که 
امیدوارم نتایج این اقدام جدید که با پختگی 
و تامل بیشتر همراه است مثبت باشد.وی 
با اشاره به اهمیت ساخت سریال حضرت 
معصومه)س( عنوان کرد: این اتفاق مربوط 
به بخش مهمی از تاریخ اســالم و ایران و 
ریشــه های پیوند بین این دو و همچنین 
آشنایی با عظمت و جایگاه و تاثیرگذاری 
نقش این شخصیت برجسته اهل بیت بر 

جامعه آن روز است. 

برادران  ورایتی،کمپانی  از  به گزارش 
وارنر می خواهد نســخه جــرد لتو از 
شــخصیت جوکر را گسترش دهد و 
یک فیلم جداگانه برای این شخصیت 
که نخستین بار در فیلم سال ۲۰۱۶ 
»جوخه خودکشی« دیده شد، بسازد.

منابــع آگاه بــه ورایتــی گفته انــد 
لتو قرار اســت نقــش اول این فیلم 
جداگانه را که هنوز عنوانی برای آن 
انتخاب نشــده ایفا کند و تهیه کننده 
اجرایی آن هم باشــد. به این ترتیب 
هــدف کمپانی هموار کردن راه برای 
پایه  بر  بیشــتر  فیلم هایی  ســاختن 

»جوخه خودکشی« است.
هنوز جزییاتی از خط داســتانی فیلم 
ایده استودیو این  اما  منتشر نشــده 

است که بتواند داستانی را بسط دهد 
که در فیلم »جوخه خودکشی« شکل 
گرفت و بتواند در آینده قسمت های 

بیشتری از آن بسازد.
 ایــن در حالــی اســت کــه مدتی 
پیــش کمپانی بــرادران وارنر اعالم 
کرده بــود شــخصیت هارلی کوئین 
بــا نقش آفرینــی مارگو رابــی فیلم 
جداگانه خــود را با عنوان »پرندگان 
شــکاری« خواهد داشــت. بــه این 
ترتیب مشخص بود که مقصد بعدی 
اعالم فیلمی مختص شخصیت جوکر 

با بازی جرد لتو خواهد بود.
وقتــی کمپانی برادران وارنر در پاییز 
اعالم کرد کــه می خواهد  گذشــته 
داســتانی از منشــا و شــکل گیری 
شخصیت جوکر بسازد و تاد فیلیپس 
صندلی  روی  »خمــاری«   کارگردان 
نشســت،  خواهــد  آن  کارگردانــی 
مشخصا تاکید کرد که چنین چیزی 
با  پایان شــخصیت جوکر  به معنای 
بازی لتو نخواهد بــود. لتو اخیرا در 
فیلم »بلید رانر: ۲۰۴۹« و »بیگانه« 

محصول نت فلیکس دیده شد.

اخرين اخبار از ساخت رسايل
 »حرضت معصومه«

»جوكر «نقش اول
 يك فيلم مي شود


