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 طرح جدید 
مشاغل خانگی 

آغاز شد 

افزایش ۴درصدی 
جمعیت میانسال 

کشور

ایران منتظر 
وعده های بی زمان 

اروپا نمی مانند
753

دیدار جمعی از استادان و پژوهشگران 
دانشگاه ها با رهبرمعظم انقالب

رمضان  مبارک  ماه  از  روز  پنجمین  و  بیست  در 
جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 
عصر دیروز - یکشنبه - با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.به گزارش زمان 
اهلل  آیت  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  ازدفتر  نقل  به 
دیدگاه ها  بیان  با  دیدار   این  ای،  خامنه  العظمی 
امام  حسینیه ی  در  اساتید  از  تعدادی  سخنان  و 

خمینی )ره( برگزارشد.

تحمیل سیاست های آمریکا ؛ 

خطری در حال گسترش 

 CFT جنجال در مجلس بر سر

و مسکوت ماندن دوماهه آن

دور جدید مذاکرات نفتی 

ایران و اروپا آغاز شد
به گزارش زمان ،روحانی در اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای با بیان اینکه برای منطقه ای امن تر، باثبات 
تر، توسعه یافته تر و پررونق تر، باید اشتراکات و منافع مشترک 

بلندمدت مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد..

به گزارش زمان ، در جلسه علنی مجلس دیروز شورای اسالمی، 
الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
وزیر  معاون  عراقچی،  توضیحات سیدعباس  با  تروریسم  مالی 

خارجه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش زمان ، جذابیت صنعت پتروشیمی ایران به حدی است که 
حتی تهدیدات و فشارهای آمریکا نیز نتوانسته مانع حضور شرکت 
های بین المللی پتروشیمی در ایران شود و به تازگی شرکت های 

اروپایی مذاکراتی را برای توسعه همکاری ها انجام داده اند. 226
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سرمقاله

چند نکته در باب ارز

نگاه روز
کاسبان تحریم در تجارتخانه های 

خود اسکناس می شمرند

 تاسیس مرکز پزشکی هسته ای 
برای درمان سرطان در کشور 

بــازار ارز ایران مدتی اســت از وضعیت 
عــادی خــارج شــده اســت. اعمــال 
محدودیت بر خرید و فروش ارز در بازار 
آزاد از یک سو و اعالم نرخ 4200 تومان 
برای هر دالر از ســوی دیگر مهمترین 
اقداماتــی بود کــه با هدف بازگشــت 
آرامش و ایجاد شرایطی نسبتا عادی در 
دســتور کار قرار گرفت امــا امرور با دو 
ماه شدن تک نرخی شدن ارز می توان 
دالیل بروز این بحران را مورد بررســی 

قرار داد.
نکتــه اول: ایران در شــرایط کنونی با 
نیســت  روبرو  ارزی خاصی  محدودیت 
. شــاید اگر در چهار سال گذشته نرخ 
دالر متناسب با تورم افزایش می یافت، 
بحران ارزی ایــن گونه اقتصاد را تحت 

تاثیر خود قرار نمی داد  ...
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2 عباس آرگون 

7زهرا علی اکبری

هشدار نسبت به افزایش ایدز
 از طریق رفتارهای جنسی در کشور

به گزارش زمان،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در حال حاضر نه مشکل برجام داریم نه مشکل سیاست خارجی چرا که همه این موارد قابل تغییر است و چیزی نیست که نتوان تغییرش 
داد اما آنچه که دارد ممکلت را نابود می کند مشکل کمبود آب است که اگر حل نشود هم ایران از بین می رود هم جمهوری اسالمی.

بحران کم آبی؛ هشداری که باید جدی گرفته شود

  مشکل امروز کشور کمبود آب است نه برجام

مناقصه عمومی)یک مرحله ای( به شماره 97-03/0012
شرکت گاز استان تهران درنظردارد انجام عملیات ساخت ،نصب،جابه جایی ،جمع آوری و رفع نشتی انشعابات شهرستان 

مالرد را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجد شرایط واگذارنماید.
1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گازاستان تهران

تهران ،خیابان ایرانشهرشمالی،نبش خیابان اراک،ساختمان شماره 160 ،طبقه چهارم ،بلوک 7،امورقراردادها
2-موضوع مناقصه : •انجام عملیات ساخت ونصب انشعابات پلی اتیلن 250عدد.

•انجام عملیات ساخت ونصب انشعابات فوالدی / پلی اتیلن 260 عدد.
•جمع آوری انشعابات فوالدی وپلی اتیلن 100عدد.
•جابه جایی انشعابات فوالدی وپلی اتیلن 100عدد.

3-مدت اجراء پیمان : 365 )سیصدوشصت وپنج(روز تقویمی می باشد. 4-نماینده دستگاه مناقصه گزار:مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران
5-محل اجراء پروژه : شهرستان مالرد می باشد. 6-نوع ومیزان تضمین شرکت درمناقصه :ضمانتنامه بانکی/ نقدی به مبلغ 280/000/000/)دویست وهشتادمیلیون(

ریال میباشد. 7-مهلت دریافت اسنادمناقصه :ازتاریخ 1397/03/23 لغایت 1397/03/29 می باشد. 8-زمان ارسال پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 می 
: روز دوشنبه مورخ 1397/04/11 می باشد. 10-مدت اعتبارپیشنهادات : مدت اعتبارپیشنهادات سه ماه می باشد. 11-شرایط  باشد. 9-زمان گشایش پیشنهادات 
متقاضی :  داشتن رتبه 5 تاسیسات وتجهیزات ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور. داشتن تجربه کافی ومرتبط باموضوع مناقصه ،)داشتن حداقل یک کارمشابه( 
. داشتن حسن سابقه درکارهای قبلی. داشتن توان مالی. داشتن گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی پیمانکاران. ثبت نام واخذکداطالع رسانی مناقصات ازسازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور. عطف به آئین نامه اجرایی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی،انعقادقراردادهای بیش از10برابر نصاب معامالت 

متوسط ،صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی ،عضوجامعه حسابداران رسمی مورد نیازمی باشد.
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور دربند«11« فوق بوده وآمادگی اجرای پروژه  رادارند ،میتوانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر،جهت دریافت اسناد مناقصه 
نامه وارائه کپی گواهینامه معتبروکپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی وکپی گواهینامه صالحیت ایمنی واصل فیش واریزی به مبلغ  بادردست داشتن معرفی 

100000 ریال به حساب جاری 170332687 بانک تجارت شعبه دکترمفتح به نام شرکت گاز استان تهران مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت گازاستان تهرانشماره مجوز:1397/1061

شرکت ملی گازایران
 شرکت گاز استان تهران

)سهامی خاص(

 نوبت دوم

ایران در  استاندارد  رییس سازمان ملی 
آستانه فاز دوم اجرای طرح استانداردهای 
موعد  که  کرد  تاکید  ۸۵گانه خودرویی 
زمانی و موارد استانداردهای تعیین شده 

دچار تغییر نمی شود.
نیره  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برنامه های  با  ارتباط  در  پیروزبخت 
سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت 
بر  افراد  برخی  اعتقاد  داخلی،  تولید  از 
عدم سختگیری این سازمان در تدوین 
در  ویژه  به  برخی محصوالت  استاندارد 
وضعیت  آخرین  خانگی،  لوازم  حوزه 
و  خودرویی  ۸۵ گانه  استانداردهای 
با  ارتباط  در  موجود  نظرهای  اختالف 
محصوالت  استاندارد  طرح،  این  اجرای 
کشاورزی و برنامه های مدنظر در زمینه 
توضیحاتی  موتورسیکلت ها  برقی کردن 

داد. برخی معتقدند استانداردهای تعیین 
شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران 
در  ویژه  به  کاالها  برخی  خصوص  در 
خصوص لوازم خانگی چندان سختگیرانه 
همانند  باید  می رسد  نظر  به  و  نیست 
حوزه خودرو استانداردها در این بخش 
بازنگری شود.لوازم خانگی در حال حاضر 
کیفیت پایینی ندارند و شاید تنها برخی 
بروز  تکنولوژی  لحاظ  از  کارخانجات 
اولیه  استانداردهای  که  هرچند  نباشند 
را دارند و از نظر رتبه انرژی و استاندارد 
ایمنی کنترل می شود. نکته ای که به آن 
اشاره می کنید در مورد کیفیت محصوالت 
است که پس از بحث استاندارد مطرح 
می شود و نمی توان برندهای خارجی را از 
لحاظ کیفیت با برندهای داخلی مقایسه 
کرد. ما از کیفیت لوازم خانگی ناراضی 

یا  استاندارد  مواردی  در  اگر  و  نیستیم 
مردم  باشد  نداشته  وجود  الزم  کیفیت 
می توانند گزارش خود را به سازمان ملی 
استاندارد اعالم کنند تا پیگیری های الزم 
تا  روز  چند  گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
اجرای فاز دوم طرح اجرای استانداردهای 
و  است  باقی  مانده  خودرویی  ۸۵ گانه 
این  در  مختلفی  صحبت های  همچنان 
می رسد  نظر  به  و  است  مطرح  رابطه 
ملی  سازمان  بین  اختالف نظرهایی 
استاندارد ایران با وزارت صنعت، معدن 
وجود  خودروسازان  نیز  و  تجارت  و 
کنیم  تاکید  باید  که  باشد.آنچه  داشته 
خودرویی  ۸۵ گانه  استانداردهای  که 
ارتباط  در  مساله ای  نمی کند.  تغییر 
اختیاری  و  اجباری  استانداردهای  با 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط 

این مساله  با  ارتباط  در  مطرح شد که 
شفاف سازی های الزم صورت گیرد. ۸۵ 
خودروهایی  برای  خودرویی  استاندارد 
وارد   ۱۳۹۶ سال  دی ماه  ابتدای  از  که 
و  شود  رعایت  باید  حتما  شوند  کشور 
تولید  حال  در  که  نیز  خودرویی  قطعا 
هستند باید رعایت استانداردهای ۸۵ گانه 
قرار دهند،  کار  در دستور  را  خودرویی 
چرا که در غیر این صورت در آینده به 
دی ماه  ابتدای  از  برمی خورند.  مشکل 
سال ۱۳۹۷ نیز سازمان ملی استاندارد 
ایران کنترل و نظارت خود را در مورد 
خودروهایی که در داخل تولید می شوند 
آغاز می کند و خودروسازان تا تاریخ اشاره 
شده فرصت دارند تغییرات مورد نظر را 

اعمال کنند.
ادامه در صفحه 7

برخورد سازمان ملی استاندارد ایران با تولید کنندگان متخلف ؛

مخالفت با تعویق یکساله استاندارهای ۸5گانه  خودرویی
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در حال حاضر نه مشکل برجام داریم 
نه مشکل سیاست خارجی چرا که همه این موارد قابل تغییر است و چیزی نیست که 
نتوان تغییرش داد اما آنچه که دارد ممکلت را نابود می کند مشکل کمبود آب است 

که اگر حل نشود هم ایران از بین می رود هم جمهوری اسالمی.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصطفی هاشمی طبا در پاسخ به این پرسش که 
کارنامه دولت دوازدهم را تا امروز چطور ارزیابی می کند، اظهار کرد: تالش های دولت 
روحانی خیلی خوب بوده است و دولت در یک ریل مشخص حرکت می کند اما در 
سیاست کلی که مجموعه حکومتی ما دارد باید مقداری تغییر ایجاد شود. با این روشی 
که ما داریم حرکت می کنیم، مسائل مملکت حل نمی شود.وی افزود: مشکل ما بیشتر 
مشکل درونی است تا بیرونی و حاال برجام باشد یا نباشد ما همچنان مشکالت درونی 
را خواهیم داشت. به عنوان مثال االن دولت می خواهد با بدهی۶00 هزار میلیاردی اش 
چه کند؟ وقتی دولت یارانه نقدی می دهد دیگر نمی تواند الاقل بخشی از این بدهی 
را صاف کند. در حال حاضر موسسات بسیاری که در کار سازندگی کشور بودند 

از دولت طلب دارند، دولت می خواهد با این بدهی چه کند؟ بسیاری از موسسات 
طلبکار از دولت به خاطر همین موضوع دارند کارگران شان را بیرون می کنند، چرا 
که توان پرداخت حقوق آنان را ندارند ولی این در حالی است که دولت دارد این 
گونه پولش را حرام می کند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت 
باید سیاست کلی اش را در این زمینه ها تغییر دهد، گفت: سیاست های داخلی ما با 
سیاست های خارجی مان باید تطبیق پیدا کند. ما سیاست خارجی مان انقالبی است 
و سیاست داخلی مان لیبرالی است. این دو باید باهم تطبیق پیدا کنند تا منابع مان را 
از دست ندهیم.هاشمی طبا افزود: سیاست های اجرایی را مجلس مشخص می کند 
و باید سیاست های درستی از سوی مجلس درباره قانون برنامه و بودجه در پیش 
می گرفت. وقتی مجلس قانونی را تصویب می کند که اجرایی شدنش هزاران میلیارد 
پول می خواهد و خودشان هم می گویند چنین پولی نداریم، این قانون به چه دردی 

می خورد؟
 ادامه در صفحه 2

هاشمی طبا:

مشکل امروز ما نه برجام که کمبود آب است



2 اخباردوشنبه 21 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3776  

چند نکته در باب ارز

عباس آرگون 
بازار ارز ایران مدتی اســت از وضعیت عادی خارج شده است. اعمال 
محدودیت بر خرید و فروش ارز در بازار آزاد از یک ســو و اعالم نرخ 
4200 تومان برای هر دالر از سوی دیگر مهمترین اقداماتی بود که با 
هدف بازگشت آرامش و ایجاد شرایطی نسبتا عادی در دستور کار قرار 
گرفت اما امرور با دو ماه شــدن تک نرخی شــدن ارز می توان دالیل 
بروز این بحران را مورد بررســی قرار داد. نکته اول: ایران در شــرایط 
کنونی با محدودیت ارزی خاصی روبرو نیست . شاید اگر در چهار سال 
گذشــته نرخ دالر متناسب با تورم افزایش می یافت، بحران ارزی این 
گونه اقتصاد را تحت تاثیر خود قــرار نمی داد . تالش دولت ها برای 
عدم تاثیرگذاری نرخ تورم بر دالر سبب می شود، ریال در مقابله با دالر 
قدرت رقابت خود را از دست بدهد و از سوی دیگر در دوره های بحران 
ارزی نیز به واســطه ریزش ارزش ریال در برابر دالر، مشکالت خود را 
نشان می دهد. اگر قیمت ارز در آذر ماه سال ۱۳۹۶ را مبنا قرار دهیم 
می بینیم که طی 4 سال گذشته قیمت آن افزایش چندانی پیدا نکرده 
اســت،به عبارت دیگر در شرایطی که قیمت ارز در سال های ۱۳۹۱ و 
۹2 بین کانال ۳ تا 4 هزار تومان در حرکت بود،در ســال ۱۳۹۶ نیز 
همین وضعیت را داشت.در چنین شرایطی ساالنه تورمی بین ۹ تا ۱0 
درصد در اقتصاد ایران وجود داشــت. با این وصف تاثیر تورم بر دالر ، 
قیمت را به حدود شش هزار تومان می رساند.  نکته دوم: تک نرخی 
شــدن ارز یکی از مهمترین مطالبه های فعاالن اقتصادی است. باید 
توجه داشت تک نرخی شدن ارز در شرایطی می تواند پاسخگو باشد 
که اقتصاد با ثبات باشــد. این اقدام می تواند زمینه فعالیت دالالن را 
از میان ببرد اما چرا دالالن به یک بازار هجوم می آورند و شــرایط را 
دستخوش تغییر می کنند؟ وقتی قیمت کاالیی کمتر از ارزش واقعی 
اش باشــد، دالالن این بازار را زیر نظر می گیرند تا در موقع مقتضی 
برای کســب سود راهی ان شوند . بازار ارز نیز دقیقا در این شرایط به 
سر می برد . احتماالت نشان می داد که ارز در کمین جهش است و 
اجرای قانون کاهش ســود سپرده های بانکی خود زمینه را برای بروز 
این اتفاق بیش از پیش فراهم کرد.نکته سوم: و اما قیمت 4200 تومان 
برای هر دالر؛ به نظر می رســد در شرایط کنونی قیمت دالر اهمیت 
کمتری را نســبت به اجرای یکسان سازی نرخ ارز داشته باشد . آنچه 
اهمیت دارد شــیوه اجرایی این طرح است و بی تردید در طول زمان 
 Emai l :  Info@zamandai ly. i r        .این قیمت تعدیل خواهد شد

قاچاق چیان آرایشی، برنده اصلی افزایش تعرفه واردات
 افزایش ۱0 درصدی عوارض و ســود بازرگانی واردات لوازم آرایشی 
در حالی به گمرکات ابالغ شــده که سود حاصل از این افزایش تعرفه 
احتمــاال به جیب قاچاق چیان خواهد رفت.به گــزارش زمان به نقل 
ازایســنا، گمرک ایران طی بخش نامه ای افزایش ۱0 درصدی عوارض 
گمرکی و ســود بازرگانی لوازم آرایشی وارداتی را به گمرکات اجرایی 
ابالغ کرده است.اصطالح آرایشی، بهداشتی طیف گسترده ای از کاالها 
را شــامل می شود که البته لوازم آرایشــی عمدتا در فصل ۳۳ کتاب 
مقررات صادرات و واردات طبقه بندی شــده و حقوق ورودی آن 2۶ 
درصد ارزش آن بوده است.با توجه به اینکه این گروه جزو گروه کاالیی 
۱0 به حســاب می آید، ســود بازرگانی آن دو برابر بوده که در نتیجه 
حقوق ورودی لوازم آرایشــی تا پیش از این مصوبه 4۸ درصد ارزش 
بوده اســت و ۹ درصد نیز مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می شــد.

به این ترتیب با افزایش ۱0 درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
این کاالها، واردات این کاال مشمول ۵۸ درصد حقوق گمرکی می شود.

افزایش میزان حقوق گمرکی واردات لوازم آرایشــی بر اساس تصمیم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه بودجه 
۱۳۹۷ انجام شد که از 220 نماینده حاضر در مجلس شورای اسالمی، 
۱۵0 رای موافق، 4۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به مصوبه فوق داده 
شد.این در حالی است که طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
۶۳ درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می شود.

معــاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف از تامین ۶۳ درصدی 
لوازم آرایشی به شــکل قاچاق خبر داده و گفته که طبق برآوردهای 
انجام شده، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۵حدود ۱.۵ 

میلیارد دالر بوده که از نظر مقدار، فراوانی باالیی دارد.

انهدام ۲ تیم تروریستی
 در شمالغرب کشور

تیم   2 انهدام  از  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
کشور  شمالغرب  منطقه  در  دیگر  تروریستی 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در پی 
تالش های مذبوحانه اخیر گروهک های تروریستی 
در  رخنه  منظور  به  جهانی  استکبار  به  وابسته 
اقدامات  انجام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک 
و  شناسایی  متعاقباً  و  امنیتی  ضد  و  خرابکارانه 
انهدام یک تیم ۷ نفره از تروریست ها در شامگاه 
جمعه )۱۸ خرداد(، سردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه در گفت وگویی اظهار داشت: 
در روزهای اخیر شاهد برخی تحرکات و تالش 
های اشرار و تروریست های ضد انقالب در مناطق 
نفوذ  با هدف  و شمال غرب کشور  مرزی غرب 
رصد  و  اطالعاتی  اشراف  که  بودیم  عمق  به 
کامل و دقیق رزمندگان نیروی زمینی سپاه در 
قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع(، این گروهک های 
خود  شوم  اهداف  به  دستیابی  در  تروریستی 
ناکام گذاشت.سردار پاکپور در ادامه از وقوع دو 
درگیری دیگردر مناطق عمومی سروآباد و اشنویه 
خبر داد و افزود: همچنین دو تیم تروریستی از 
اشرار ضد انقالب تالش نافرجامی برای نفوذ به 
اطالعاتی  رصد  با  که  داشتند  کشورمان  خاک 
رزمندگان  آنان،  عبور  محل  دقیق  شناسایی  و 
در  درگیری  از  پس  توانستند  حمزه  قرارگاه 
مناطق عمومی سروآباد و اشنویه، این تیم های 
تروریستی را نیز منهدم و ۶ تن از تروریست ها را 
به هالکت رسانده و ۳ نفر از آنان را زخمی کنند.

هاشمی طبا:

مشکل امروز ما نه برجام 
که کمبود آب است

ادامه از صفحه ۱
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور دچار 
مشکل کمبود آب است، ادامه داد: باید مجلس ما 
تمام کوشش اش را برای حل مشکل آب و تغییر 
دنبالش  هم  دولت  و  می کرد  کشاورزی  شیوه 
می رفت اما این اتفاق نیفتاده و آقای روحانی هم 
همین طور نشسته و چاه ها دارند خشک می شوند 
و آب سدها پایین تر می روند. پس مجموعه ای از 
سیاست گذاری ها در مجلس و اراده دولت و منش 
آن وجود دارد که باید کارها را پیش ببرد.وی در 
خیلی  دولت  منش  نظرم  به  کرد:  تصریح  پایان 
انقالبی نیست که بتواند کار را آن طور که الزمه 
باید  فقط  االن  دولت  ببرد.  پیش  است  مملکت 
به مسئله آب و کشاورزی برسد و بقیه کارها را 
بگذارد برای بعد. در این میان هرکس که نمی 
تواند در دولت کار کند هم برود. ما که نباید با 
کسی رودربایستی داشته باشیم. ما در حال حاضر 
نه مشکل برجام داریم نه مشکل سیاست خارجی 
چرا که همه این موارد قابل تغییر است و چیزی 
اما آنچه که دارد  نتوان تغییرش داد  نیست که 
ممکلت را نابود می کند مشکل کمبود آب است 
بین می رود هم  از  ایران  نشود هم  اگر حل  که 

جمهوری اسالمی.

اخبار

سرمقاله

خبر

دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، 
پدرش مدارا و برادرش ، نرمش

کالمامیر

بر  عالوه  یکجانبه  های  تحریم  جمهور:  رئیس 
تجارت  روند  در  المللی  بین  مقررات  با  مغایرت 

مشروع نیز خدشه وارد می کند.
ازصداوسیما؛  رئیس  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشورهای  سران  اجالس  در  کشورمان  جمهور 
اینکه  بیان  با  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو 
توسعه  تر،  باثبات  تر،  امن  ای  منطقه  برای 
منافع  و  اشتراکات  باید  تر،  پررونق  و  تر  یافته 
کار  دستور  و  تعامل  مبنای  بلندمدت  مشترک 
ایران  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  منطقه  در سطح 
آماده  مطمئن  و  مستقل  شریکی  عنوان  به 
و  ای  منطقه  اقتصادی  های  همکاری  گسترش 
متحده  ایاالت  روحاني تالش  است.  المللی  بین 
را  دیگران  بر  خود  های  سیاست  تحمیل  برای 
تأکید کرد:  خطری در حال گسترش دانست و 
تحریم های یکجانبه به روند تجارت مشروع بین 
المللی خدشه وارد می کند.وی از تالش روسیه 
کرد. قدردانی  برجام  توافق  حفظ  برای  چین  و 

رئیس جمهور کشورمان افزود: جمهوری اسالمی 
ایران آماده است در زمینه های مختلف مبارزه 
با تروریست، افراط گرایی و توسعه همکاریهای 
شانگهای  سازمان  اهداف  دیگر  و  اقتصادی 

همکاری کند.
تاکيد رئيس جمهور چين 

بر دو شاخص امنيت و رفاه 
رئیس جمهور چین در اجالس سران کشورهای 
چین  در  که  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو 
رفاه  و  امنیت  گفت:  است  برگزاری  حال  در 
برای  و  است  ناپذیر  جدایي  و  مهم  موضوع  دو 
است.شی  اهمیت  با  بسیار  کشورها  پیشرفت 
جینپینگ افزود: چین برای تحقق امنیت، صلح، 

آموزش و رفاه کشورهای عضو و ناظر تمام تالش 
اینکه  بیان  با  گرفت.وی  خواهد  کار  به  را  خود 
گرفت،  جدی  باید  را  مردم  رفاهی  های  چالش 
تصریح کرد: گسترش راههای تجاری در تامین 
کشورهای  همه  دارد.  مهمی  نقش  مردم  رفاه 
برای  و همکاری  با هماهنگی  باید  ناظر  و  عضو 
کنند.نخست  تالش  سازمان  اهداف  پیشبرد 
نارندرا  بود.  اجالس  سخنران  دومین  هند  وزیر 
مودی همکاری و توسعه روابط کشورهای عضو 

و ناظر را خواستار شد.رؤسای جمهور قزاقستان، 
قرقیزستان و پاکستان نیز به ترتیب در اجالس 
سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 

سخنرانی کردند.
انتقاد پوتين از خروج آمریکا 

از توافق هسته ای ایران
در  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
در  سران  ای  منطقه  نشست  یک  در  سخنرانی 
چین, از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران 

انتقاد کرد.
سازمان  سران  نشست  در  اظهاراتی  در  پوتین 
کرد  تاکید  چینگدائو  در  شانگهای  همکاری 
اعضای این سازمان در خصوص این اقدام آمریکا 

نگران هستند.
چین، روسیه و چهار جمهوری شوروی سابق - 
تاجیکستان  و  قرقیزستان  ازبکستان,  قزاقستان, 
سازمان  اعضای  پاکستان  و  هند  همچنین  و   -
تصمیم  گفت  هستند.پوتین  شانگهای  همکاری 
واشنگتن برای خروج از این توافق ممکن است 
اوضاع را در منطقه بی ثبات کند.وی افزود مسکو 
به محترم شمردن تعهدات خود بر اساس توافق 

هسته ای ایران ادامه خواهد داد.

روحانی: تحریم های آمریکا به روند تجارت بين المللی خدشه وارد می کند

تحمیل سیاست های آمریکا؛ خطری در حال گسترش

متن آگهی
تاریخ رسیدگی : ۱۳۹۷/2/۱۹ 

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی اردل 
خواهان : خانم زهرا بابادی الکوهی فرزند حاجی علی به نشانی استان چهارمحال وبختیاریـ  شهرستان 

اردلـ  بخش مرکزی شهرستان اردلـ  دهستان پشتکوهـ  روستای آلیکوه 
خوانده : آقای ابراهیم بابادی فرزند وفا به نشانی..... 

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری اردل نموده که 
پس از ثبت  در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که پس از جری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده 
بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید: 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم زهرا بابادی آلکوهی فرزند حاجی علی به طرفیت آقای ابراهیم بابادی 
فرزند وفا بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم طالق غیابی به دلیل پناهنده شدن خوانده به کشور 
خارجی و تغییر مذهب از شیعه به مسیحی ) عسر و حرج ( با توجه به اینکه براساس دادخواست 
تقدیمی تحقیقات محلی صورت گرفته توسط مرجع انتظامی ، گواهی گواهان ، صورت جلسه تنظیمی 
توسط داوران و سایر محتویات پرونده مشخص می گردد خوانده هیچ گونه پایبندی به زندگی مشترک 
نداشته و با همسر خود دچار اختالفات خانوادگی بوده و مدت نسبتاً طوالنی ) حدود سه سال ( است 
که همسر خود را ترک نموده و به نقطه نامعلومی عزیمت نموده و هیچ گونه دفاعی نیز در قبال دعوی 
خواهان ارائه ننموده است لذا از نظر دادگاه عسر و حرج خواهان در ارائه زندگی  مشترک محرز است از 
طرفی طرفین فاقد فرزند مشترک هستند و خواهان درخواست نموده که صدور و اجرای حکم طالق 
منوط به دریافت حقوق مالی نگردد و قصد پیگیری مجزای آنها را دارد بنابراین از نظر دادگاه شرایط 
الزم محرز است و مستنداً به ماده ۱۱۳0 از قانون مدنی ، مواد 2۹ ، ۳0 ، ۳۱ از قانون حمایت خانوده 
و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به 
حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و جاری نمودن صیغه طالق صادر و اعالم می گردد. طالق از نوعی 
رجعی خواهد بود . احراز سایر شرایط قانونی به عهده دفترخانه مربوطه می باشد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردلـ  علی خسروی  آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست به خانم آزاده راد ثانی مجهول المکان آقای هوشنگ 
افرونگاهان  مزار شهید  از  قبل  نوشهر ستارخان  علی ساکن  فرزند  نصرتی کوهی  
دادخواستی  به خواسته مطالبه وجه به شرح متن دادخواست به طرفیت خانم آزاده 
راد ثانی  شعبه 4 شورای حل اختالف نوشهر تقدیم داشته که به کالس ۷۱4/۹۶/ح 
ش /4 وقت رسیدگی به روز شنبه تاریخ۹۷/4/2۳ ساعت ۱0 صبح تعیین گردیده  
است با توجه به اینکه خوانده فعال مجهول المکان  می باشد بنا به تقاضای خواهان 
و دستور شورا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا خانم آزاده را د ثانی  با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت و 
یا الیحه دفاعیه خود را با تعیین محل اقامت خویش تنظیم و به شورا تقدیم نماید 

در غیر اینصورت شورا غیا با  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود
 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان نوشهر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
خانم فاطمه زهرارمضانی اخته چی فرزندنوراله  به شرح درخواستی که به شماره 
۹۷_۱۳4این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
۷۸۹صادره  شناسنامه  شماره  فرزندعلی   قاجاری  زارع  فردین  مرحوم  که  داشته 
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹۵/۱0/2۳دراقامتگاه  درتاریخ  ازساری 
ملی  ش  مادرمتوفی  پورفالح  لیال  عبارتنداز۱_  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه 
20۹۱0۶0۷۷۱   2_علی زارع قاجاری پدرمتوفی ش شناسنامه 2     ۳_فاطمه 
قاجاری  زارع  4_خاطره     2۱۶24۱۹0۶۸ ملی  ش  همسرمتوفی  زهرارمضانی 
ش  فرزندذکور  قاجاری  ۵_فریدزارع       2۱۵0۱۳0424 ملی  ش  فرزنداناث 
وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق  غیرنامبردگان  به  که     2۱۵0۶۱۳۷۶۱ ملی 
والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی 
باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 

قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 20۶مدل ۱۳۹4با شماره پالک ۱۶۵م۱۸ایران ۸2 با 
شماره موتور۱۶۵A00۱0۹۹۱و شماره شاسی NAAP0۳EE4FJ20۳4۵۶بنام 

سید میثم حسینی مطلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۹۵ش پالک4۳۷ل۶4یران۹۹ش موتور۵۵0۸۹۸۳ش شاسی

NAS4۱2۱00F۳۳۸4202مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
NkR۵۵ش  ایسوزو  اتاق  سینی  پالک  سبز  برگ  شناسایی  کارت   
شاسی موتور۶۹۳۸00ش  ۸۸ش  ۷4۵ع۶۱ایران۶2مدل  پالک 

NAGNKR۵۵E0۸۷0۹02۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

اصالحیه 
آگهی ابالغ وقت دادرسی علی اصغر حسین پوربه کالسه ۷/۱۱۶۵/۹۶ از شعبه ۷ شورای 
حل اختالف بابل که در تاریخ ۹۷/۳/۱۳در روزنامه پیام زمان چاپ شده بود وقت رسیدگی 
این پرونده در تاریخ ۹۷/4/۱۹ ساعت ۹ صبح می باشد که اشتباها تاریخ وقت رسیدگی 

۹۷/۳/22چاپ شده بود که در این شماره اصالح میگردد

مفقودی
به   ۱۳۹0 مدل  سفیدروغنی  رنگ  ۱۳۱به  پراید  سواری  ماشین  سبز  برگه   
انتظامی  4۳۵۷02۳شماره  موتور  s۱4۱22۹0220۳۶۳شماره  شاسی  شماره 

۸۶۳ق۱۷ایران ۷۸بنام بابک باطبی مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ۹۷/4/۳0ساعت ۱۱ و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر چاوشی 
فرزند شعبانعلی خواهان  آقای مجتبی کاردل شکایتی به طرفیت خوانده به خواسته 
کالسه۹۶0۹۹۸20۱۱400۳۶2  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
وقت  و  سابق   2 کیفری  دادگاه   ۱0۱ سرخرود  بخش  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
رسیدگی مورخ ۹۷/4/۳0ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
چاوشی  اکبر  علی  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  د   آ  ماده ۱۷4ق 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  شاکی  درخواست  و  غیر  مال  فروش  اتهام  به 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی تعیین شده در دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی مورخ ۹۷/4/۳0ساعت ۱۱ در دادگاه حاضر گردد

 منشی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش سرخرود 101 دادگاه کیفری 2 سابق سید رسول 
حسینی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای رضاعلی رجبی وندچالی   فرزندغالم حیدر به شرح درخواستی که به شماره 
۱۳۸/۹۷ این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
شناسنامه  شماره  فرزندرجبعلی    جویباری   رضائیان  شرافت  مرحومه  که  داشته 
جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹۶/۵/۳دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ  ۱۸صادره 

نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز
۷۱4همسرمتوفی     شناسنامه  حیدرشماره  فرزندغالم  وندچالی  رجبی  ۱_رضاعلی 
2_حیدررجبی وندچالی فرزندرضاعلی شماره شناسنامه ۱۹ فرزندذکورمتوفی  ۳_
مریم رجبی وندچالی فرزندرضا علی شماره ملی ۵۸2002۹4۳۷فرزنداناث متوفی 

فرزنداناث   ۵۸20۱2۱۵۳۸ ملی  شماره  فرزندرضاعلی  وندچالی  4_هاجررجبی 
متوفی   که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس 
نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام 
ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی 

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

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقایان ۱. دلدار بهنام  2. حمید عطا به اتهام تسبیب در ایراد صدمه 
محمد  شکایت  موضوع  کار  ایمنی  موازین  رعایت  عدم  از  ناشی  عمدی  غیر  بدنی 
کلیوند   در پرونده کالسه ۹۶20۶2  از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده ۱۱0 قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف 4۹۹
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه ۹00002۵  

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۹۶ متر مربع قطعه ۱۱2۹ تفکیکی پالک ۷2۹۳ 
فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده از 22۹ فرعی از اصلی مذکور با حدود اربعه: شماال 
به طول ۶ متر به خیابان ده متری. شرقا ۱۶ متر به قطعه ۱۱۳ تفکیکی. جنوبا به طول ۶ 
متر به قطعه ۱۱۸ تفکیکی. غربا به طول ۱۶ متر به قطعه ۱2۸ تفکیکی که ذیل شماره 
ثبت 2۱۸۷۷۵ صفحه ۳۱4 و ۳۱۷ دفتر ۹۵۳ به نام تقی لشگری و محمد جوانشیر ثبت 
و صادر شده است. سپس ششدانگ مع الواسطه به موجب قطعی ۱422 – ۱۳۸۵/0۶/0۶ 
دفترخانه ۱۷ اسالمشهر به خانم منصوره بختیاری منتقل شده است. سپس به موجب سند 
رهنی ۹۸۳0۷ مورخ ۱۳۸۶/0۹/24 دفتر خانه 42۸ تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته 
است. ضمنا نسبت به پالک فوق سند مالکیت المثنی با سریال چاپی 2۹۷۶۵۹ و 2۹۷۶۶۷ 
صادر شده است. ستون نقل  و انتقاالت سند مالکیت معرف نام اخرین مالک یا مالکین 
می باشد که بعلت عدم ایفای تعهدات منجر بصدور اجرائیه از سوی بانک گردیده است که 
برابر نظریه ۹۵/۱0۸4 مورخ ۱۳۹۵/0۳/04  کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی 
مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است در اسالمشهر- باغ فیض- کوچه ۱۸-پالک 
۱۵. مورد ارزیابی ملک: قطعه زمینی به مساحت ۹۶متر مربع به شماره پالک 42/۷2۹۳ 
با بنای احداثی در آن به صورت دو طبقه و نیم. اسکلت ساختمان فلزی.سقف طاق ضربی. 
نماسنگ. درب و پنجره فلزی.طبقات همکف و اول به انضمام یک اتاق واقع در طبقه دوم 
جمعا به صورت یک واحد مسکونی در حال استفاده میباشد. ساختمان مورد کارشناسی 
دارای پایانکار ساختمانی به شماره ۸۵00۸۹۳۱ مورخ ۱۳۸۵/0۵/۱2 صادره از شهرداری 
منطقه 2اسالمشهر میباشدو طبق گواهی زیر بنای موجود در ساختمان به مساحت کل 
۱۵۹/۳0  مترمربع و بنای مفید مسکونی ۱۱4/۵ متر مربع میباشد. کف ساختمان موزاییک 
  MDF و دیوار گچ با پوشش الیاف )پتینه(. آشپزخانه اوپن با کف و دیوار سرامیک و کابینت
و ملک مزبور در اختیار و تصرف خانم منصوره بختیاری میباشد. به مبلغ۳/024/000/000   
ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/04/۱۳  از ساعت ۹ الی ۱2ظهر در محل اداره ثبت اسنادو 
امالک اسالمشهرواقع در اسالمشهر-قائمیه- سایت اداریاز طریق مزایده حضوری بفروش 
میرسد و مزایده از مبلغ ۳/024/000/000 ریال شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی 
است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
در همان ساعت و همان مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک 
تضمین شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در 
جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای 
این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حسابهای دارایی و شهرداری و..... خواهد بود مورد ضمنا بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه بیمه 

می باشد.م/الف ۵۳۵     تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۷/0۳/2۱
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

 در جلسه علنی مجلس دیروز شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی، الیحه الحاق دولت 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با توضیحات سیدعباس 

عراقچی، معاون وزیر خارجه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تعدادی از نمایندگان که اکثرا عضو فراکسیون والیی مجلس 
هستند، دیروز به محض ورود مجلس در اعتراض به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم) CFT ( با در دست داشتن پالکاردهایی و پهن کردن چندین 
طومار در صحن، فضای مجلس را متشنج کردند.در ادامه جلسه نمایندگان مجلس موافقت 
کردند که الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تا زمان روشن 
شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی ها یعنی برای دوماه مسکوت بماند.سیدعباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجه که برای ارائه توضیحات در این زمینه در مجلس حاضر شده بود با 
تاکید بر اینکه ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم خارج می شود،  گفت: شورای عالی امنیت ملی گواهی داده که حق شرط ها و 
تحفظ ها، هیچ تهدید امنیتی متوجه ایران با پیوستن به این کنوانسیون نمی شود. وی تاکید 
کرد: با پیوستن به CFT، هیچ تهدید امنیتی متوجه ما نمی شود.در این جلسه سیدحسینی 
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مخالف 
کلیات این الیحه، با تاکید بر اینکه مجلس دیروز به تصمیمی مدرس گونه نیاز دارد، گفت: 
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آثار منفی برای ایران دارد که 
یکی از بزرگ ترین این آثار آن است که آمریکایی ها ما را نقطه زن تحریم می کنند.همچنین 
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به عنوان 
موافق کلیات این الیحه با بیان اینکه عربستان،  رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال الحاق 
نشدن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند، گفت: باید برای تامین 
منافع ملی کشور این الیحه را تصویب کنیم. وی افزود: CFT نوعی مقابله با آمریکاست.

غالمرضا تاجگردون عضو فراکسیون امید نیز گفت که مسکوت ماندن CFT در راستای 
ایجاد وحدت اصولی و فرصتی برای دولت جهت مذاکره با اروپایی ها در ادامه برجام است.

در جلسه علنی دیروز همچنین علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به اخطار نماینده قائمشهر درباره نظر دولت پیرامون مسکوت ماندن الیحه الحاق ایران 
با مسکوت  با تامین مالی تروریسم )CFT( گفت:  دولت مخالفتی  به کنوانسیون مقابله 
ملی وسیاست  امنیت  نجفی خوشرودی عضو کمیسیون  ندارد.علی   CFT ماندن الیحه 
خارجی مجلس هم در مخالفت با مسکوت ماندن CFT با تاکید بر اینکه عدم عضویت در 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ضرر اصلی به دنبال خواهد داشت، گفت: بهانه ای 
به دست کشورهای دیگر و دشمنان مان ندهیم و تمامی تالش را برای جذب سرمایه گذاری 
به کار گیریم.در این رابطه علی مطهری نیز گفت که مسکوت ماندن دو ماهه الیحه مقابله 
با اطمینان بیشتری به این  با تامین مالی تروریسم )CFT( موجب می شود نمایندگان 

الیحه رای دهند.

مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران: روند عرضه در بورس کاال افزایش ۶۶ درصدی 
داشت که به همراه حذف تقاضا های کاذب بنا داریم دغدغه متقاضیان واقعی را رفع کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه محصوالت و مواد 
اولیه در بورس کاالی ایران برای شرکت های پایین دستی ، بر اساس عملکرد شرکت 
های تولید کننده ادامه دارد و روند آن رو به افزایش است.وی گفت: در مورد بسیاری 
از کاالها در روزها و ماه های اخیر،افزایش عرضه را داشتیم ، ضمن اینکه بعد از اعالم 
نرخ 4200 تومانی برای دالر به عنوان نرخ ارز رسمی، قیمت های پایه در بورس کاال بر 
مبنای ارز 4200 تومانی ارزش گذاری می شود و رقابت ها بر همان مبنا روی قیمت ها 

انجام می شود.
وی اضافه کرد: این اتفاق موجب شد قیمت هایی که در بورس کاال کشف می شود بعضاً 
از قیمت های جهانی و قیمت های خارج بورس، بسیار پایین تر باشد و به شدت تقاضا 
برای محصوالتی که در بورس عرضه می شود افزایش یابد.سلطانی نژاد گفت: در این 
مدت برای عرضه مس رشد ۶۶ درصدی داشتیم این در حالی است که تقاضای آن رشد 
۱۳۳ درصدی داشته است بنابراین اختالف قیمت بورس و قیمت جهانی موجب شده 
خیلی از کسانی که تولید کننده پایین دستی واقعی هم نیستند به خرید این کاالها 
متمایل شوند و بعضاً آن را یا در بازار بیرون بورس بفروشند و یا صادر کنند و رقیب 

تولید کننده شوند
وی افزود: کسانی می توانند در بورس خرید کنند که مجوزهای الزم را داشته باشند؛ 
بعضی از کاالها را افراد یا شرکت هایی می توانند از بورس خرید کنند که در سایت بهین 
یاب وزارت صنعت به عنوان تولید کننده ثبت شده باشند، در مورد برخی کاالهای دیگر 
مانند مس هم فقط کسانی می توانند خرید کنند که از مجوز یا پروانه بهره برداری از 

محصوالت مس در صنایع پایین دستی برخوردار باشند.
وی گفت: برخی از کسانی که بعد از ابالغ سیاست های جدید ارزی به خرید واقعی اقدام 
کردند متقاضیان غیر واقعی بودند از این رو برای اینکه بتوانیم فقط خریداران واقعی را 
تامین کنیم با هماهنگی وزارت صنعت ، خرید 24 ماه گذشته آنان از بورس را مبنا قرار 
دادیم تا معادل متوسط همان مقدار خرید در عملکرد 24 ماهه گذشته را خرید کنند که 

کمک می کند تقاضاها واقعی باشد.
سلطانی نژاد افزود: کسانی که جدید وارد این بازار شدند بر اساس پروانه بهره برداری که 

از وزارت صنعت دریافت کردند می توانند اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
وی اضافه کرد: این تدبیر کمک کرد تا بسیاری از تقاضاهای کاذب از بازار خارج شود و 
فرآیند کشف قیمت به گونه ای پیش رود که تقاضای کاذبی در مورد عرضه ها نداشته 
باشیم ضمن اینکه با همکاری تولیدکننده ها در بسیاری از کاالها عرضه ها را در بورس 

افزایش دادیم.

 CFT جنجال در مجلس بر سر
و مسکوت ماندن دوماهه آن

حذف متقاضیان غیر واقعی 
محصوالت در بورس کاال
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برگزاری سالگرد شهدای  حادثه تروریستی مجلس 

اولین سالگرد شهادت جمعی از کارکنان مجلس و مردم در حادثه تروریستی 
مجلس در مسجد شهید مطهری برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مراسم یادبود شهدای حادثه تروریستی مجلس 
در مسجد و مدرسه شهید مطهری با حضور علی الریجانی رییس مجلس و 
جمعی از نمایندگان و مقامات کشوری و لشکری برگزار شد. ۱۷خرداد ۹۶ 
داعش به مجلس شورای اسالمی حمله تروریستی کرد که در پی آن تعدادی 

از کارکنان و مراجعان به شهادت رسیدند.   

تاکید گروه ۷ بر صلح آمیز ماندن برنامه هسته ای ایران

بر خالف تاکید همیشگی ایران مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان 
سران گروه هفت در بیانه  پایانی خود خواستار صلح آمیز ماندن فعالیت های 

هسته ای ایران شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سران گروه هفت در بیانه  پایانی خود خواستار 
تضمین صلح آمیز ماندن برنامه هسته ای ایران شدند. این تاکید در حالی مطرح 
شده است که خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران موجب بروز اختالفاتی 
میان  واشنگتن و متحدان اروپایی اش شده است.در بیانه  گروه هفت آمده است: 
ما متعهد به تضمین همیشگی این هستیم که برنامه هستهای ایران صلح آمیز 
و مطابق با تعهدات و الزامات بین المللی ش مبنی بر عدم دستیابی، توسعه و یا 
ساخت سالح هسته ای باقی می ماند.همچنین در این  بیانیه با تکرار ادعاهای 
بی اساس غرب و آمریکا علیه سیاست های منطقه ای کشورمان آماده است: ما 
تمام حمایت های مالی از تروریسم شامل گروه های تروریستی مورد حمایت ایران 
را محکوم می کنیم. ما همچنین از ایران می خواهیم تا با  کمک به تالش ها 
برای مقابله با تروریسم و یافتن راه حل های سیاسی و برقراری صلح در منطقه 
نقشی سازنده ایفا کند.این گروه در ادامه بیانه   خود با این ادعا که برنامه موشکی 
بالستیک ایران تهدیدی علیه امنیت و صلح بین الملل است از ایران خواسته تا 
از پرتاب موشک های بالستیک و هر فعالیت دیگری که به گفته آن ها خالف 
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است و منطقه را بی ثبات می کند 
پرهیز کند.گروه هفت شامل قدرت های اروپایی همچون آلمان، فرانسه وانگلیس 
است که در کنار آمریکا از امضا کنندگان توافق هسته ای با ایران به شمار می 
آیند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته ) میالدی ( با اعالم خروج 
از این توافق گفت که تحریم ها علیه تهران را باز می گرداند. این تصمیم ترامپ با 
مخالفت دیگر طرف های توافق که همگی بر ادامه پایبندی شان بر توافق هسته ای 
تاکید کرده اند مواجه شده است .این در حالی است که مقامات کشورمان همواره 
ضمن رد ادعاهای بی اساس غرب و آمریکا علیه برنامه هسته ای کشورمان تاکید 
کردهاند که فعالیت های هسته ای ایران ماهیت کامال صلح آمیز دارد و جمهوری 
اسالمی هرگز به دنبال دستیابی به ظرفیت ساخت سالح هسته ای نبوده است 
. در همین راستا آژانس بین المللی انرژی اتمی در تمامی گزارشات خود از روند 
اجرای برجام و گزارشات پیشین خود درباره برنامه هسته ای ایران تایید کرده 
است که این کشور به تعهدات خود پایبند است و هیچگونه شواهدی دال بر 
وجود جنبه های نظامی در فعالیت های هسته ای تهران وجود ندارد.ایران در 
خصوص برنامه موشکی بالستیکش نیز در پاسخ به مخالفت های غرب و آمریکا 
تاکید دارد که کشورمان همچون هر ملت دیگری حق دارد از خود در برابر 
تهدیدات دفاع کند و از آنجایی که موشک های ایران بخشی از توان دفاعی اش 
به شمار می آید این کشور برای توسعه ظرفیت دفاعی خود شامل موشک های 
بالستیک از هیچ کس اجازه نمی گیرد به ویژه اینکه این فعالیت ها هیچ منافاتی با 

تعهدات بین المللی تهران ندارد و خالف قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت نیست.

آغاز بازپرداخت سپرده های موسسات 
مالی از امروز

تومان  میلیارد  یک  سقف  تا  سپرده های  بازپرداخت   
سپرده گذاران در موسسات مالی منحل شده از دوشنبه 
2۱ خرداد آغاز می شود. به گزارش زمان به نقل ازصدا و 
سیما، محمدعلی کریمی گفت:  از آخرین مراحل ساماندهی 
موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از ماموریت های اصلی 
بانک مرکزی در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، 
میلیارد  یک  تا سقف  گذاری  سپرده  سپرده  بازپرداخت 
تومان است.وی ادامه داد: تاکنون سپرده گذاران موسسات 
افضل توس، وحدت )آرمان( و سپرده گذاران تشکیالت 
البرز ایرانیان، سپرده خود را تا مبلغ ۱00 میلیون تومان، 
سپرده گذاران موسسه فرشتگان تا 200 میلیون تومان و 
سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج تا ۳00 میلیون 
تومان دریافت کرده بودند.کریمی اضافه کرد: با این کار 
بیش از ۹۸ درصد از سپرده گذاران تسویه حساب شدند 
و 2 درصد باقیمانده در تصمیم اخیر تا مبلغ یک میلیارد 
تومان می توانند تسویه و دریافت کنند و آن هایی که بیش 
از یک میلیارد تومان سپرده داشتند هم می توانند تا مبلغ 
یک میلیارد تومان را دریافت کنند.وی گفت: بانک عامل 
بازپرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج، بانک پارسیان؛ 
تعاونی فرشتگان موسسه کاسپین و موسسه وحدت یا آرمان، 
موسسه اعتباری ملل؛ افضل توس، بانک آینده و تشکیالت 
البرز ایرانیان بانک تجارت است.سخنگوی بانک مرکزی 
افزود: سپرده گذاران از روز دوشنبه می توانند بر اساس 
مواردی که در سایت این بانک ها و احتماال بانک مرکزی 
درج می شود مراجعه کنند. سخنگوی بانک مرکزی گفت: 
اگر مشکلی بود مردم می توانند با شماره تلفن 2۹۹۵4۸۵۵ 

واحد ارتباطات مردمی بانک مرکزی تماس بگیرند.

نگاه ویژه  نیروی دریایی برای توسعه 
منطقه مکران 

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
بعد از انقالب اسالمی نیروی دریایی در سواحل مکران به 
عنوان دروازه طالیی کشور، توسعه چشم گیری پیدا کرده 
است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر دریادار حسین 
خانزادی درمراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی دریایی 
کنارک با بیان این مطلب گفت: منطقه سوم دریایی در 
آب های سیستان و بلوچستان نقش مهمی در محرومیت 
زدایی این مناطق داشته است.وی نقش مردم انقالبی بلوچ 
را در تامین امنیت این مرز و بوم ستودنی خواند و تاکید 
کرد: نیروی دریایی نگاه ویژه ای برای توسعه منطقه مکران 
دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه برای رسیدن 
به آرمان های نظام جمهوری اسالمی باید تالش بیشتری 
شود، افزود: امروزه نیروی دریایی یک دژ برای اقتدار و 
توسعه نظام است.حجت االسالم بامری امام جمعه کنارک 
نیز در این مراسم گفت: نیروهای مسلح در مواقع بحران، 

همیشه پای کار بوده اند و ما قدردان این عزیزان هستیم.

خبرخبر

رئیس مجلس گفت: رئیس جمهور آمریکا قلمروی 
سیاست را با چانه زنی های میدان تره بار عوضی 

گرفته است.
ابتدای جلسه  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی علی الریجانی 
رئیس  اخیر  سخنان  خصوص  در  مجلس  رئیس 
جمهور آمریکا گفت: سخنان اخیر ترامپ بسیار ژاژ 
و پریش در حوزه سیاست بود. به نحوی که صدر و 
ذیل مطالب ایشان تناسبی با یکدیگر نداشت. از یک 
طرف توهم آمیز، تصمیمات اخیر آمریکا در منطقه 
را توصیف کردند که به نظر می رسد ایشان واقعیات 
شعف  روانی  دفعی  حاالت  با  را  سیاسی  صحنه 
انگیز تصنعی خلط کردند که چندان محل توجه 
ما نیست.رئیس مجلس ادامه داد: مانعی هم ندارد 
که در این خوش خیالی بماند، مساله این است که 
در همین حال که از تحریم های سنگین علیه ایران 
حرف می زنند مدعی ضرورت نوعی گفتگوی جدید 
برای حل مسائل شده اند.وی تصریح کرد: اینقدر 
این سخنان ناشیانه بیان می گردد که به نظر می 
رسد وی قلمروی سیاست را با چانه زنی های میدان 
ایشان توافقات  بار عوضی گرفته است؛ وقتی  تره 
هسته ای را که بعد از چند سال مذاکره حاصل شده 
بدون توجه به تعهدات اخالقی و حرفه ای زیر پا می 
گذارند چه توقعی دارند که در مقابل این ژاژخواهی 

ها کسی به او توجه کند.وی تصریح کرد: دنیای 
سیاست محل مراودات و محاسبات عقالنی است، نه 
رفتار بی نزاکت سیاسی. آمریکا مطمئن باشد ملت 
ایران در برابر دشمنی های آمریکا و صهیونیست 
ها با اراده قوی تر تحت رهبری داهیانه آیت اهلل 
خامنه ای به راه خویش ادامه خواهد داد.الریجانی 
با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در حرم 
مطهر امام خمینی )ره( گفت: آیت اهلل خامنه ای 
خوبی  به  )ره(  امام  رحلت  سالروز  سخنرانی  در 
عظمت مقام امام و اهمیت راه او را بیان داشتند 
که تاثی به سیره امام علی )ع( بود و توجه به آن 

نیاز امروز ایران است.وی افزود: مخصوصاً هشدارهای 
و چه  اروپا  برای  ای چه  در مسئله هسته  ایشان 
برای آمادگی در فعال شدن بخش هایی از صنعت 
هسته ای اهمیت بسزایی داشت. این دستورات در 
این مقطع حساس بسیار به موقع و به قاعده بود 
و آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان انرژی 
اتمی نیز با جدیت این دستورات را باید به انجام 
برساند.وی به کمیسیون امنیت ملی ماموریت داد 
به صورت مستمر پیگیر تحقق این دستورات باشد.

پلید  نخست وزیر  دوره گردی های  به  اشاره  با  وی 
این دوره گردی  اروپا گفت:  رژیم صهیونیستی در 

برای همراه کردن اروپا با آمریکا در خروج از توافق 
خوردن  ضربه  با  می رسد  نظر  به  است.  هسته ای 
تروریست ها در عراق و سوریه، این رژیم ماجراجو 
به دنبال ایجاد بحران دیگری در منطقه است تا بر 
مشکالت داخلی و خارجی رژیم سرپوش بگذارد.

وی ادامه داد: قطعاً ایران با تدبیر، خواست ملت را 
دنبال می کند اما این قدر روشن است که مسئولین 
اروپا  بی زمان  منتظر وعده های  اسالمی  جمهوری 
نمی مانند؛ زمان مذاکرات در حال اتمام است. اگر 
توافق  توانمندی را در خود می بیند که  این  اروپا 
هسته ای را حفظ کند، باید تصمیم خود را صریح تر 
و سریع تر اعالم کند؛ در غیر این صورت جمهوری 
اسالمی گام های بعدی را چه در زمینه هسته ای و 
چه مسائل دیگر برمی دارد.الریجانی اظهار داشت: 
الزم است دولت سریع تر تدبیری در خصوص مدل 
بودجه ای متناسب با شرایط پیش رو داشته باشد؛ به 
نحوی که نیازهای اصلی کشور تأمین شود؛ گرچه 
در این زمینه شورای هماهنگی اقتصادی باید گام 
کمیسیون  است  الزم  اما  بردارد،  سریعتری  های 
برنامه  سازمان  با  نشست هایی  با  بودجه  و  برنامه 
و بودجه، سیمای روشنی از نحوه عمل دولت در 
شورای  مجلس  کند.رئیس  حاصل  جدید  شرایط 
اسالمی خاطرنشان کرد: اگر نیازی به تغییراتی در 

قانون بودجه بود، باید تدارک کرد.

الریجانی : رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد بحران دیگری در منطقه است 

ایران منتظر وعده های بی زمان اروپا نمی مانند

آگهی ابالغ
 مفاددادخواست وضمائم

محمدکعب  طرفیت  به  دادخواست  وحیدحقیقی  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک 
مبلغ۱۹0/000/000ریال وجه  بخواسته مطالبه  رباط  یوسفی شیخ  وایران  عمیرفرزندخلیف 
یک فقره چک بعالوه تاخیرتادیه وخسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم کرده است که 
به این شعبه ارجاع به شماره ۹۶۱0۱۶/۳۵حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده 
واجازه محکمه مستندابه ماده۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
دادرسی  مورخ۹۷/4/24ساعت۹:۳0درجهت  یکشنبه  درروز  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج 
دفترشعبه  ازموعدمقرربه  دو حضوریابدویاقبل  شماره  مجتمع  اختالف  شورای حل  درشعبه 
مراجعه ویادریافت نسخه ثانی دادخواست دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی بدعوی 
مطروحه واردقبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است درصورت عدم حضورویاعدم ارسال 

الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-سیالوی

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول )جهت اخذ 
محکوم به(

بموجب پرونده کالسه۹۵0۵۹4اجرایی موضوع دعوی محکوم له عبدالرضا خسروی 
فرزند قربانعلی بطرفیت شرکت تعاونی پژمان و با توجه باینکه اموال ذیل ازشرکت 
شده  ارزیابی  توصیف  کارشناس  توسط  و  گردیده  امین  تحویل  و  توفیق  مربوطه 
اجرایی  هزینه  و  به  استیفای محکوم  بمنظور  له  به درخواست محکوم  بنا  و  است 
مورخ۹۷/4/4  دو شنبه  روز  صبح   ۱۱ ساعت  راس   مزایده  ازطریق  قیدشده  اموال 
و  میرسد  بفروش  دادستان  نماینده  حضور  با  اردل  مدنی  احکام  اجرای  محل  در 
میبایست  و  بود  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  هرکس 
فی المجلس ده درصد مورد مزایده راطی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم 
به حساب سپرده  مزایده  ازتاریخ  ماه  مبلغ حداکثرظرف مدت یک  مابقی  و  نماید 
نفع  صندوق  به  مزایده  ازکسرهزینه  پس  واریزی  وجوه  واریزنمایددرغیراینصورت 
دو لت ضبط ومزایده تجدید می گردد این آگهی یکبار درروزنامه منتشر همچنین 
در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت مزایده برای عموم آزاد است به استثنای 
درمزایده  شرکت  متقاضیان  ضمنا  آنان.   نسبی  و  سببی  ی  اقربا  اجرا   مسئولین 
از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه  می تواند مدت پنج روز قبل 

برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند
دیناران-جنب  راه  سه  به  اباد-نرسیده  رستم  در  واقع  اول:ملک  ملک  مشخصات 

ساختمان خانه بهداشت به میزان ۳۹0مترمربع فاقدسندرسمی میباشد.
دوم  همسایه  منزل  به  ۵,2۹متر  طول  به  اول   قسمت  اربعه:شماالدرسه  حدودات 
به  4,۷۷متر  طول  به  شده  معرفی  امتداد  سوم  و  بست  بن  به  ۹,۳۶متر  طول  به 
بن بست /شرقا درسه قسمت اول به طول ۶,44متر امتداد معرفی شده به کوچه دوم 
دیواری است به طول4,4۶ متر به کوچه سوم امتدادی به طول۵,0۶متربه کوچه/ 
جنوبا در سه قسمت اول امتدادی است به طول ۶,۶۱متربه ملک معرفی شده به 
بنام  نام خانه بهداشت دوم که شرقی است به طول4,۷4متربه ملک معرفی شده 
خانه بهداشت . سوم پی دیواری است به طول ۱۸,۸۶متر به زمین ر ها شده برای 
تعریض خیابان/غربادرسه قسمت اول به طول ۵,2۵متر  دوم که شمالی است به 

طول ۱,2۸متروسوم به طول ۱۱,2۳متربه ملک مجاور.
مشخصات ومستحدثات آن:  دراین ملک یک دستگاه ساختمان احداثی با قدمتی 
باالی ۳0 سال با اسکلت دیوار بابر  اجری و بدون شناژ های  قائم  است که  ازسقف 
طاق ضربی برخوردار می باشد وجود دارد که فاقد نماسازی است و وضعیت نازک 
بازدیدازمحل مشخص نمی باشدباتوجه به   کاری به دلیل عدم فراهم بودن امکان 
کلنگی و قدیمی بودن ملک مانع بهره برداری دلخواه ازملک میشود و ارزش باالیی 
باشد. می  ۱۶۶مترمربع  معادل  موجود  سه  مساحت  باشد.  نمی  متصور  آن  برای 

امتیازات:  تاسیسات آب و برق در ملک مورد نظر رویت شده است 
ارزیابی ملک :با توجه به نرخ روزعرف محل موقعیت ملک اختالف سطح قابل توجه  
ابنیه موجود نسبت به  معبر اصلی وضعیتابنیه  و مستحدثات  موجود شاخصهای 
کنونی اقتصاد ی کشور و منطقه و جمیع  جهات  موثر در قضیه ارزش کل ملک 

معادل ۷00000000ریال برآورد میگردد .
مشخصات ملک دوم واقع دردشتک: آدرس ملک یک ساختمان واقع در شهر دشتک 

- بلوار امام - روبروی بانک صادرات - جنب شعبه نفت 
قابل  زمین  عماًل  و  است  نشده  ارایه  مالکیتی  سند  :هیچگونه  مالکیتی  مستندات 
بخش شعبه  اگر  و  داشت  نخواهد  اعالوجود  به شکل  تجاری  کاربری  برای  ذکری 
نفت نیز به آن افزوده شود این نقص برطرف شده و ملکی اعال خواهد بود و  تفاوت 
از بر خیابان  ابنیه احداثی  اینکه  با وجود  اینکه  قیمت فاحشی خواهد داشت دوم 
فاصله دارد از این بنا نمی توان استفاده تجاری برد کما اینکه هم اکنون نیز ساختمان 
. امتیازات : ملک موردنظردارای امتیازات آب  انبار عمل می کند  احداثی در نقش 

و برق می باشد. 
ارزیابی ملک :باتوجه به نرخ روز عرف محل موقعیت ملک شکل زمین مورد نظر و 
معایب ذکر شده در زمین نظر به وضعیت ابنیه و مستحدثات موجود شاخص های 
ملک  کل  ارزش  قضیه  در  موثر  جهات  جمیع  و  منطقه  و  کشور  اقتصادی  کنونی 

معادل ۸۵0000000 ریال برآورد می گردد.
علی خسروی – رئیس حوزه قضایی و قاضی اجرای احکام مدنی اردل

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۳0۳۷20۱00۵ شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی  شماره ۹۷0۹۹۷۳0۳۷2000۸۵
خواهان : آقای اقبال برازنده فرزند محمد علی به نشانی : استان البرز- شهرستان کرج- 

شهرکرج- فردیس- سه راه حافظیه - روبروی اداره گاز- مغازه کیمیاچوب 
خوانده: خانم پروانه افشاری به نشانی : .....

خواسته ها: ۱.مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارات دادرسی ۳. مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی آقای اقبال برازنده به طرفیت خوانده خانم پروانه افشاری به خواسته 
مطالبه مبلغ ۷۵/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به شماره های ۸/۶00۹۹۷ مورخ 
۹۶/۷/۳0 و ۸/۶00۹۹۸ مورخ ۹۶/۸/۳0 عهده بانک سپه با احتساب کلیه خسارات و تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی نظر به جمیع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مشاهده رونوشت 
چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه الشه چک در دست دارنده چک دلیل بر مدیونیت 
صادر کننده می باشد و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و الیحه و دفاع موثری در قال دعوی مطروحه ایراد ننموده است . عنایتا« به 
اینکه بقای اصول و مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا« به مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امورمدنی و مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 اصالحی قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱0 و بند الف ماده ۹ 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹4/۹/۱۶ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۷۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/0۶0/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی زمان وصول بر مبنای نرخ تورم شاخص 
بانک مرکزی ایران صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و 

حقوقی شهرستان فردیس می باشد.م/الف ۱24۵
قاضی شورای حل اختالف شهرستان فردیس - مسعود فارسی 

ابالغیه 
شیخ  عبدالمجید  مرحوم  ورثه  محکومیت  به   ۹۵04۷۳ کالسه  پرونده  درخصوص 
عدد سکه  تعداد ۱40  پرداخت  به  محمد خمسه  بنام شکیبا شیخ  محمد خمسه 
تمام بهار آزادی از ماترک مرحوم در حق محکوم له شوکت سالمی، با عنایت به 
مجهول المکان بودن محکوم علیه از طریق نشر آگهی به محکوم علیه شکیبا شیخ 
آگهی  نشر  تاریخ  از  پس  روز  سه  مهلت  ظرف  که  گردد  می  ابالغ  خمسه  محمد 
جهت مالحظه کارشناسی و اظهار هر مطلبی درخصوص یک واحد آپارتمان واقع 
این اجراء حاضر شوید در غیر  در فردیس - جاده مالرد- کوچه گلستان ۱۱، در 

اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.م/الف ۱240
دادورز اجرای احکام شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان فردیس - کولیوند

آگهی
پرونده کالسه۹۶0۹۹۸۸۶0۸۷004۸۸شعبه۷

نهایی  تصمیم  کرمانشاه  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
شماره۹۶0۹۹۷۸۶0۸۷00۷۶۵

کرمانشاه_ شهرستان  نشانی  فرزندخدامرادبه  محمدمرادامیریان  خواهان:آقای 
بلوارراهنمایی کوچه۱0متری بیگ مردای

خوانده:آقای عبدالرضانمامی به نشانی مجهول المکان
خواسته:مطالبه وجه

گردشکار:جلسه شعبه۷شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه تشکیل شد.بابررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.

رای شورا
طرفیت  فرزندخدامرادبه  محمدمرادامیریان  آقای  خواهان  دعوی  درخصوص 
هزینه  انضمام  به  و۶00هزارریال  مبلغ2۸میلیون  مطالبه  خواسته  به  عبدالرضانمامی 
دادرسی وتاخیروتادیه،شوراباتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده واظهارات خواهان 

به شرح دادخواست تقدیمی
خانگی  لوازم  خوانده  و200هزارریال  درمورخه۱۵خرداد۱۳۹۵مبلغ۳۱میلیون  که 
نمایدکه  آنراپرداخت  اقساط  صورت  به  که  ومقررگردیده  نموده  خریداری  ازخواهان 
مبلغ2میلیون و۶00هزارریال آ نراپرداخت نموده ونسبت به پرداخت مابقی آن استنکاف 
می ورزدکه جهت اثبات ادعای خوددونفرشهودرادرجلسه رسیدگی به شعبه معرفی که 

اظهارات خواهان راتاییدنموده اند.خوانده باتوجه به اینکه مجهول المکان
می باشدعلیرغم ابالغ قانونی وقت حضوردرروزنامه درجلسه رسیدگی حضورپیداننموده  
راوارددانسته  خواهان  لذاشورادعوی  نداده  ذمه خودباشدارائه  مویدبربرائت  که  ودلیلی 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  ماده۱۹۸قانون  ومستندابه 
هزینه  بااحتساب  خواسته  اصل  بابت  و۶00هزارریال  مبلغ2۸میلیون  پرداخت 
درحق  دادخواست  تقدیم  اززمان  تاخیرتادیه  وخسارات  دادرسی۸۵هزارو۵00تومان  
قابل  ازابالغ  مهلت20روزپس  ظرف  غیابی  صادره  دارد.رای  می  صادرواعالم  خواهان 
قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی  ازآن  واخواهی درهمین شعبه و20روزپس 

کرمانشاه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه_مظفرسهیلی رستم پور

آگهی اجرائیه
مدیریت  به  کوثرمرکزی  اعتباری  لهم:۱-نام:شرکت  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
آقایان عیسی رضائی وجوادفهیمی پور.نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-
علیه/ محکوم  ودوم.مشخصات  اول  فلکه  اهواز-اهواز-کیانپارس-بین  شهرستان 

پدر:اعتبارآقا.نشانی:استان  بین.نام  خانوادگی:جهان  علیهم:۱-نام:سلمان.نام  محکوم 
نام  اللی.2-نام:فاطمه.  وپرورش  آموزش  اللی-اللی-اداره  خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:بختیار.نشانی:استان  خانوادگی:هزاریان.نام 

کوی ملت )کوروش(-خیابان۱۸عامری-پالک۸4.محکوم به:بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه۹۵0۹۹۷۶۱۹۵۹0۱۳۹2خواندگان 
وخسارات  مبلغ4۸4/000/000ریال  مذکوربه  چک  وجه   پرداخت  راتضامنابه 
ازتاریخ گواهی عدم پرداخت)۱۳۹4/۳/۱۸(برمبنای نرخ تورمی اعالمی  تاخیرتادیه 
ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نماید.اجرای دادنامه منوط به 

پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ازجهت خسارات خواهدبود.
مدیردفترشعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام

محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده ۳4قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-

مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا 
تعداد  خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  اجراییه  مفاد  اجرای  قادربه 
یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزد بانک هاوموسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص 
وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث 
ضمیمه  اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می 
علیه  مالی۱۳۹4(4-خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون 
تعزیری درجه هفت  به منظورفرارازاجرای حکم،حبس  اموال  ازاعالم کامل صورت 
نحوه  وماده۱۶قانون  وماده20ق.م.ا  مدنی  احکام  اجرای  دارد.)ماده۳4قانون  رادرپی 
اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.

اموال پس  اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(۶-چنانچه صورت  قانون نحوه  )ماده2۱ 
ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره ۱ماده۳قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(
شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی مفقودی 
چوبی  باری  کامیونت  به  2۵۵۹۶۵۵متعلق  شماره  به  خودرو  هوشمند  کارت 
با شماره پالک  به رنگ سفید روغنی  هیوندای کروس دی 4آئی    مدل ۱۳۸۳ 

۶2-۹۸۷ع۱۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

مفقودی 
سند و کارت موتورسیکلت اینجانب عباس غالمی به شماره پالک 2۵۳۸۵-۵۸۶شماره 
موتور۱0۹۵۹۳۳ شماره بدنه ۹00۷۶۵0مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 فریدونکنار 

مفقودی
اینجانب صفر علی صفرپور سوته مدل  برگ سبز  و  موتور  و کارت  مالکیت   سند 
ایران  با شماره پالک 24۳۳۱-۵۸۷شماره بدنه ۹000۶۶۹با سیستم ۱2۵   ۱۳۹0

دوچرخ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
فریدونکنار

آگهی
در شرکت سهامی خاص مپعم به  شماره ثبت 24۳0۱آقای پرویز احمد علی نژاد 

برای مدت دوسال به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سیده خرم  حسینی زعفرانی فرزند 
میرصیفی خواهان آقای سید مقداد حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
سیده خرم حسینی زعفرانی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
اختالف  پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸20۷2۱00۱۳۵شعبه ۱ شورای حل  به شماره  و 
فریدونکنار ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷/4/۳ ساعت ۹ تعیین که حسب  دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول  المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مسئول دفتر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار لیال علیزاده مرزونی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  رودفرزندحسین  پیت  مسلمی  اسداله  آقای   
انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  این  شماره۹۷/۱۳۶/۱ 
شماره  رودفرزنداسداله  پیت  اصغرمسلمی  علی  مرحوم  که  داشته  واعالم  نموده 
شناسنامه 2۵صادره ازجویباردرتاریخ ۹۶/۱۱/2۹دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان 
عباس  عبارتنداز۱_فهیمه  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت 
2_سیده  2۱۵0۱۸۳۶۶۸همسرمتوفی   ملی  بشماره  فرزندیداله  وندچالی  زاده 
۳_اسداله  مادرمتوفی    ۱0۵ شناسنامه  شماره  مالفرزندسیدقاسم  حسینی  پروانه 
پیت  مسلمی  ۱    4_ابوالفضل  شناسنامه  فرزندحسین شماره  رود  پیت  مسلمی 
رودفرزندعلی اصغرشماره ملی ۵۸202۷۱۳۶۱  فرزندذکورمتوفی   ۵_بهارمسلمی 
به  که  متوفی    ۵۸20۳2444۷فرزنداناث  ملی  اصغرشماره  رودفرزندعلی   پیت 
ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق  غیرنامبردگان 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

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

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
به شماره  که  به شرح درخواستی  فرزندمحمدعلی  پوررکاوندی  علیرضاعلی  آقای   
نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  ۳/۱۵۹/۹۷این 
شناسنامه  شماره  فرزندعلیرضا   پوررکاوندی  علی  ایلیا  مرحوم  که  داشته  واعالم 
2۱۷04۹۹۵۶۳صادره ازبهشهردرتاریخ ۹۶/۶/۱۵دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان 

جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز
۱_ علیرضاعلی پوررکاوندی فرزندمحمدعلی ش ملی 2۱۸۱۳۳4۵2۳ پدرمتوفی 

که  مادرمتوفی      2۱۶۱۶0۹۵۳۱ ملی  فرزندعنایت ش  مقدم  جوانی  2_کلثوم   
ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق  غیرنامبردگان  به 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

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

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تا زمانی که در برجام باشیم فردو 
به همین شکل باقی می ماند اما اگر قرار باشد خارج شویم برنامه هایی 

داریم که اعالم می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
شهدای  سالگرد  بزرگداشت  مراسم  حاشیه  در  دیروز  اتمی  انرژی 
حادثه تروریستی مجلس در مدرسه عالی شهید مطهری تهران در 
جمع خبرنگاران با اشاره به تالش های دشمنان برای انجام اقدامات 
تروریستی علیه جمهوری اسالمی اظهارداشت: به نظر می رسد کثیف 
ترین کار ممکن این است که به روش های ناجوانمردانه برای رسیدن 
به اهدافشان متوصل شوند. برخی از این تروریست ها به صورت مسخ 
شده و بدون اختیار دست به اقدامات تروریستی می زنند و بازیچه 
در  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  هستند.وی  ابرقدرتها  دست 
شرایطی قرار دارد که به راحتی می تواند از خودش دفاع کند، کما 
اینکه حادثه تروریستی مجلس شورای اسالمی هم بالفاصله پاسخ 
قاطعی داده شد.کمالوندی تاکید کرد: باید تالش کنیم تا در دنیا این 
قبیل حرکات توسط تمام کشورها محکوم شود و سازوکارهایی برای 
محدودکردن و جلوگیری از تقسیم تروریست ها به خوب و بد اتخاذ 
شود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه و در پاسخ به سوالی در 

خصوص آخرین اقدامات انجام شده در پی فرمان اخیر رهبر معظم 
انقالب برای فراهم کردن زمینه غنی سازی اورانیوم تا ۱۹0 هزار سو 
گفت: ۱۹0 هزار سو حداقل نیاز ما در غنی سازی صنعتی است که 
پاسخ یک نیروگاه و راکتورهای تحقیقاتی ما را می دهد.کمالوندی با 
بیان اینکه در این رابطه کارهای مختلفی انجام شده است، اظهارداشت: 
بخش هایی از این اقدامات اطالع رسانی شده که مهمترین آن ایجاد 
سالن مونتاژ سانتریفیوژ بوده است که بخشی از آن اخیراً در گفتگوی 
ویژه خبری اعالم شد و این ظرفیت وجود دارد که در فاصله ای کمتر 
از یک سال به ظرفیت مورد نیاز برسیم. در عین حال ما بر اساس 
دستورات کلی مقامات نظام اقدام می کنیم و فعالً نظر حضرت آقا این 
است که در چارچوب برجام اقدام شود و اگر قرار شد از برجام خارج 
شویم، آن وقت ظرفیت های واقعی کشور را بعداً اعالم خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه سازمان انرژی اتمی برای 
احیاء سایت فردو در چارچوب برجام چیست، اظهارداشت: تا زمانی که 
برجام باقی است، فردو هم به همین شکل می ماند البته اگر از برجام 
خارج شویم، برنامه هایی برای فردو خواهیم داشت.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام مذاکره 
با چینی ها برای بازطراحی راکتور آب سنگین اراک گفت: تیم مذاکره 

کننده 2 روز پیش برگشتند؛ در این مذاکرات در خصوص مسائلی 
همچون طراحی راکتور، سوخت آن و نیز روند ساخت صحبت کرده 
اند. مراحل طراحی مفهومی این راکتور در حال اتمام است و االن در 
مرحله تفصیلی هستیم که این موضوع هم پیچیدگی هایی دارد و 
اینطور نیست که همه کار به چینی ها سپرده شود، خودمان طراحی 
می کنیم و آنها اجرا می کنند.کمالوندی افزود: در حال حاضر منتظریم 
تا نتیجه طراحی تفصیلی را دریافت کنیم و پس از آن وارد مرحله 
ساخت قطعات و تجهیزات بشویم که راجع به این هم مذاکره شده و 

در هفته آینده هم مذاکره خواهد شد.

کمالوندی: مذاکره با چینی ها درباره ساخت راکتور اراک ادامه دارد

 احیاء سایت فردو درصورت خروج ایران از برجام



4 شهرستانهادوشنبه 21 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3776  

 ۲۸ پروژه در هفته جهاد کشاورزی در بیجار
 افتتاح می شود

 توسعه و عمران خوزستان در گرو داشتن
 آب و فاضالبی مناسب

ایسنا: رئیس جهاد کشاورزی بیجار گفت: 
با  پروژه   2۸ کشاورزی  جهاد  هفته  در 
اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و 22۷ میلیون 
تومان در شهرستان بیجار به بهره برداری 
می رسد.  محمد عباسی در نشست خبری 
در جمع خبرنگاران شهرستان بیجار اظهار 
کرد: از2۱ تا 2۷ خرداد هر ساله در تقویم 
جمهوری اسالمی ایران را به نام هفته جهاد 
برنامه  که  اند  کرده  نامگذاری  کشاورزی 
گرفته  نظر  در  ایام  این  برای  های خاصی 

شده است. 
وی با اعالم اینکه در هفته جهاد کشاورزی 
افتتاح  پروژه   2۸ بیجار  شهرستان  در 
آبیاری  سیستم  اجرای  افزود:  شود  می 
آب  های  چاه  کردن  دار  برق  فشار،  تحت 
کشاورزی، اجرای سیستم آبیاری کم فشار، 
 ۱00 واحد  هر  ظرفیت  با  پرواری  بره  دو 
راس در روستاهای تپه محمدی و خانباغی 
است .  رییس جهاد کشاورزی شهرستان 
بالغ  را  ها  پروژه  این  برای  مصوب  اعتبار 
اعالم  تومان  میلیون  و22۷  میلیارد   ۹ بر 
کرد و گفت: بهره برداری از این پروژه ها 
نفر  برای ۱۵0  تثبیت شغل  باعث موجب 

می شود.
پالک  نفت  شرکت  کرد:  تاکید  عباسی 
معیار  را  ها  کمباین  و  تراکتورها  گذاری 
توزیع سوخت قرار داده است و حتما باید 

این وسایل پالک گذاری شوند .
و  ساماندهی  برای  دولت  داد:  ادامه  وی 
ثبت  کشاورزان  از  گندم  تضمینی  خرید 
نام در سامانه جامع پهنه بندی را پیشنهاد 
باید جهت تحویل  داده است و کشاورزان 
ثبت  سامانه  این  در  دولت  به  خود  گندم 
نام کنند. عباسی تاکید کرد: خرید گندم 
نام  از کشاورزانی که در سامانه فوق ثبت 

نکرده اند انجام نمی شود. 
وی با اشاره به احداث خانه باغ ها و تغییر 
کاربری ها گفت: در بیجار به صاحبان ۹۶ 
خانه باغ اخطار داده شده که از این تعداد 
۸0 مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده 
بیجار  شهرستان  در  باغ  خانه   ۹0 تنها  و 

دارای مجوز ساخت است. 
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با 
روستای  به  اخیر  وارده  خسارات  به  اشاره 
اخیر  سیل  کرد:  خاطرنشان  مقام  خوش 
تا ۹0 درصد  در روستای خوش مقام ۸0 
معادل ۷00 هکتار از اراضی روستا را از بین 
برد .  وی همچنین در مورد اشتغال پایدار 
یادآور شد: شهرستان بیجار از سال ۱۳۹۶ 
ارزش  به  تعداد ۹۶ طرح مصوب  تا کنون 
۱0 میلیارد و 4۸2 میلیون تومان است که 
2 میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان آن جذب 
شده است و شهرستان بیجار در استان رتبه 

دوم در جذب اعتبارات را دارد .

دیدار  در  استاندار خوزستان  وحیدی فر-اهواز: 
صمیمانه با مهندسین مشاور، پیمانکاران و مجریان 
فاضالب  و  فاضالب، شرکت آب  و  طرحهای آب 
شهری خوزستان را خط مقدم توسعه، عمران و 

پیشرفت استان معرفی کرد.
در اولین نشست با عوامل اجرایی طرح های عمرانی 
شرکت آبفا خوزستان در محل این شرکت با اعالم 
مطلب فوق افزود: با توجه به مشکالت مالی دولت در 
تامین اعتبار مورد نیاز طرحها، به عنوان نماینده دولت 
بر خود الزم میدانم از زحمات شما عزیزان در ایجاد 
زیرساختها در استان تقدیر و تشکر نمایم. غالمرضا 
شریعتی در ادامه هدف از برگزاری و حضور در این 
نشست را اعالم حمایت استانداری خوزستان  از پروژه 
های شرکت آب و فاضالب شهری خوزستان در سال 
مشکالت  و  مسایل  از  آگاهی  همچنین  و  جاری 
اجرای پروژه های عمرانی این شرکت عنوان کرد. 
وی با تاکید بر جایگاه پیمانکاران بر اجرای طرحهای 
عمرانی، حمایت و صیانت از پیمانکاران را یک وظیفه 
دانست و اذعان داشت: پیمانکاران سرمایه های یک 
استان هستند چرا که تقویت توان پیمانکار، ظرفیت، 
توان فنی مهندسی و تفویض اختیار به استان را 

افزایش می دهد.
شریعتی ضمن اذعان به وجود مشکالت گسترده در 
زیرساختهای استان، ابراز امیدواری کرد: در راهی که 
در آن قرار داریم با جدیت پیش برویم  تا با کمک 
یکدیگر  به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا 
کنیم. نماینده عالی دولت در استان بروز مشکالت 

کمی و کیفی در حوزه آب استان را نتیجه بخشی 
بخش  در  اندازه  از  بیش  های  برداشت  و  نگری 
کشاورزی و صنعت عنوان و خاطرنشان کرد: برای 
جبران غفلت صورت گرفته نیازمند کار اساسی بوده 
و باید با بسیج تمامی امکانات تالش کنیم وضعیت 
آب و فاضالب استان را به نقطه ای که شایسته مردم 
استان است برسانیم. وی معضل آب و فاضالب را 
یکی از دغدغه های اصلی دولت برشمرد و با بیان 
اینکه تالشهای گسترده برای تامین مالی پروژه ها در 
حال انجام است، افزود: پروژ های بزرگی که توسط 
شرکت آبفا خوزستان در حال اجرا است شاخص بهره 
مندی مردم استان از خدمات آب و فاضالب را به حد 
مطلوب خواهد رساند. استاندار خوزستان احداث ۵ 
تصفیه خانه فاضالب را از محل اعتبار فاینانس در 
شهرهای مرزی را از جمله این طرحها عنوان خواستار 
تسریع در روند مقدمات اجرای ۵ تصفیه خانه دیگر 
در شهرهای بهبهان، اندیمشک، بستان، ایذه و شوش 
شد.  در ادامه این جلسه تعدادی از پیمانکاران به 
نملیندگی از سایر مهندسین مشاور، پیمانکاران و 
دیگر عوامل اجرایی به بیان مشکالت و موانع اجرایی 
فاضالب  و  آب  عمرانی  طرحهای  اجرای  روند  در 
در سطح استان پرداختند که استاندار خوزستان 
حمایت کامل از پروژه های شرکت آب و فاضالب 
شهری خوزستان را از وظایف استانداری برشمرد 
و جهت تسهیل و رفع مشکالت اجرایی پروژه ها 
قول مساعدت و همکاری در استان و پیگیری سایر 

مشکالت در دولت داد.

تشدید پایش واحدهای تولیدی 
مواد غذایی و بهداشتی در گیالن

منکویی- رشت: مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از تشدید پایش 
مستمر واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی و 
رنگی  نشانگرهای  و  گذاری  برچسب  رعایت ضوابط 

تغذیه ای در گیالن، خبر داد.
دکتر مرجان مهدوی روشن- مدیر اداره نظارت بر مواد 
غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن طی نشستی با کارشناسان نظارت بر 
مواد غذایی و بهداشتی شبکه های تابعه دانشگاه با بیان 
این که نظارت بر نحوه تولید و نگهداری مواد غذایی و 
بهداشتی ارتباط مستقیم با سالمت مردم دارد، گفت: 
الزم است نظارت ها به گونه ای باشد که منجر به 
کاهش عوامل خطرزا، آلودگی ها و بیماری های ناشی 
از مصرف مواد غذایی شود. در این خصوص، تشدید 
نظارت ها می تواند بر پیشگیری و کاهش بار بیماری 

های غیر واگیر نقش مهمی داشته باشد.
وی، ضمن تاکید بر  تشدید پایش مستمر واحدهای 
تولیدی و رعایت ضوابط برچسب گذاری و نشانگرهای 
رنگی تغذیه ای، از تمامی کارشناسان خواست با رعایت 
قوانین موجود تخلفات را پیگیری و نتایج را گزارش 

نمایند.
در ادامه  کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  های  شبکه 
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در زمینه نحوه بازدید 

فرآیندها، بازدید و... بیان نمودند.

بررسی عملکرد نازل هاي عرضه 
سوخت البرز

در سال گذشته بیش از ۷۸۵ مورد بازدید فني و پایش 
عملکرد نازل هاي مستقر در جایگاههاي عرضه سوخت 

مایع استان انجام شده است.
فرآورده  پخش  ملي  شرکت  مدیر  توسلي  ابراهیم 
هاي نفتي استان البرز از بررسي صحت و درستي 
عملکرد نازلهاي عرضه سوخت مایع به صورت دوره 
اي و موردي به صورت ماهانه  خبر داد و گفت: طي 
سال ۱۳۹۶ از مجموع ۱0۷2 نازل عرضه سوخت در 
سطح استان البرز صحت عملکرد ۱0۶۵ نازل مورد 
تأیید و۷ مورد نیاز به تعمیر گزارش شد که بعد از 
تعمیرات الزم مجددا مورد آزمون قرار گرفته و در 
در  افزود:  توسلي  گرفتند.   قرار  سوخترساني  مدار 
سال گذشته ۱2۶00 مورد بازدید، کنترل و ارزیابي از 
نازلهاي جایگاه هاي عرضه سوخت استان البرز انجام 
شده  که از این تعداد ۱02۵0 نازل توسط کارشناسان 
واحد خدمات مهندسي 2۵0 نازل به همراه بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعداد   2۱00 نازل 
به همراه بازرسان سازمان ملي استاندارد مورد آزمایش 

کمي قرار گرفته اند.

خبر

منتفی شدن ایجاد »منطقه آزاد قصرشیرین« 
کذب است

استاندار کرمانشاه منتفی شدن موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری 
قصرشیرین را کذب محض دانست.

هوشنگ بازوند با اشاره به صحبت هایی که درباره منتفی شدن 
ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین مطرح شده، گفت: منتفی 
پیگیر  جدیت  با  و  است  محض  کذب  منطقه  این  ایجاد  شدن 

اجرای آن هستیم.
بعنوان  آن  از  اشتباه  به  که  آنچه  کرد:  تاکید  کرمانشاه  استاندار 
منتفی شدن ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین برداشت شده، مصوبه 
استان  سه  استانداران  دولت  هیات  آن  قالب  در  که  است  ای 
که  کرده  ملزم  را  کردستان  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمانشاه، 
در  نیز  ما  و  کنند  فعال  زودتر  را  خود  اقتصادی  ویژه  مناطق 
اسالم  اقتصادی  ویژه  منطقه  دو  شدن  فعال  پیگیر  کرمانشاه 

آبادغرب و قصرشیرین هستیم.
وی افزود: ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین هیچ منافاتی با 

منطقه ویژه اقتصادی ندارد.
بهمن ۱۳۹۵ هیات دولت با ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین 
تصویب  انتظار  در  اکنون  هم  منطقه  این  ایجاد  و  کرد  موافقت 
ایجاد  مجلس است. هفته گذشته خبری مبنی بر منتفی شدن 
منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در فضای مجازی منتشر شد که 

موجب نگرانی مردم استان شد.

برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن صنفی 
جایگاهداران گلستان 

باهدف ارتقا کیفیت خدمات به مصرف کنندگان بعنوان یکی از 
مطالبات حوق شهروندی، جلسه مشترکی با حضور مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان و انجمن صنفی 

جایگاهداران استان برگزار شد.
انجمن صنفی،  مدیره  اعضا هیات  و  عامل  مدیر  این نشست  در 
ضمن تبریک انتصاب به مدیر منطقه، آمادگی همه جانبه کلیه 
اعضا را جهت ارایه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان اعالم و 
برنامه اقدام مشترک را باتوجه به ظرفیتهای استانی مورد تاکید 

قرار داد.
بر پایه این گزارش عیسی افتخاری، مدیر منطقه نیز با اذعان به 
از قطبهای مهم گردشگری  بعنوان یکی  اهمیت استان گلستان 
کشور، رسالت مشترک مجاری عرضه بعنوان پیشخوان خدمات 
سوخترسانی مستقیم به عموم مردم و شرکت را در دو بخش نرم 
را  تعامل سازنده  این  برایند  و  برشمرده  افزاری  افزاری و سخت 

دستیابی به منافع مشترک تلقی نمود.
مجاری  مطلوب  و  موجود  وضع  طرفین  نشست  این  ادامه  در 
عرضه را مورد بحث و بررسی قرار داده و خواستار استمرار چنین 

نشستهایی در آینده شدند.
منطقه  نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  است  گفتنی 
مایع  های  فراورده  عرضه  جایگاه  باب   ۷2 بودن  دارا  با  گلستان 
و ۵۹ باب جایگاه CNG روزانه بطور متوسط ۱ میلیون و ۳00 
هزازر لیتر بنزین ، ۵۸0 هزار لیتر نفتگاز و ۶۵0 هزار متر مکعب 
گاز طبیعی فشرده )CNG( را از طریق این مجاری عرضه در 

استان توزیع می نماید.

خبر

کرج- خبرنگار زمان؛ رییس شورای شهر کرج با 
بیان اینکه دیگر دوره انتخاب شهردار تمام شده و 
هم مدیریت شهری و هم شورا باید از فضای قبلی 
خارج شوند، گفت: بعد از انتخاب شهردار، زمان آن 

رسیده تا کار و خدمات رسانی به مردم آغاز شود.
محمد نبیونی در جلسه شورای شهر کرج اظهار 
کرد: از روز پنج شنبه تا کنون در خصوص امضای 
زیادی  تماس های  شهردار  انتخاب  صورتجلسه 
گرفته شده است. وی ادامه داد: طبق قانون و روال 
جلسه  یک  در  که  جلسه ای  صورت  شورا،  عادی 
امضای  به  بعدی  جلسه  در  می رسد  تصویب  به 
اعضای شورا می رسد و این به آن معنا است که 
ما در امضای صورت جلسه انتخاب شهردار تاخیری 
نداشته ایم. وی افزود: باید زمان الزم برای اصالح 
مواردی از صورت جلسه وجود داشته باشد تا پس 
از اعمال تغییرات و رفع ابهامات به امضا و تایید 
نهایی اعضا برسد. وی ابراز کرد: با این اوصاف از 

رسانه ها درخواست می شود در این خصوص شفاف 
ابهام  ایجاد  از  و  دهند  انجام  را  الزم  سازی های 
خودداری کنند. رییس شورای شهر کرج با اشاره به 
شرایط انتخاب شهردار توضیح داد: شهردار جدید 

کرج در بازه زمانی قانونی و پس از چهار جلسه ویژه 
انتخاب شد.

نبیونی خاطر نشان کرد: در فرایند انتخاب سریزدی 
نه شتابزدگی و نه تاخیر وجود داشت و این کار با 

دقت کامل و با بررسی همه جوانب که در نهایت به 
نفع شهر تمام می شود صورت گرفت.

وی اظهار کرد: متاسفانه برخی در فضای مجازی و 
رسانه ها سعی دارند نشان دهند انتخاب شهردار با 
تاخیر و پس از کشمکش های فراوان صورت گرفت 
در حالی که این موضوع صحت ندارد و این کار 

طبق روال عادی و قانونی شورا انجام شد.
وی با بیان اینکه دیگر دوره انتخاب شهردار تمام 
شده و هم مدیریت شهری و هم شورا باید از فضای 
قبلی خارج شوند، ادامه داد: دوره جدیدی از کار و 

خدمت رسانی به مردم آغاز شده است.
وی گفت: هم شورا و هم مجموعه شهرداری باید    
به روال عادی فعالیت های خود بازگردند و در مسیر 
خدمت رسانی به مردم و حل مشکالت شهر گام 
بردارند. وی افزود: هم شورا و هم شهرداری کارهای 
باقی مانده زیادی دارند بر این اساس باید از فضای 

انتخاباتی خارج و برنامه های خود را اجرایی کنند.

رئیس شورای شهر کرج:

انتخاب شهردار تمام شده؛ وقت خدمت است

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

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم می رساند با توجه به ا نجام اصالحات بعمل 
آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع فوق العاده )نوبت اول( 
این شرکت راس ساعت 10 صبح پنجم تیرماه در محل ترمینال مرکزی شرکت واقع 
در کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت 

می گردد تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود: 

1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و 
اعمال رای خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچکس 
نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن 
مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر 
و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی 
مربوطه توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره )آقایان جهانگیر امام صفاری و کورش 

میخائیلیان( تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- این مجمع با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این 
مجمع با رعایت ضوابط و مقررات بخش تعاون اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم 

از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه :

طرح و تصویب و الحاق یک تبصره به ذیل بند )ب( شرایط اختصاصی عضویت ماده 
)12( اساسنامه. 

هیات مدیره  

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

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ترابری تهران )نوبت اول( در روز 20 تیرماه نود و 
هفت در ساعت یازده صبح در محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی واقع در کیلومتر 21 جاده 
مخصوص برگزار می گردد. از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
یادآور می شود:  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت عضوی 
نمی تواند بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک نفر از اعضاء را خواهد 
داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس 
تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به 
مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/
بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار 
آگهی به همراه مدارک الزم کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی – کارت ملی – پایان 
خدمت و 2 قطعه عکس به دفتر تعاونی تحویل نمایند.   3- این مجمع با نصف بعالوه یک 
رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از 

حاضر و غایب و نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1- گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس از عملکرد سال 96

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 و بودجه پیشنهادی برای سال 97 
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس 

هیات مدیره 

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری پژو Parsمدل ۱۳۹۷ به شماره شهربانی ۸2-۷۶۷ج۱4 
 NAAN۱۱FE۸JH۵۵۶۱44 ۱۸۱ به شماره شاسیB00۵۸۵۹۹ و شماره موتور

بابلبه نام ابراهیم اصغر پور کالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
ایران  پالک  شماره  به   ۱۳۹0 مدل  متالیک  آبی  رنگ  LX-۱۷00به  سمند  سبزسواری  برگ 
۱۳-۷۵۹ج۱4،شماره موتور ۱4۷۹00۵۶۸۳۱،شماره شاسیNAACJ۱JC۹CE0۶۳۹۳0به 
گردیده  مفقود  ازاصفهان  ۱۵۶۹صادره  بشناسنامه  غالمعلی  فرزند  خراسانی  خادم  نسرین  نام 

شهرستان باغملکوازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۹2۹ و رای شماره ۱2۵۱۵ مورخه 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند حمید  خانی  ولی  همایون  تقاضای  به   ۹۶/۱2/2۶
عمارت به مساحت ۱۷0/2۹ متر مربع مجزی شده از پالک 220۹  اصلی واقع در 
بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(طیبه افتخاری  
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
تاریخ  از  تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند  الصاق  در روستاها 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد  نهایی می  ارائه حکم  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند  اساس مدلول  بر  تقاضا 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱۵4۹۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۳/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۳/2۱ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۱۱۵۹و رای شماره ۱2۳۱4 مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  فوالد  فرزند  بهاروند  اصغر  علی  تقاضای  به   ۹۶/۱2/22
عمارت به مساحت ۱۷۵/44 متر مربع مجزی شده از پالک 4/2۵ فرعی از ۵اصلی 
واقع در بخش4  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(شرکت 
تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارسیلون  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
ارائه  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف 4۱۵4۹۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۳/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۳/2۱ 
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رمضان در سایه معنویت و امنیت

ماه مبارک رمضان ،  ماه ضیافت خدا ، صفاي خاصی را براي ما به ارمغان 
آورده است. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن آرزوي قبولي طاعات و 
عبادات شما مردم مؤمن و خداجو ، بسیار خرسند است که فضاي معنوي 
این ماه عزیز همه ساله موجب کاهش چشمگیر جرایم در همه ي حوزه ها 
شده و در مقابل آرامش و امنیت عیني و ذهني جامعه را به ارمغان مي آورد. 
تأثیر معنوي روزه و اهتمام افراد به ترک محرمات ، انس با قرآن ، دعا و 
مناجات ، اطعام فقرا و انجام سایر عباداتي که در این ماه سفارش شده است 
، فضایي معنوي را در جامعه ایجاد مي کند. بدون تردید افزایش امنیت و 
احساس امنیت، ره آورد خوشایندي است که از ایجاد این فضاي معنوي 
حاصل مي شود؛ چرا که میان حاکمیت دین و برقراري امنیت رابطه اي 

تنگاتنگ وجود دارد. 
به گزارش معاونت اجتماعی فاتب، اداره آموزش و مشارکت عمومی، این 
ارتباط، واقعیتي است که فقط از جانب نیروي انتظامي و مسئوالن نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران مطرح نمي گردد؛ امروزه حتي بسیاري از 
متخصصان علوم رفتاري و جامعه شناسان غربي نیز نقش باورهاي مذهبي 
در هدایت افراد جامعه به سوي مسیر صحیح زندگي را جدي گرفته و به 
آن اذعان نموده اند. آسیب شناسان اجتماعي، جرم شناسان و روان شناسان 
بر این عقیده اند که مذهب به عنوان اصلي ترین عامل خودکنترلي، افراد 
را از کجروي و رفتارهاي نابهنجار و پرخطر دور نگه مي دارد و طبیعتاً هر 
چه فضاي جامعه مذهبي تر باشد این خودکنترلي نیز در بین مردم بیشتر 
مي شود.  پیشوایان اسالم در ارتباط با اهمیت امنیت و رابطه ي آن با دین، 
سخنان پر مغز و گهرباري را بیان فرموده اند؛ حضرت علي )ع( در این باره 
مي فرمایند: »هر گاه برایم مسلم شود که کسي بر یکي از صفات خوب 
استوار است، مي پذیرم و از نداشتن صفات دیگرش در مي گذرم و صرف نظر 
مي کنم؛  ولي از نداشتن عقل و دین چشم نمي پوشم. چون جدایي از دین، 
جدایي از امنیت است و زندگي با هراس گوارا نیست و فقدان عقل، فقدان 

زندگي است، زیرا بي خردان با مردگان مقایسه مي شوند.
هنجارهاي  و  ارزش ها  به  احترام  پیرامون  افراد  برخی  به  توصیه 
جامعه:پروردگار متعال انسان ها را به اندازه ظرفیت و توانشان مکلف نموده 
و در شرایط خاص آنها را از انجام برخي از فرایض معاف فرموده است. 
مسافران از جمله افرادي هستند که مکلف به روزه گرفتن در ماه مبارک 
رمضان نمي باشند؛ اما نه مسافران و نه سایر افرادي که به دالیل مختلف از 
این تکلیف الهي معاف هستند، به لحاظ شرعي و قانوني حق روزه خواري 
در مالء عام را ندارند؛ با این حال برخي افراد به دلیل غفلت و ناآگاهي، 
حرمت این ماه پر فضیلت را رعایت نکرده و در انظار عمومي اقدام به 
روزه خواري مي کنند که این مسئله موجب جریحه دار شدن عواطف و 

احساسات هموطنان عزیز مي گردد. 
هر چند نیروي انتظامي بر اساس قوانین و ضوابط جاري، موظف به برخورد 
با افرادي است که رفتارهاي آنان غیر قانوني و مغایر با ارزش ها و هنجارهاي 
جامعه مي باشد، اما واقعیت این است که پیشگیري از آسیب ها و معضالت 
فرهنگي نیازمند عزم همگاني است و بایستی افراد جامعه در کنار پلیس ، 
شرایط محیطی مناسبی را برای خود و عموم مردم خداجویی و پرهیزکار 

روزه دار از طریق امر به معروف و نهی از منکر ، ایجاد نمایند .

کمبود 100 دستگاه پرتودرمانی در کشور

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جدیدترین آمار 
سرطان در کشور گفت: سرطان دستگاه گوارش به ویژه معده باالترین آمار 

مرگ و میر را داشته است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران، 
دکتر پیام آزاده در ارتباط با آخرین آمار سرطان در کشور گفت: دقیق ترین 
آمار سرطان که در واقع آخرین آمار بوده، مرتبط با آمار مبتالیان در سال 

۹۳ است که ۱۱2 هزار و ۱۶0 مورد اعالم می شود.
ساالنه  همایش  سیزدهمین  و  بین المللی  کنگره  سومین  علمی  دبیر 
کلینیکال آنکولوژی ایران با بیان اینکه این آمار جدیدترین آمار بوده و 
پیش از این اعالم نشده است، گفت: 4۶ درصد از مبتالیان زنان و ۵4 
درصد مردان بوده اند همچنین شایع ترین سرطان ها در کل جمعیت، 

سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده است.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: شایع ترین 
سرطان در مردان معده و در زنان سرطان سینه است همچنین سرطان 
دستگاه گوارش به ویژه معده باالترین آمار مرگ و میر را داشته است که 

این آمار در حد دنیا و حتی کمتر از برخی از کشورها است.
آزاده گفت: با اشاره به اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی است و این 
مسئله از طرفی افزایش امید به زندگی را نشان می دهد واز طرفی به دلیل 
سالمندی آمار سرطان رو به افزایش است،  گفت: فاکتورهای خطر و مرگ 
و میر ناشی از این مسئله نیز بیشتر خواهد شد ولی باید توجه داشت که 
اتفاقات خوبی هم در دنیا در حال رخ دادن است که می توان گفت انقالبی 

در سرطان به شمار می رود.
دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش ساالنه کلینیکال 
آنکولوژی ایران ادامه داد: کشور ما در تولید داروی ضد سرطان، پرتودرمانی 
و جراحی سرطان در حال به دست آوردن موفقیت های زیادی بوده و این 
در حالی است که در گذشته این برنامه ها در حد کشورهای توسعه یافته 
نبود. آزاده با اشاره به اینکه از نظر تکنیکال و نیروی انسانی در حوزه 
سرطان برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم، افزود:  چندین دانشگاه  تربیت 
جراحان مرتبط با سرطان را آغاز کرده و در حوزه پرتودرمانی ۱00 دستگاه 
کمبود داریم که وزارت بهداشت عزم خود را جزم کرده تا با خرید این 
دستگاه ها کمبودها را رفع و دستگاه های قبلی را نیز به روز کند تا به 

موضوع عدالت در سالمت در سطح کشور دست یابیم.
کلینیکال  ساالنه  همایش  سیزدهمین  و  بین المللی  کنگره  سومین 
می  برگزار  المپیک  هتل  در  آذر   ۳0 لغایت   2۸ ایران  آنکولوژی 
سایت به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقمندان   شود. 

تماس  شماره ۶۶۵۶۷۶۱۹   با  یا  و    isro.org.ir.www.cong20۱۸ 
حاصل فرمایند .

روزنه

 ارائه خدمت رایگان مترو 
به نمازگزاران عید فطر

قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران گفت: برای تسهیل در تردد نمازگزاران عید 
سعید فطر قطارهای مترو تهران از ساعت ۵ و نیم 
صبح به صورت رایگان آماده خدمت به نمازگزاران 

هستند.
شهریار افندی زاده قائم مقام معاونت حمل و نقل 
ترافیک شهرداری تهران در شصت و دومین جلسه 
ترافیکی  ویژه  طرح های  اجرای  هماهنگی  کمیته 
به اقدامات این سازمان برای برگزاری مراسم نماز 
عید سعید فطر پرداخت و گفت: افزایش قطارهای 
مترو در خطوط یک و سه برای دسترسی راحت تر 
مسافرات و نمازگزاران به مصالی تهران از جمله 

این اقدامات بوده است.
قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران تصریح کرد: امسال فاصله زمانی بین قطارها 
صبح  ونیم   ۵ ساعت  و  شده  پیش بینی  دقیقه   4
مصال  به  را  نمازگزاران  رایگان  طور  به  قطارها 

می رسانند.
این مطلب که امسال محدودیت های  بیان  با  وی 
اعمال  شخصی  اتومبیل های  برای  ترافیکی 
می شود، بیان داشت: بهتر است شهروندان تهرانی 
از سیستم  فطر  سعید  عید  نماز  در  برای شرکت 

حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
هزار  یک  از  بیش  اتوبوسرانی  کرد:  اعالم  وی 
دستگاه اتوبوس برای مراسم نماز عید سعید فطر 
و   ۵ ساعت  از  اتوبوس ها  این  و  کرده  پیش بینی 
نمازگزاران  از 2۱ میدان و تقاطع مهم  نیم صبح 
می کنند،  منتقل  مصال  سمت  به  مستقیما  را 
همچنین با مساجد هماهنگی شده و 200 دستگاه 

از این تعداد در اختیار مساجد قرار می گیرند.
نیز  ون  دستگاه   ۳۵0 کرد:  تصریح  افندی زاده 
است  شده  پیش بینی  نمازگزاران  انتقال  برای 
نظم  بتوان  تا  شده  بینی  پیش  پارکینگ هایی  و 

ترافیکی مناسبی را ترتیب داد.
وی به هماهنگی مناطق ۳،۶ .و ۷ شهرداری تهران 
و  اشاره  پایتخت  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  با 
خاطرنشان کرد: هماهنگی و برنامه ریزی های الزم 
انجام شده تا بتوان مراسم نماز عید سعید فطر را 

در نهایت نظم در مصال برگزار کرد.

برنامه  موفقیت آمیز پیشگیری از 
تولد افراد تاالسمی در ایران

برنامه  ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل   
را  ایران  در  تاالسمی  افراد  تولد  از  پیشگیری 

موفقیت آمیز دانست.
بین  انجمن  المللی  بین  پنجمین کنگره  و  سی 
المللی انتقال خون در شهر تورنتو کانادا از ۱2 

تا ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.
نظران  صاحب  شرکت  با  که  کنگره  این  در 
شد،  برگزار  مختلف  کشورهای  متخصصان  و 
جمله  از  خون  انتقال  طب  های  حوزه  تمام 
خونی،  های  سلول  بیولوژی  اهداکنندگان، 
راه  از  منتقله  های  بیماری  ایمونوهماتولوژی، 
تزریق خون، مدیریت خون بیمار، عوارض تزریق 
بررسی  مورد  دست  این  از  موضوعاتی  و  خون 

قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، دکتر پورفتح اله به عنوان 
مساله  تبیین  کنگره ضمن  این  مدعو  سخنران 
گلبول  آلوایمینیزاسیون  مدیریت  و  پیشگیری 
تشریح  به  تاالسمی،  بیماران  در  قرمز  های 
پیشگیری  برنامه  و  ایران  در  تاالسمی  وضعیت 

از تولد بیمار تاالسمی پرداخت.
تاالسمی  افراد  تولد  از  پیشگیری  برنامه  وی 
اشاره  با  و  دانست  آمیز  موفقیت  را  ایران  در 
می  خون  سالمت  به  منجر  که  فرایندهایی  به 
HBs, HIV شود بر میزان شیوع بسیار پایین

و HCVدر اهداکنندگان خون در کشور تاکید 
کرد.

ادامه  در  ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
اظهار داشت: از جمله این فرایندها آغاز برنامه 
غربالگری قبل از اهدا داوطلبان بار اول در ۱۳ 
استان کشور بوده که منجر به کاهش قابل توجه 
موارد مثبت تاییدی در خون های اهدایی شده 

است.
 پورفتح اله در پایان سخنرانی، به مطالعات انجام 
شده در زمینه وضعیت آلوایمینیزاسیون در افراد 
مبتال به تاالسمی و میزان شیوع آن در استان 
های  استراتژی  و  پرداخت  ایران  مختلف  های 
کاهش خطر آلوایمینیزاسیون که توسط سازمان 

انتقال خون ایران اتخاذ شده را تبیین کرد.

خبر

و  راهنمایی  پلیس  ترافیگ  و فرهنگ  اجتماعی  جانشین معاون 
رانندگی تهران بزرگ گفت: عدم رعایت تقدم، تجاوز وسایل نقلیه به 
گذرگاه عابر پیاده یا توقف در این محل ها 20 هزار تومان جریمه را 

برای راننده متخلف به دنبال خواهد داشت.
و فرهنگ  اجتماعی  سرهنگ علی اصغر شریفی جانشین معاون 
ترافیگ پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد: عابران 
پیاده به عنوان آسیب پذیرترین کاربران ترافیکی همواره در قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی مورد حمایت قرار گرفته اند. شریفی 
در ادامه افزود: در بند پ ماده ۱۶۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، 
رانندگان موظف شده اند پیش از رسیدن به گذرگاه عابر پیاده و در 
صورت حضور یا عبور اشخاص، وسیله نقلیه خود را متوقف سازند 
و همچنین با دادن عالمت )روشن کردن فالشرها( رانندگان پشت 
سر را نیز به توقف دعوت نمایند تا عابرین پیاده با آرامش عبور کنند.

پیاده روها،  داشت:  اظهار  پیاده  عابر  گذرگاه های  با  رابطه  در  وی 
هوایی  )پل های  غیرهمسطح  گذرگاه های  محل های خط کشی، 
و زیرگذرها( محل هایی هستند که عابرین مجاز به تردد از آن ها 
می باشند. از این رو حرکت وسایل نقلیه داخل پیاده روها عالوه بر 
جریمه ۶۵هزار تومانی، ۵ نمره منفی را نیز برای راننده متخلف 
به همراه خواهد داشت و در صورت توقف)پارک کردن( در داخل 
پیاده روها ضمن جریمه 40هزار تومانی باعث انتقال وسیله نقلیه 

توسط جرثقیل به پارکینگ نیز می گردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران از نصب 
برچسب های نرخ جدید کرایه ها تا هفته جاری بر روی ۸0 هزار 

تاکسی خبر داد.
علیرضا قنادان با اشاره به اجرای نرخ جدید کرایه تاکسی ها از اولین 
روز هفته گذشته )۱2خرداد(، اظهار کرد: پس از سه ماه از شروع 
سال جدید نرخ کرایه تاکسی ها پس از انجام مراحل قانونی، به 

صورت یکپارچه اجرایی شد.
وی با بیان اینکه ۸0 هزار برچسب نرخ کرایه ۹۷ چاپ شده و در 
حال توزیع است، گفت: نرخ جدید کرایه تاکسی ها بر روی تابلوهای 
خطوط تاکسیرانی لحاظ شده است و برچسب ها نیز به تدریج روی 

شیشه جلوی تاکسی های شهر تهران نصب خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران با 
اشاره به افزایش ۱2,۵ درصدی نرخ کرایه ها، افزود: نرخ های جدید 
به صورت سراسری در خطوطی که پرداخت الکترونیکی موبایلی 
)فون پی( از سال گذشته با کمک شرکت های دانش بنیان راه 

اندازی شده، اعمال شده است.
وی با اشاره به اینکه چاپ برچسب های جدید کرایه ها برای تاکسی 
های خطی، گردشی و ... در مسیرهای متعدد پروسه های پیچیده 
است، عنوان کرد: مراکز چاپ این برچسب ها در تعطیالت هفته 
گذشته به صورت ویژه فعالیت داشتند تا برچسب های جدید تمام 

تاکسی های تهران را در مدت زمان کوتاهی صادر کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: وقتی جمعیت پیر 
شود در دهه های آینده با بحران پیری روبه رو خواهیم بود 
که به تبع آن هزینه های نگهداری، مراقبت، درمان و دارو 

افزایش پیدا می کند.
احسان قاضی زاده هاشمی در یک برنامه رادیویی با موضوع 
»جمعیت«، با بیان اینکه افزایش نرخ جمعیت در دهه های 
است،  نکرده  پیروی  خاصی  تعادلی  روند  یک  از  مختلف 
گفت: فرزندانی که در اوج افزایش نرخ رشد جمعیت در 
دهه ۶0 بودند، امروز به سن اشتغال رسیده اند و جمعیت 
جوان کشور که در آمار سال ۱۳۹0 به ۳۳,4 رسیده بود، در 
آمار سال ۹۵ به 2۹,4 رسیده است که نشان می دهد بیش 

از 4 درصدبه جمعیت میانسال اضافه شده است.
وی با اشاره به پیر شدن جمعیت گفت: وقتی جمعیت پیر 
شود در دهه های آینده با بحران پیری روبه رو خواهیم بود 
که به تبع آن هزینه های نگهداری، مراقبت، درمان و دارو 
افزایش پیدا می کند و اثر دیگر بحران پیری، کاهش نرخ 

باروری برای جمعیت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به نرخ باروری با سطح 
جایگزینی اشاره کرد و افزود: نرخ باروری باید به گونه ای 

باشد که سطح فعلی را حفظ کند.

وزیر بهداشت با اشاره به مشارکت این وزارتخانه با 
سازمان انرژی اتمی برای ایجاد یک مرکز پیشرفته 
درمان سرطان گفت: از سازمان انرژی اتمی تشکر 
می کنم که در حوزه تشخیص و درمان بیماری های 
کمک  بهداشت  وزارت  به  ایرانیان  غیر  و  ایرانیان 

می کند.
دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه 
اهدا و تامین منابع مالی مرکز آموزشی پزشکی و 
پزشکی هسته ای میان وزارت بهداشت و سازمان 
تشکر  اتمی  انرژی  سازمان  از  گفت:  اتمی،  انرژی 
می کنم که در حوزه اجتماعی به ویژه بخش سالمت 
گام های سودمندی را بر می دارد؛ به طوری که ما در 
هر سال شاهد به نتیجه رسیدن پروژه هایی در حوزه 
سالمت هستیم که به طور مشترک میان سازمان 
انرژی اتمی با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
دکتر  اراده  که  این  بیان  با  است.وی  بوده  پزشکی 
صالحی - رئیس سازمان انرژی اتمی را در این حوزه 
تقدیر می کنم، افزود: چرا که کمک های زیادی در 
حوزه تشخیص و درمان ایرانیان و حتی غیر ایرانیانی 
بیماری های  به  مبتال  و  می شوند  کشور  وارد  که 
صعب العالج هستند، انجام می دهند. بر همین اساس 
تعداد پروژه های مشترک ما با سازمان انرژی اتمی 
قابل توجه است.وی با اشاره به ایجاد یک بیمارستان 
از سوی سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان انرژی 

اتمی ایجاد یک بیمارستان بی نظیر را در سایت خود 
آغاز کرده و زمانی که به بهره برداری برسد از نظر 
در  مهارت  و  نیروی تخصصی  تکنولوژی،  فناوری، 
منطقه بی نظیر خواهد بود. از طرفی تشکر می کنیم 
که پروژه جدیدی را با دانشگاه ایران آغاز کردند و 

تفاهم نامه اش امروز به امضاء رسید.
با  است  قرار  که  مرکزی  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
کمک سازمان انرژی اتمی ساخته شود، در بخشی 
زمینه  در  مهم  مراکز  از  یکی  می تواند  تهران  از 
تشخیص و درمان سرطان باشد. عالوه بر این، ایجاد 
این بیمارستان باعث حرکت ما در مرزهای دانش 

می شود و از طرفی در حوزه اجتماعی و مراقبت از 
سالمت مردم و استفاده از صنعت انرژی هسته ای 
با بهترین شیوه استفاده صلح آمیزش که کاربردهای 
زیادی در پزشکی دارد، کمک می کند و اقدام بسیار 
خوبی بوده که بابت آن تشکر می کنم. امیدوارم بعد از 
امضای این تفاهم نامه کار با جدیت دنبال شود و یک 
کارنامه عملی قابل قبولی برای مردم داشته باشد. در 
عین حال امیدواریم به طور مکرر چنین برنامه هایی 
داشته باشیم و بتوانیم از کمک سازمان انرژی اتمی 

برای حمایت از سالمت مردم بهره مند شویم.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر ناصری پور - 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این که این 
پروژه شامل دو قسمت درمانی - پژوهشی و آموزشی 
- پژوهشی است، گفت: از نظر درمانی - پژوهشی 
این مرکز پیشرفته ترین مرکز درمان فوق تخصصی 
روش های  آخرین  بر  مشتمل  که  است  سرطان 
پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، سلول درمانی و ژن 
درمانی خواهد بود و کلیه مراحل غربالگری، تشخیص، 
درمان و بازتوانی مبتالیان به سرطان را انجام می دهد.

وی افزود: این مرکز با ظرفیت ۳۵0 تخت بستری 
از آخرین فناوری های روز جهانی برای درمان این 
استفاده می کند و متخصصین رشته های  بیماری 
فوق  و  متخصص  نیروهای  همراه  به  پایه  علوم 
تخصص علوم بالینی به درمان سرطان می پردازند.

ناصری پور ادامه داد: در کنار این مجموعه یک پلی 
کلینیک تخصصی برای درمان سرپایی سرطان به 
مساحت ۱0 هزار متر مربع ایجاد خواهد شد و یک 
مرکز دندانپزشکی پیشرفته نیز ایجاد میشود. در عین 
حال در قسمت دوم پروژه دو دانشکده داروسازی و 
دندانپزشکی پردیس بین المللی علوم پزشکی ایران 
به مساحت ۳0 هزار متر مربع ساخته میشود که 
گرایش اصلی آن به جذب دانشجویان بینالملل است. 
همچنین یک مجتمع خوابگاهی به مساحت 20 هزار 
متر مربع ایجاد خواهد شد. بنابراین امیدواریم این 

پروژه در پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.

تاسیس مرکز پزشکی هسته ای برای درمان سرطان  در کشور

نصب برچسب های نرخ جدید کرایه 
اتکیس ها ات اپیان هفته

افزایش ۴درصدی جمعیت 

میانسال کشور

برخورد پلیس اب حرکت وسایل 
نقلیه در پیاده روها

آگهی ابالغ رای 1 
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم مرجان قنبری فرزند ناصر- دارای شماره شناسنامه 327 صادره از تویسرکان ابالغ 

می گردد.
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مورد بررسی 
قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره  01100410043960023001 مورخ 96/02/19 به »اخراج از دستگاه متبوع« محکوم شده اید الزم است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی : کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی البرز هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 
آگهی ابالغ رای 2 

در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای محمود مشمول خانیانی فرزند علی اعظم دارای شماره شناسنامه 1661 صادره از 
کرج ابالغ می گردد.

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مورد بررسی 
قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره  0110041004396019301 مورخ 96/02/19 به »اخراج از دستگاه متبوع« محکوم شده اید الزم است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی : کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی البرز هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد.  شناسه آگهی : 187777
رییس هیات 

آگهی ابالغ رای 
خانم  به  بدینوسیله  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در 
مهسا عابدی فرزند مهدی- دارای شماره شناسنامه 27849 صادره 

از تهران ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره  
0110041004397001601 مورخ 97/02/16 به »انفصال موقت به مدت 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  است ظرف  الزم  اید  محکوم شده  ماه«  سه 
از  باالتر  شمالی  طالقانی  بلوار   – کرج   : نشانی  به  آگهی  این  انتشار 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه   – اداری  شهرک  طالقانی  میدان 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  البرز  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر 

صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 
شناسه آگهی : 187776

رییس هیات 

آگهی ابالغ رای 
خانم  به  بدینوسیله  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در 
 2401 شناسنامه  شماره  دارای  حسنعلی-  فرزند  دولتی  زهره  دکتر 

صادره از تهران ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره  
با  خدمت  »بازخرید  به   96/02/19 مورخ   0110041004396022801
پرداخت سی روز حقوق مبنا« محکوم شده اید الزم است ظرف مدت 
بلوار طالقانی   – : کرج  انتشار این آگهی به نشانی  از تاریخ  یک ماه 
شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی 
تخلفات  به  بدوی رسیدگی  هیات  البرز  درمانی  بهداشتی  و خدمات 
اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود 

و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 
شناسه آگهی : 187738

رییس هیات 

 پذیرش 200 کودک معتاد برای 
سم زدایی در بهزیستی

 ایدز از طریق رفتارهای جنسی
 رو به افزایش است

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
پذیرش 200 کودک معتاد گفت: این کودکان به 
دلیل اعتیادی که دارند نمی توانند سریعا در مراکز 
شبه خانواده نگهداری شوند،به همین دلیل شرایط 

نگهداری آنها نیازمند بازنگری است.
حبیب اهلل فرید به فارس گفت: خدمات درمانی به 
200 کودک بدسرپرست مبتال به اعتیاد در سال 
گذشته از سوی بهزیستی داده شده اما به دلیل 
سم و اعتیادی که در تن این کودکان وجود دارد و 
باید ابتدا حتما سم زدایی شوند، نمی توانیم آنها را 

در مراکز شبه خانواده نگهداری کنیم.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این کودکان معتاد 
نیازمند بازنگری اساسی است ادامه داد: در گذشته 
کودکان مبتال به اعتیاد را در بهزیستی پذیرش 

نمی کردیم اما اکنون با برنامه ریزی های جدید، 
این کودکان ابتدا در مراکز »میان مدت«  پذیرش 
می شوند و در آنجا خدمات روانشناسی، مددکاری 

و روانپزشکی دریافت می کنند.
فرید گفت: در حال حاضر ۶ مرکز میان مدت اقامتی 
برای نگهداری از کودکان معتاد و بدسرپرست در 
کشور راه اندازی شده که در صورت افزایش آمار 
این کودکان، در بسیاری از استانهای کشور نیز این 

مراکز ایجاد خواهد شد.
وی با تاکید بر حضور و نگهداری این کودکان در 
بستر خانواده گفت: اگر اقوام یا بستگان این کودکان 
شرایط نگهداری از کودکان را داشته باشند، رویکرد 
بهزیستی سپردن این کودکان به آنها است و در 
غیر این صورت پس از ترک، به مراکز شبه خانواده 

خواهند آمد.
معاون اجتماعی بهزیستی کشوردر مورد پذیرش 
نوزادان معتاد گفت: نوزادان معتاد که از بدو تولد 
مراجع  تأیید  صورت  در  می آیند  دنیا  به  معتاد 

قضایی به مراکز بهزیستی تحویل داده می شوند.
 فرید افزود: نوزادی که از مادر معتاد به دنیا می آید، 
پس از تولد باید در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری 
شده و پس از ارائه خدمات اورژانس پزشکی به یک 
نوزاد معتاد، در صورت صالحدید مراجع قضایی، 
نوزاد برای نگهداری به بهزیستی تحویل داده می 

شود.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با هشدار نسبت به 
اینکه بیماری ایدز از طریق رفتارهای جنسی در کشور 
رو به افزایش است،از افرادی که تصمیم به ازدواج دارند، 

خواست تست اچ آی وی، بدهند.
مینو محرز اظهار کرد: با توجه به روند افزایش بیماری 
ایدز در کشور الزم است افرادی که تصمیم به ازدواج 
می گیرند، حتما با مراجعه به مراکز مراقبت و درمان 
ایدز، تست بدهند و آگاهانه در صورت مثبت بودن اچ 
آی وی، درمان را شروع کنند تا فرد دیگری را آلوده 
نکنند. وی به  ایرنا گفت: مشاهده می شود که برخی 
از زوجین پس از ازدواج متوجه وجود بیماری ایدز در 
خود می شوند که مشکالت بسیاری از لحاظ روحی و 
جسمی برای آنان به وجود می آید بنابراین بهتر است 
قبل از تصمیم به ازدواج به انجام تست این بیماری 

اقدام کنند.
محرز با بیان اینکه هنوز انگ اجتماعی درباره بیماری 
ایدز در کشور وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه بسیاری 
از افراد از مراجعه به مراکز مراقبت و درمان ایدز با 
وجودی که حدود ۱۸0 مرکز در سراسر کشور وجود 
دارد، ممانعت می کنند و تصورشان بر این است که در 
صورت مبتال بودن، نام آنها در لیست سیاه قرار می 
گیرد، در حالی که این طور نیست. ایدز قابل درمان 
است و با تشخیص به موقع فرد می تواند مانند یک 
فرد عادی عمر طوالنی داشته باشد. این فوق تخصص 
بیماریهای عفونی تصریح کرد: در حال حاضر پزشکان 
شاغل در مراکز مراقبت و درمان ایدز آموزش های 

اساسی و خوبی را دیده اند و کشور ما از لحاظ سطح 
درمان و مراقبت بیماری ایدز در سطح منطقه حرف 
اول را می زند و در سطح بین المللی نیز از جمله 
بیشترین  محرز،  گفته  به  است.  موفق  کشورهای 
مبتالیان ایدز در گروه سنی 20 تا ۳۵ سال قرار دارند 
و تعداد مردان باالتر از زنان است. وی با اشاره به اینکه 
بیماری ایدز در کشور هنوز تحت کنترل در نیامده و رو 
به افزایش است، آموزش به خانواده ها را مهم دانست 
و از مسئوالن و رسانه ها خواست در این زمینه کتمان 
کاری نکنند مردم باید بدانند که این بیماری چیست و 
راههای پیشگیری و درمان آن چگونه است. بر اساس 
گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا 
ابتدای دی  سال ۹۶، حدود ۳۶ هزار و ۵۷۱ مورد ابتال 
به این بیماری ایدز تشخیص داده شده که ۵0 درصد 

آن در گروه سنی 2۱ تا ۳۵ سال اتفاق افتاده است.
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خطوط ششم و نهم انتقال گاز ضامن پایداری 
صادرات گاز ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت:خطوط ششم و نهم سراسری 
انتقال گاز به موازات هم پیش می روند و ضامن پایداری انتقال و صادرات گاز در 

کریدور غرب کشور هستند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، درباره پایان ساخت خط 
ششم و آغاز بهره برداری از خط نهم سراسری گفت: شرکت مهندسی و توسعه گاز 
تا پایان امسال پروژه های زیادی را باید به بهره برداری برساند که تکمیل خط ششم 
و راه اندازی بخشی از خط نهم سراسری در حدود 2۵0 کیلومتر از مهم ترین این 
طرح ها هستند. وی با بیان این که خطوط ششم و نهم، ضامن پایداری گازرسانی 
در کریدور غرب کشور می شوند، ادامه داد: تعریف اولیه خط ششم برای مسیر 
عسلویه تا دهگالن است، پارسال مسیر اهواز تا دهگالن به بهره برداری رسید و 
تزریق گاز شد، اما حدود ۱00 کیلومتر از این خط شامل کوهدشت به بیستون 
باقی مانده است که امسال باید به بهره برداری برسد. مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز، تعداد ایستگاه های تقویت فشار مورد نیاز برای خط ششم را پنج 
ایستگاه اعالم کرد و افزود: احداث ایستگاه ها جدا از احداث خط انجام می شود 
که تعداد آن نیز به ظرفیت و نیاز خط انتقال بستگی دارد. تربتی، با اشاره به 
این که ساخت خط ششم در قالب قرارداد BOT و با همکاری پیمانکاران داخلی 
انجام شده، مشارکت بخش دولتی را در سطح نظارت عالی و تامین لوله های ۵۶ 
اینچ عنوان کرد و گفت: همه سرمایه گذاری برای بخش هایی از خط ششم که با 
مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا ساخته شده برعهده شرکت ملی گاز بوده است. وی 
با بیان این که هزینه پروژه هایی که پارسال به بهره برداری رسیدند حدود ۱0 هزار 
میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: خط ششم یکی از راهبردی ترین خطوط 
انتقال گاز کشور است که ظرفیت انتقال گاز آن بدون ایستگاه تقویت فشار حدود 
۵0 تا ۶0 میلیون مترمکعب است و با احداث ایستگاه ها تا ۱۱0 میلیون مترمکعب 

افزایش می یابد.
خط ششم بر پایداری صادرات گاز به ترکیه و عراق موثر است

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز درباره تاثیر خط ششم بر صادرات گاز 
ایران به کشورهای همسایه تصریح کرد: قرارداد صادرات گاز ایران و عراق در دو 
بخش بغداد و بصره امضا شده که خطوط ایران آماده و تزریق گاز نیز انجام شده 
است، خطوط بصره نیز به وسیله پیمانکار ایرانی انجام شده و زیرگذر رودخانه 
مرزی نیز آماده شده است که با آغاز صادرات گاز ایران به بخش دوم یعنی بصره 
ارزآوری خوبی در انتظار کشور خواهد بود، به ویژه آن که با راه اندازی خط ششم 
و آغاز ساخت خط نهم، ما برای تامین حداکثر گاز مطابق قرارداد آمادگی کامل 
داریم. وی افزود: از آنجا که انتقال گاز در ایران به صورت شبکه ای انجام می شود، 
تزریق گاز خط ششم، روی تامین گاز صادراتی به ترکیه نیز اثر مثبت داشته است، 
زیرا گاز آذربایجان و مناطق شمال غرب را نیز از طریق خط ششم تامین می کنیم 

و امکان این که در آینده گاز بیشتری به ترکیه بفرستیم به وجود آمده است.
خطوط نهم و ششم سراسری به موازات هم پیش می روند

به گفته تربتی، خط نهم انتقال گاز در کنار خط ششم از عسلویه تا میاندوآب 
احداث می شود، بنابراین مبدا و مقصد هر دو خط به طور تقریبی یکسان است، اما 
وجود هر دو خط در کنار یکدیگر برای انتقال گاز تولیدی عسلویه و تامین نیازهای 
آتی کریدور غرب کشور الزم است. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، زمان 
اتمام خط نهم را حدود سه سال آینده اعالم کرد و ادامه داد: امسال حدود 2۵0 
کیلومتر از این خط را آماده می کنیم. سرمایه مورد نیاز این خط نیز از راه های 
مختلف مانند قراردادهای EPC و بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال ۹۳ 

تامین می شود. البته تامین لوله ها با قطر ۵۶ اینچ برعهده شرکت ملی گاز است.

نفت در جهان

معامله نخستین محموله گازمایع پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در بورس انرژی

نخستین محموله گاز مایع پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس با حجم 2 هزار تن در رینگ بین الملل بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه و با قیمت ۵۸۵ 

دالر در هر تن معامله شد.
انرژی، نخستین  بورس  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
معامله گاز مایع تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

به حجم 2 هزار تن انجام شد.
انرژی، قیمت هرتن گاز مایع در  مدیرعامل بورس 
رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران را 
۵۸۵ دالر اعالم کرد که با موفقیت در بازار بورس 

عرضه و معامله شده است.
سیدعلی حسینی، با بیان این که محموله گاز مایع از 
انبار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به خریداران تحویل 
داده می شود و حمل آن به صورت زمینی صورت 
می گیرد، اظهار کرد: با ادامه روند عرضه فرآورده های 
این پاالیشگاه، شاهد توسعه و رونق معامالت همه 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  تولیدی  محصوالت 
خواهیم بود که با تداوم و ثبات در عرضه فرآورده ها، 
هدف  بازارهای  یافتن  و  خریداران  بیشتر  استقبال 
محقق خواهد شد. وی با اشاره به این که بورس انرژی 
ایران در سال ۹۵، فرآورده بنزین این پاالیشگاه را در 
تابلوی دیگر حامل های انرژی در بازار فیزیکی پذیرش 
کرد، گفت: تاکنون پنج فرآورده تولیدی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس شامل نفتای مخلوط، نفت گاز، 
حالل 404، گاز مایع و بنزین در بورس انرژی ایران  
پذیرش شده اند. پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی شده بر 
اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶0 هزار 
بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، 
تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه 
نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، 

گاز مایع و سوخت جت است.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ با هدف طراحی، مدیریت، 
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و نگهداری از 
پاالیشگاه میعانات گازی به ثبت رسید. شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس با بهره گیری از توان و ظرفیت 
داخلی  شرکت های  و  ایرانی  متخصص  نیروهای 
از بزرگ ترین  از مدیریتی، مهندسی و ساخت  اعم 
شرکت های پاالیشی کشور است که ارزش افزوده آن 
بیشتر از پاالیشگاه های نفتی است و از سوی دیگر، 
تولید بیش از ۷۵ درصد بنزین و نفت گاز از خوراک 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
اقتصادی برای راه اندازی چنین پروژه هایی به شمار 

می آید.

بورس انرژی

جذابیت صنعت پتروشیمی ایران به حدی است که 
حتی تهدیدات و فشارهای آمریکا نیز نتوانسته مانع 
حضور شرکت های بین المللی پتروشیمی در ایران 
شود و به تازگی شرکت های اروپایی مذاکراتی را برای 

توسعه همکاری ها انجام داده اند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، با وجود تهدیدات 
ترامپ، در هفته های اخیر و پس از خروج آمریکا 
از برجام، هیات های متعدد پتروشیمی خارجی به 
ویژه اروپایی با مسئوالن صنعت نفت و پتروشیمی 

کشورمان رایزنی کرده اند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۸ اردیبهشت 
ماه امسال با تکرار اتهام هایی علیه ایران، از برجام 
خارج شد و اعالم کرد تحریم های یکجانبه تعلیق 
شده کشورش علیه ایران را در فرصتی ۹0 تا ۱۸0 
روزه باز می گرداند؛ این تصمیم با موضع گیری های 
اتحادیه  بویژه  مختلف  از سوی کشورهای  متعدد 
اروپا مواجه شد.بخشی از این دیدارهای اخیر شرکت 
های اروپایی با ایران به صورت محرمانه انجام شده 
شرکتشان  نام  اعالم  به  تمایلی  ها،  شرکت  آن  و 
نداشتند، اما شرکت هایی مانند »کازاله« سوئیس 
و »سایپم« ایتالیا بدون نگرانی اقدام به رایزنی با 

ایران کردند.
 ایران و سوئیس همکاری های بخش 

پتروشیمی را گسترش می دهند 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت کازاله 
سوئیس، به تازگی بدون توجه به خروج آمریکا از 
برجام و هشدار این کشور به شرکت های بین المللی 
برای حضور در ایران، زمینه های گسترش همکاری 

های مشترک را بررسی کردند. 
با مدیران ارشد شرکت  »رضا نوروززاده« در دیدار 
کازاله درباره فعالیت های این شرکت در زمینه دانش 
فنی و نیز الیسنس های مورد نیاز صنعت پتروشیمی 
ایران مذاکره و رایزنی کرد. در این دیدار قرار شد که 
شرکت کازاله فهرست پیشنهادهای خود در زمینه 
الیسنس های جدید که از نظر فنی و اقتصادی برای 
طرح های پتروشیمی ایران مناسب است، ارائه دهند. 
همچنین از شرکت کازاله درخواست شد تا همچون 
گذشته خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی طرح 
و  فنی  و همچنین خدمات  از الیسنس  هایی که 
مهندسی کازاله استفاده می کنند را با جدیت ادامه 

دهد. 
با توجه به این که شرکت کازاله در شرایط خاص 
همکاری های مطلوبی با شرکت های ایرانی داشته 
است از این شرکت درخواست شد این همکاری تداوم 

یافته و در ابعاد وسیع تری در زمینه دانش فنی و 
انتقال تکنولوژی ادامه یابد. 

شرکت کازاله سوئیس به طور کامل خصوصی بوده و 
متعلق به هلدینگ کازاله است که دفتر مرکزی آن در 

شهر »لوگانو« سوییس واقع شده است. 
کازاله در سال های اخیر و با وجود تحریم های بین 
المللی علیه کشورمان، به عنوان الیسنسور واحدهای 
آمونیاک در ایران همکاری مناسبی با شرکت های 

پتروشیمی داشته است. 
دانش  ارائه  به  توان  ها می  این همکاری  از جمله 
فنی واحدهای آمونیاک طرح های استانی گلستان، 
بخش  با  همکاری  همچنین  و  زنجان  و  لردگان 

خصوصی اشاره کرد. 
ایتالیایی ها در پی گسترش روابط با صنعت 

پتروشیمی ایران
همچنین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 

مدیران ارشد شرکت ایتالیایی سایپم به تازگی زمینه 
های همکاری در صنعت پتروشیمی را بررسی کردند.

بهینه سازی و اصالح تولید، همکاری در پتروشیمی 
تبریز، پتروشیمی کرمانشاه، واحد استایرن پتروشیمی 
از جمله محورهای دیدار  اوره  واحد های  و  پارس 

مقامات 2 شرکت بود.
طرح های زیست محیطی از جمله طرح جمع آوری 
»انیدرید  مانند  عسلویه  منطقه  در  همراه  گازهای 
کربنیک« و گازهای هیدروژن و نیتروژن نیز از دیگر 
محورهای مذاکرات بود که شرکت ایتالیایی، آمادگی 

خود را برای همکاری اعالم کرد.
دو طرف همچنین درباره پروژه های پاالیشگاهی 
و  پرداخته  نظر  تبادل  و  بحث  به  ها  الیسنس  و 
پروژه های جدید  برای مشارکت در  اعالم کردند، 
پاالیشگاهی که در تبریز و شیراز در دست اجرا است 

تمایل به همکاری دارند.
شرکت سایپم از شرکت های بزرگ ایتالیایی است که 
از دهه ۱۹۵0 فعالیت خود را به عنوان پیمانکار طرح 
های خشکی-دریایی در حوزه نفت و گاز آغاز کرد؛ 
این شرکت هم اکنون در ۶0 کشور جهان صاحب 

دفتر است. 
بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید ۶۳ میلیون تنی 
با  محصوالت پتروشیمی در کشور وجود دارد که 
تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، ظرفیت 
تولید به ۱20 میلیون تن افزایش پیدا می کند و 
همچنین با کلنگ زنی واحدهایی که طراحی آنها 
انجام شده است، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 

۱۸0 میلیون تن در سال می رسد.

پس از خروج آمریکا از برجام؛

دور جدید مذاکرات نفتی ایران و اروپا آغاز شد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم

عباس  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  جمال  ،فرزند  احمدزاده  سمیه  خانم  خواهان 
۹۳/۱0/۱لغایت  ازتاریخ  گذشته  ایام  نفقه  خواسته  به  فاضل  فرزند  سعدونی 
صدورحکم به مجتمع شورا های حل اختالف ارجاع و به کالسه ۱0۷/۹۷/ش2ثبت 
چون  و  گردیده  وقت  ۱0تعیین  ۹۷/4/۱۳ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  و 
خوانده مذکورمجهول المکان اعالم شده لذا برحسب تقاضای خواهان ودستورشورا 
مستندا به ماده۷۳ازقانون آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی ازجراید 
ازتاریخ نشرآگهی به شعبه  کثیراالنتشاردرج واز خوانده فوق الذکردعوت می شود 
2شورای حل اختالف مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس 
محل اقامت خودرا اعالم درغیراین صورت مفاد دادخواسیت ووقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.شماره م الف)۹/2۵۱(
رئیس شعبه 2شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی حصروراثت
پدرسیدعبداالمیربشناسنامه2۸4۷صادره  نژادنام  سماک  آقای/بانوفخریه 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
همسرمرحوم علی سیامک نژادبشناسنامه۸صادره خرمشهردرتاریخ۹۷/۱/۱2دربندرامام 
نسب  یوسفی  خدیجه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه 
سماک  ازخرمشهر)مادرمتوفی(2-فخریه  بشناسنامه4۸2۶صادره  فرزندیوسف 
ازخرمشهر)همسرمتوفی(۳- سیدعبداالمیربشناسنامه2۸4۷صادره  نژادفرزند 

بشناسنامه۱۸202۹۱2۶۱صادره  نژادفرزندعلی  سیامک  محمدحسین 
بشناسنامه  نژادفرزندعلی  سیامک  ازماهشهر)پسرمتوفی(4-بتول 
نژادفرزندعلی  سیامک  ازماهشهر)دخترمتوفی(۵-یحیی  ۱۹40۷0۹۹۱۱صادره 
سیامک  ازماهشهر)پسرمتوفی(۶-ابراهیم  ۱۹40۷۹00۵0صادره  بشناسنامه 
ازماهشهر)پسرمتوفی(۷- ۱۹40۹0۱۱2۱صادره  بشناسنامه  نژادفرزندعلی 
زهراسیامک نژادفرزندعلی بشناسنامه ۷0۶00۱2۷۱0صادره ازماهشهر)دخترمتوفی(

می  آگهی  نوبت  رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  والغیر. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.       
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۹۷/2/۱۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشاء 
اله تقی نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۹۶0  صادره ازپلدختر در ششدانگ 
از  باب واحد تجاری به مساحت  ۹4 متر مربع پالک ۱فرعی  اعیان یک  عرصه و 
۱۱۶ اصلی واقع درکاوکالی پلدختر  بخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن رضا شریف زاده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/0۳/0۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/0۳/2۱ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه۹۱4صادره  پدرعیدی  نام  پورمنصوری  حمزه  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
فردبشناسنامه۳۷ صادره مسجدسلیمان  امینی  پروین  که۹۷0۱۷۶/۱/۹۷ح مرحوم 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت  اقامتگاه  درتاریخ۹۶/۱۱/۱0درتهران 
بشناسنامه۱۹۹۱2۳۱4۳۹کویت۳- متوفیه(2-محمدپورمنصوری  ازباال)زوج 

پورمنصوری  بشناسنامه4۷۱0۹۸۳۷۸۱کویت4-عبداهلل  پورمنصوری  یوسف 
بشناسنامه۳۹4 لیمن  متوفیه(۵-فریدون  بشناسنامه4۷۱2۱۶0۶40کویت)پسران 

شد.  درشوراثبت  کالسه۹۷0۱۷۶/۱/۹۷ح  مسجدسلیمان)پدرمتوفیه(والغیر.پرونده 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس  اینک 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسماعیل روستائی چم کاکائی دارای شناسنامه شماره ۱2 به شرح دادخواست 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه    ش    ۹۷0۱۶0 کالسه  به 
توضیح داده که شادروان ابراهیم روستائی چم کاکائی به شماره ملی 4۶22۷0۶۶44 
درتاریخ ۱۳۹۷/۱/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-خدیجه درعلی بنی فرزند حسین به  شماره ملی 4۶22۸۳۸۵۳2 زوجه دائمی  

2-محمد روستائی چم کاکائی به شماره ملی4۶2۳۱۷2۸4۸ فرزند ذکور 
۳-اسماعیل روستائی چم کاکائی به شماره ملی4۶2۳۶2۳۸2۳ فرزند ذکور 

4-فرشته روستائی چم کاکائی  به شماره ملی4۶2۳۱۵4۵۵۶ فرزند اناث 
۵-شهناز روستائی چم کاکائی  به شماره ملی 4۶20۸44۹۷۶فرزند اناث و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و االگواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹4۶0۳2۵00۳00۱۶42 مورخ ۱۳۹۶/۱2/۱2هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
دانیار کرم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
پور تاج امیر در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 242/0۹متر مربع قسمتی از 
پالک ۱۵4 اصلی واقع در بخش ۱2 استان لرستان شهرستان دلفان نورآبادعلیمیرزایی 
خریداری از مالک رسمی آقای بهرام و امید علی رستمی  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 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف۱۱2
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/0۳/0۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/0۳/2۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳۹۶/۱2/0۷هیات  مورخ   ۱۳۹4۶0۳2۵00۳00۱۶۳۶ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
محمد کریمی نژاد در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۹۳/۳۳متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۵4 اصلی واقع در بخش ۱2 استان لرستان شهرستان دلفان نورآبادعلی 
و  زارعیان  مستعلی  و  منصوری  منصور  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  میرزایی 
حاجیعلی زارعی  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 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  م الف۵۵
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/0۳/0۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/0۳/2۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۸۱2 و رای شماره ۱۱0۱0 مورخه 
به ششدانگ  نسبت  فرزندعباس   تاج جوزی  قمر  تقاضای خانم  به   ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
یکباب عمارت به مساحت ۸2۶/۱۵ متر مربع مجزی شده از پالک فرعی از 20۹۱ 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک   بخش  در  واقع  اصلی 
)رسمی(محمد حسین والیزاده  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۳/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۳/2۱ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  حیات  فرزند  قندعلی  یوسفی  حیدرقلی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
گواهي  درخواست  دادگاه   این  از  به کالسه۹۷0۹۹۸۳۸۵۵۷00۱۱۶   دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه یوسفی قندعلی  فرزند 
اقامتگاه دائمي خود  تاریخ ۹۷/۱/۷ در  بابا به  ش. ش ۱۳۱۹ سرانجام در  حاجی 

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
۱-صادق یوسفی فرزند حیدر به ش ش 4۶۸۹۷۸۱2۵۷) فرزند متوفي(

2- عسگر یوسفی قندعلی  فرزند حیدر قلی به ش ش ۱4) فرزند متوفي(
 ۳- اکبر یوسفی قندعلی   فرزند حیدر قلی به ش ش ۱2) فرزند متوفي(

4- آزیتا یوسفی قندعلی   فرزند حیدر قلی به ش ش ۱۱۸۷۹) فرزند متوفي(
۵- منیژه یوسفی قندعلی  فرزند حیدر قلی به ش ش۱۱۱۶ ) فرزند متوفي(

۶- ماه گل  یوسفی قندعلی   فرزند حیدر قلی به ش ش ۱۱۱۷ ) فرزند متوفي(
۷- دلبریوسفی قندعلی  فرزند حیدر قلی به ش ش  ۱۳۵۵ ) فرزند متوفي(

۸ ـ  فرزانه یوسفی قندعلی  فرزند حیدر قلی به ش ش ۱۷2۱  ) فرزند متوفي(
۹ ـ حیدر قلی یوسفی قند علی فرزند حیات ب ش ش 2۷۳۱ ) همسر متوفی ( 

گردد  مي  آگهي  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او  نزد  متوفي  از  ای  نامه  یاوصیت  و  دارد  اعتراضي  شخصی  چنانچه  تا 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر 

خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  اسدی 

آگهی وقت ابالغ دادرسی
ابالغ دادرسی پرونده کالسه ۹۷00۳۷ شورای حل اختالف شماره 2  آگهی وقت 

سامان                        
 خواهان :آقای  رحیم امین پور نام پدر  نعمت اهلل به نشانی خمینی شهر خ رجایی 

باشگاه اسپادانا بوکالت مریم مشتاقی 
خوانده : سرکوت رشیدی فرزند عبداهلل به نشانی مجهول المکان 

خواسته: الزام خواندگان به پرداخت دویست میلیون ریال  و پرداخت کلیه خسارت 
دادرسی  وقت رسیدگی : ۹۷/4/2۵ ساعت ۱۱ صبح  

خوانده  طرفیت  به    ۹۷/۳/۱۳ مورخه  در  مذکور  خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان نموده که به کالسه ۹۷00۳۷  
ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در 

تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود .
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 2 سامان

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳۹۷/02/۱۷هیات  مورخ   ۱۳۹4۶0۳2۵00۳000۱۶۷ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری 
مربع  224/۸۶متر  مساحت  به  عمارت   یکباب  ششدانگ  در  بحری  گالم  قدیمی 
دلفان  شهرستان  لرستان  استان   ۱2 بخش  در  واقع  اصلی  پالک ۱۵4  از  قسمتی 
نورآباددم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای منصور منصوری محرز گردیده است.

به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
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 
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 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف۱۱۱
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/0۳/0۶  
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/0۳/2۱

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسمعیل  احمدی  الکویی دارای شناسنامه شماره 4۵4۶  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷0۱۵۳ ش ۱ س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان خیرالنساء رسولی سامانی به شماره ملی 4۶20۸۶۸۵0۷ 
درتاریخ ۱۳۹۶/۷/۵ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحومه منحصراست به :
۱-اسمعیل احمدی الکوئی شماره ملی 4۶20۸۹۱۵۶۸ فرزند ذکور 

2-ابوالقاسم  احمدی الکوئی شماره ملی۱۷۵0۵۷۱۱۱0  فرزند ذکور
فرزند  ملی 4۶22۹۳۱۵۸۳  ب ش ش ۱۸۵  الکوئی شماره  احمدی  همایون   -۳

ذکوروال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و االگواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۹4۶/۹4 و رای شمار۱22۳0 مورخه 
۹۶/۱2/۱۹ به تقاضای رضا نجفی نیا فرزند ولی خان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۱۹۱۱۳۵/24 متر مربع مجزی شده از پالک ۱4 اصلی باقیمانده واقع 
در بخش ۵ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(علی چقل وند و 
مهدی چغلوند )هر دو نجفی نیا ( رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱۵4۹۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۳/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۳/2۱ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

قرارگرفتن پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند در وضعیت اورهال و تولید بنزین 
یورو 4، سبب کاهش میزان تولید و توزیع بنزین سوپر در جایگاه های عرضه 

سوخت شده بود و اکنون توزیع این سوخت مطابق روال عادی ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، فاطمه کاهی- سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره توزیع و عرضه بنزین سوپر گفت: 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تنها عهده دار توزیع انواع سوخت از 
جمله بنزین سوپر در سطح کشور است که این کار بی وقفه و طبق روال 
گذشته ادامه دارد. وی افزود: کاهش میزان تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند به دلیل اورهال سبب کاهش میزان توزیع آن شده 
بود که این موضوع در چرخه تولید بنزین طبیعی است و اکنون به وضعیت 
عادی بازگشته و بنزین سوپر به وسیله نفتکش های جاده پیما از این پاالیشگاه 
بارگیری و در جایگاه های عرضه سوخت توزیع می شود. کاهی تصریح کرد: 
برنامه ریزی برای تولید بنزین سوپر و بنزین یورو4 برعهده شرکت ملی 
پاالیش و پخش است که براساس نیاز کشور و شرایط تولید در پاالیشگاه 

تعیین می شود.

یک مقام مسئول با اشاره به متنوع سازی سبد خوراک واحد اتیلن 
پتروشیمی امیرکبیر از دریافت مجوز ساخت NGL2۳00 از سوی 
شرکت ملی نفت ایران خبر داد. به گزارش زمان به نقل از انجمن 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، »علیرضا نوبختی« در تشریح 
مهمترین راهکارهای متنوع سازی تامین خوراک پتروشیمی امیرکبیر، 
گفت: بعد از خصوصی سازی، شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر 
به دالیلی از ارائه مقادیر خوراک طراحی شده به پتروشیمی امیرکبیر 
امتناع کردند.  رئیس کارخانه الفین شرکت پتروشیمی امیر کبیر با بیان 
اینکه از آن زمان استراتژی های مهمی برای تامین و جایگزینی خوراک 
در شرکت طراحی و پیاده سازی شد، تصریح کرد: ایجاد تغییراتی 
در کوره های کراگینگ برای استفاده از محصول پروپان پتروشیمی 
بندرامام در سال ۹2 از جمله استراتژی های پتروشیمی امیرکبیر 
برای تامین خوراک خود بود. این مقام مسئول، افزود: یکی از برنامه 
های بزرگ تامین خوراک الفین عقد قرارداد با پتروشیمی بندرامام 
برای تامین خوراک اتان کوره های گازی است.  وی با یادآوری اینکه 

اخیرا پتروشیمی امیرکبیر موفق به اخذ امتیاز احداث و بهره برداری  
NGL2۳00از شرکت ملی نفت شده است، بیان کرد: در صورت 
راه اندازی این پروژه واحد الفین از ظرفیت فعلی ۷0 درصد به ۱00 
درصد افزایش می یابد که طبعا تاثیر مستقیمی بر اشتغال زایی و افزایش 
سودآوری خواهد داشت. نوبختی اضافه کرد: یکی دیگر از استراتژی های 
پتروشیم امیرکبیر برای رفع مشکالت تامین خوراک احداث مخزن 
ذخیره اتان بوده که زمینه ذخیره اتان دریافتی در مواقع ضروری را 
فراهم می کند، چرا که این محصول دارای نوساناتی است و نوسان آن 
آسیب هایی به کوره ها وارد می کند. بر اساس این گزارش، اتیلن تولیدی 
پتروشیمی امیرکبیر خوراک ۶ واحد پایین دستی پلی اتیلن های سبک، 
BD سبک خطی و سنگین و واحد پلی پروپیلن نوید زرشیمی و واحد

و واحد بوتنیک پتروشیمی امیرکبیر را تامین می کند. عالوه بر این 
بنزین پیرولیز، POF)سوخت کوره( و هیدروژن هم سه محصول دیگر 
پتروشیمی امیرکبیر است که به ترتیب نام به شرکت های پتروشیمی 

بوعلی سینا، کربن و پتروشیمی رازی عرضه می شود.

ساخت NGL2300 به پتروشیمی امیرکبیر واگذار شد توزیع بنزین سوپر به روال عادی بازگشت 
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  کاسبان تحریم در تجارتخانه های
 خود اسکناس می شمرند

* زهرا علی اکبری

تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام 
بار دیگر واژه تحریم را در ادبیات سیاسی - اقتصادی ایران پرکاربرد کرده است.

بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران که بخش انرژی ، صادرات پتروشیمی، 
فرش، پسته و مراودات دالری و بانکی را نشانه رفته است هر چند بدعهدی 
کشوری است که یک جانبه از قراردادی با حضور ۶ کشور خارج شده است 
اما در داخل کشور با استقبال برخی منتقدانی روبروست که هم صدا با ترامپ 
بازگشت تحریم ها علیه ایران را اتفاقی مبارک می دانند.امضای برجام ، هر 
چند اتفاق بزرگی در عرصه سیاست بین الملل دنیا بود و کارایی مذاکره و 
دیپلماسی را به نمایش گذاشت اما تولد طیفی در ایران را به همراه داشت که 
منتقدان یا مخالفان برجام نامیده می شوند . این گروه از بدو امضای برجام، 
حیات سیاسی خود را با انتقاد علنی و صریح از تریبون های رسمی و غیر 
رسمی کلید زدند و تا امروز که برجام با تحوالتی جدی ربرو شده است این 
خط را ادامه می دهند.هادی حق شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است 
چند صدایی حاکم در ایران ، تا حدی می تواند موجبات تضعیف دستاوردها 
را فراهم آورد اما فراموش نکنیم که در آمریکا نیز گروه هایی مخالف سیاست 
ها و اقدامات ترامپ هستند و به صورت علنی این مخالفت را اعالم می کنند. 
وی نکته مهم در این عرصه را شیوه برخورد با دولت در تریبون های رسمی 
دانست و گفت: وقتی از تریبون های رسمی دستاوردها زیر سئوال می رود، 
چند صدا به گوش طرف های مذاکره ایران می رسد و همین امر می تواند 
زمینه را برای سردرگمی طرف های ایران در غرب فراهم کند . او با تاکید بر 
اینکه خوشحالی برخی از بازگشت تحریم ها واقعا جای تعجب دارد، گفت: 
تحریم ها ضرباتی مهلکی به اقتصاد وارد می کند و کاش موافقان توضیح 
دهند با چه منطقی از آن دفاع می کنند.به نظر می رسد دولت یازدهم و 
دوازدهم ، منتقدانی دارند که تنهابه صفت انتقاد از دولت موصوف نیستند. اگر 
دستاورد مهم دولت یازدهم را امضای برجام بدانیم ، منتقدان در کنار انتقاد زا 
اقدامات دولت، انتقاد از دستاورد برجام را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.

حق شناس می گوید این تقلیل برجام به دستاورد یک دولت و نه دستاورد 
یک نظام ، خود موجبات بروز چنین اشتباهی را ایجاد کرده است.در حالی 
که بسیاری از رسانه های منتقد بخش مهمی از اخبار خود را صرف انعکاس 
حمایت گونه از بازگشت تحریم ها علیه ایران می کنند، سالیان قبل رییس 
جمهور با نام بردن از حلقه ای تحت عنوان »کاسبان تحریم« حمله سختی 
را به پشت پرده نشینان تحریم کرد و بسیاری از معضالت و مخالفت ها و 
مشکل تراشی ها در این عرصه را ناشی از رانت اقتصادی موجود در این حوزه 
دانست. حسن روحانی سال ۱۳۹4 در سخنانی تاکید کرد: »به دلیل تحریم 
ها، ما جنسی را که وارد کشور می کردیم گاهی 20 درصد، گاهی 2۵ درصد 
و حتی ۳0 تا 40 درصد نیز داشتیم که گران تر می خریدیم یعنی اگر فرض 
۱00 میلیارد جنس و کاالهای ضروری نیاز بود وارد این کشور شود، حداقل 
حدود 2۵ میلیاردش تلف می شد. این از جیب مردم می رفت البته این کار 
برای کاسبان تحریم خیلی سود داشت و کاسبان تحریم در دوبی، اروپا، چین 
و تهران بودند و همه جا این کاسبان تحریم بودند و آنها از این توافق عصبانی 
اند اما مردم ما هزینه پرداخت می کردند.« وی آن روزها از کاسبان تحریم 
و کسانی که جیب هایشان از این افزایش قیمت پر می شود، خواست شغل 
دیگری برای خود بیابند و یپذیرند که دوره تحریم سپری شده است اما به 
نظر می رسد در سه سال گذشته ، هیچ تجارتی پرسودتر از کاسبی از تحریم 
ها علیه ایران وجود نداشته است از این رو شادمانی علنی از بازگشت دوباره 
تحریم ها اینجا و آنجا ، در ایران و آمریکا نمایان است. در چنین شرایطی می 
توان با دنبال کردن سرنخ ها دریافت کدام دست های آلوده در ایران و آمریکا 
و دیگر نقاط جهان ، در تجارتخانه تحریم نشسته اند و  پول ها را می شمارند.  

بانک ملی ایران نقدینگی شما را باز می گرداند!

بانک ملی ایران با پرداخت تسهیالت خرید دین، نقدینگی را پیش از موعد مقرر 
به دارندگان اسناد و اوراق تجاری باز می گرداند.

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیالت خرید دین 
فرصتی برای بخش های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیاز به 
نقدینگی دارند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت 
به زمان مورد نیازشان است. بانک در این روش، دین مدت دار بدهکار را به کمتر 
از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به 
صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند 

زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخش های اقتصادی 
قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل 
ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیالت و تعهدات 
کالن، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری ساالنه صورت می گیرد 
که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیالت استفاده 
کنند. پرداخت  تسهیالت خرید دین بابت اسناد تجاری حاصل از فروش 
محصوالت بنگاه های تولیدی پس از بررسی صورت های مالی حسابرسی 
شده و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تسهیالت سرمایه 
درگردش تا سقف ۷0 درصد فروش سال گذشته بنگاه های تولیدی قابل 

پرداخت است.
مالک تعیین سقف پرداخت  تسهیالت خرید دین در واحدهای اقتصادی 
غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب 
ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی 

حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.

یادداشت

فروش ویژه محصوالت سایپا به 
مناسبت عید سعید فطر

عید  مناسبت  به  سایپا  خودروسازي  گروه 
رضایت  افزایش  راستاي  در  و  فطر  سعید 
با  فوري  فروش  به  اقدام  مشتریان  مندي 
قیمت قطعي محصوالت کرده است.به گزارش 
سایپانیوز،در این طرح فروش خودروهاي آریو 
تحویل  به صورت  تیبا2  و   Cs۳۵ چانگان ،
و  شد  خواهد  آغاز  قطعي  قیمت  با  و  فوري 
محصوالت عرضه شده در این طرح با تخفیف 
و  مناسب  بازپرداخت  با  تسهیالت  و  ویژه 
بدون ضامن به فروش مي رسند.گفتني است 
این طرح از 20 خردادماه سال جاري آغاز و 
بدیهي است که با تکمیل ظرفیت، روند ثبت 
گزارش،  این  پایه  شد.بر  خواهد  متوقف  نام 
و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  متقاضیان 
اینترنتي گروه  به سایت  توانند  نام مي  ثبت 
www.saipagroup. نشاني:  به  سایپا 

نمایندگي هاي مجاز گروه  به شبکه  یا  و   ir
خودروسازي سایپا در سراسر کشور مراجعه 

کنند.

پرداخت تسهیالت ۲00 میلیون ریالی 
به پرستاران توسط بانک سپه

قالب  در  جامعه  پرستاران  کلیه  به  سپه  بانک 
تسهیالت  ریال  میلیون  قلب سفید 200  طرح 
پرداخت می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کردن  باز  با  توانند  می  پرستاران  سپه؛  بانک 
سپری  از  پس  سفید  قلب  طرح  ویژه  حساب 
و  انتظار  مورد  ماندگاری  زمان  مدت  شدن 
با میانگین مانده حساب مذکور، حق  متناسب 
 200 فردی  سقف  تا  تسهیالت  دریافت  تقدم 
مرابحه  اعتباری  کارت  قالب  در  ریال  میلیون 
دریافت کنند.این گزارش می افزاید: متقاضیان 
برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص طرح 
تسهیالتی قلب سفید می توانند به شعب بانک 

در سراسر کشور مراجعه کنند.

تعیین تکلیف سپرده گذاران 
تعاونی افضل توس در بانک آینده

بانک آینده در پی صدور ابالغیه بانک مرکزی 
در خصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران یک 
میلیارد ریالی و باالتر موسسات اعتباری غیر 
میلیاردی  های  پرداخت سپرده  برنامه  مجاز 
را  افضل توس)درحال تصفیه(  اعتبار  تعاونی 

منتشر کرد.
در  آینده،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
خصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی 
افضل توس حدود ۹۹ درصد از سپرده گذاران 
یک  مبلغ  سقف  تا  توانستند  مزبور  تعاونی 
را  خود  های  سپرده  مانده  از  ریال  میلیارد 
دریافت نمایند.بانک آینده در این اطالعیهاز 
منحله  تعاونی  در  که  سپرده گذارانی  کلیه 
افضل توس دارای سپرده بیش از یک میلیارد 
ریال بوده اند؛ دعوت کرده است تا صرفاً مطابق 
برنامه و زمان بندی اعالم شده در جداول زیر، 
اصل  ملی،  کارت  شناسنامه،  اصل  همراه  به 
دفترچه و یا گواهی سپرده تعاونی اعتباری در 
حال تصفیه افضل توس و هم چنین مستندات 
مربوط به منشأ وجوه سپرده گذاری شده در 
تعاونی، به شعب افتتاح کننده حساب خود، 
ابالغیه  و  اطالعیه  نمایند.طبق  مراجعه 
است  این صورت  به  پرداخت  روند  مذکور، 
که سپرده گذاران محترم با مراجعه به شعب 
مدارک  ارائه  و  توس  افضل  منحله  تعاونی 
وجه  درخواست  ثبت  به  نسبت  شده،  ذکر 
از  پس  درخواست ها  این  و  می نمایند  اقدام 
ارسال، توسط بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران 
درخواست  تأیید  درصورت  و  شده  بررسی 
آینده،  بانک  توسط  تأیید شده  وجه  مذکور، 
پرداخت خواهد شد.گفتنی است طبق اعالم 
بانک آینده ،پرداختها از دوم تیرماه جاری بر 
سپرده  خانوادگی  نامهای  اول  حروف  اساس 

گذاران آغاز خواهد شد.

خبر

ادامه از صفحه ۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این بود که 
تاریخ یکم دی ماه سال جاری به یکم دی ماه سال 
۱۳۹۸ موکول شود و در این رابطه اختالف مفهومی 
بین این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود 
داشت که در نهایت قرار شد از ابتدای دی ماه سال 
جاری بررسی و نظارت توسط سازمان ملی استاندارد 
آغاز شود و اگر خودروسازان نتوانند استانداردهای 
اعالم شده را پاس کنند با توقف خط تولید روبه رو 
می شوند.وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده 
بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی ماه 
سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای 
۸۵ گانه خودرویی را آغاز می کند و به همین دلیل 
نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال 
به تعویق بیفتد. گفتنی است؛ پس از شروع تاریخ 
مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول 
بنیجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵ سال بعد 
با توقف خط تولید روبه رو شود، اما موضوع قطعی 
ابتدای دی ماه سال جاری کنترل  از  این است که 
مورد  در  استاندارد  ملی  سازمان  توسط  بازرسی  و 
رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می شود.

جالب است بدانید که در حال حاضر یک خودروساز 
۸4 استاندارد خودرویی را پاس کرده است هرچند 
برخی خودروها نیز در حال حاضر پلت فرمی دارند 
که نمی توانند استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی را پاس 
کنند و اگر شرایط همین گونه برای آنها پیش برود 
از همان ابتدا با توقف خط تولید روبه رو می شوند.

خودروهایی که قبل از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۳۹۷ 
تولید می شوند می توانند روانه بازار شده و به فروش 
با  ارتباط  در  شما  توسط  که  مساله ای  اما  برسند، 

سوء استفاده احتمالی مطرح می شود یک پاسخ دارد 
این که مگر خودروسازان تا چه حدی می توانند تولید 
انبوه کرده و انبارهایشان را پر کنند چنین فضاهایی 
وجود ندارد.در مورد توقف خط تولید هیچ خودرویی 
که ۸0  سال ۱۳۹2  از  پراید  نمی کنیم.  اظهارنظر 
درصد تولید سایپا را پوشش می داد در سال ۱۳۹۶ 
به رقمی 2۳ درصدی رسید و قطعا خودروسازان در 
ارتباط با اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی 
برنامه های زمانبندی خاص خود را دارند.خودروسازی 

در دنیا به عنوان یک صنعت استراتژیک تلقی می شود 
و بسیاری از کشورها را می بینید که برای ارتقا کیفیت 
خودروهای داخلی خود در حالی که ممنوعیت ایجاد 
نمی کنند اما مقررات نانوشته ای دارند.  در بسیاری از 
صنایع شاهد ایجاد تحول در طول سالیان گذشته 
هستیم و صنایعی همچون مصالح ساختمانی، صنایع 
غذایی و مواردی از این دست در کشور از کیفیت 
باالی تولید برخوردارند و سازمان ملی استاندارد در 
وهله اول به عنوان یک مشاور در کنار تولید کنندگان 
قرار دارد و به آنها کمک خواهد کرد که تولید آن ها 
همراه با رعایت استانداردها و جلب رضایت مشتریان 
متوقف نشود.اما اگر به نقطه ای برسیم که ببینیم 
تولید به مصرف کنندگان ضرر می رساند و سالمت و 
ایمنی آنها را در معرض خطر قرار می دهد قطعا با آن 
برخورد خواهیم کرد. نقش اول سازمان ملی استاندارد 
حمایت از مصرف کننده و نقش دوم آن حمایت از 
تولید کننده است.این سازمان از تولید کننده ای که 
کاالی با کیفیت و قانون مند تولید می کند و رضایت 
مشتری را مدنظر قرار می دهد حمایت می کند و 
به طور حتم سازمان ملی استاندارد ایران با تولید 

کنندگان متخلف برخورد خواهد کرد.

برخورد سازمان ملی استاندارد ایران با تولید کنندگان متخلف ؛

مخالفت با تعویق یکساله استاندارهای ۸5گانه  خودرویی

احضار متهم
پرونده کالسه ۹20۹۹۸۸404۸004۷۶ شعبه اول دادیاری عمومی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان روانسر تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۸404400۷2۷
شکات: ۱.آقای سعید مرادی فرزند عباس به نشانی روانسر-روستای کالوه خراجیان

2.آقای حسین مظفری فرزند مصطفی به نشانی روانسر-فرهنگیان-کوچه اول-شماره 
همراه: 0۹۱۸۹۹۳۱۸۶۹

۳.آقای قادر رحمانی فرزند نادر به نشانی پاوه – روستای خانقاه-همراه: 0۹۱۸۹2۹۵۱۵۹
4.آقای ابراهیم محمدخانی فرزند محمد به نشانی جوانرود-خ حافظ – روبروی مسجد 

جامع قدیم – پاساژ اصغرزاده-بدلیجات محمدخانی
۵.آقای منصور مارابی فرزند عباس به نشانی استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-بخش 

مرکزی شهرستان روانسر-دهستان حسن آباد روستای خرم آباد علیا
۶.آقای قانع احمدی فرزند بخشعلی  به نشانی کرمانشاه – روانسر

۷.آقای حمید مرادی فرزند عباس به نشانی روانسر – روستای بابا عزیز
۸.آقای ناصر مارابی فرزند عباس به نشانی روانسر – خ بهار – جنب بانک صادرات – 

کوچه اول – سمت چپ – منزل قاسم خرمی
متشکی عنهم: ۱.آقای مسعود گلمرادی 2.آقای بختیار احمدی ۳.آقای برهان احمدی 
– روانسر ۵.آقای اشکان میر فرزند  به نشانی کرمانشاه  4.آقای فاضل مرادی همگی 
درویش با وکالت آقای سعید عباسی فرزند علی به نشانی کرمانشاه –کوچه ثبت جنب 
بانک ملی –ساختمان جام جم- طبقه هم کف و آقای پوریا بنک داری فرزند جلیل 
به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان کرمانشاه-شهر کرمانشاه- کوچه ثبت روبروی 

دادسرا ساختمان جام جم دفتر وکالت و آقای سعید آزادی فرزند عزت اله به نشانی 
کرمانشاه – 4 راه دادگستری کل-ابتدای خ بنت الهدی

۶.خانم ملیحه مرادی فرزند خدر به نشانی کرمانشاه-انتهای پردیس کوچه 222
اتهام ها: ۱.کالهبرداری 2.جعل اثر انگشت

العاده، جلسه شعبه اول دادیاری عمومی دادسرای  بتاریخ ۱۳۹۶/۹/2۷ در وقت فوق 
عمومی و انقالب شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 
محتویات  و  اوراق  جمیع  به  توجه  دارد.با  قرار  نظر  تحت   ۹20۹۹۸۸404۸004۷۶
پرونده،ختم تحقیقات را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور قرار مینماید.
»قرار منع تعقیب«

دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان روانسر
با سالم

توقیرا: در خصوص اظهار تظلم خواهی آقای سعدی مرادی علیه آقایان حسین مظفری 
و حمید مرادی دائر بر جعل و کالهبرداری، بشرح مضبوط در اوراق ۱4۹ و ۱۵۶ جلد 
یک و صفحه 2۱۱۹ جلد هفتم پرونده،با عنایت به اینکه مشتکی عنهم بشرح مندرج در 
اوراق ۶4۷ جلد سوم و 2۹۶ جلد دوم و ۸۳۸ جلد سوم و ۱04۵ جلد چهارم پرونده، خود 
مالباخته و تظلم خواه بوده و با مداقه در اوراق پرونده و اظهارات نامبردگان، سوءنیت 
مورد نیاز برای اثبات عناوین پیش گفته در افعال آنها  یافت نگردید، لذا نظر به فقدان 
دالیل کافی دال بر وقوع بزهی در این مورد و نظر به حاکمیت اصل کلی برائت قرار منع 
تعقیب شکایت شاکی صادر و همچنین در باب اظهار تظلم خواهی آقایان قانع احمدی 

و مسعود گلمرادی علیه آقای اشکان میر و خانم ملیحه مرادی دائر بر کالهبرداری 
بشرح مندرج در صفحه ۸۸ جلد یک  و صفحه ۶2۷ جلد سوم پرونده، با عنایت به 

عدم کفایت دالیل مشعر بر وقوع بزه پیش گفته و نظر به سلطه اصل راقی برائت قرار 
منع تعقیب دادخواهی دادخواهان صادر و ایضا حول اظهار تظلم خواهی آقایان منصور 
مارابی و بختیار احمدی و سعدی مرادی علیه آقای اشکانمیر دائر بر کالهبرداری، فارغ 
الذهن از اعالم گذشت شکایت بشرح مضبوط در اوراق 2۱۱۹ و 20۷۹ و 20۸0 از جلد 
۷ پرونده، با عنایت به فقد ادله کافی دال بر وقوع بزهی در این باب، قرار منع تعقیب 
آقایان  خواهی  تظلم  اظهار  در خصوص  این  بر  عالوه  و  صادر  دادخواهان  دادخواهی 
مرادی  فاضل  و  رحمانی  قادر  و  ابراهیم محمدخانی  و  مارابی  ناصر  و  احمدی  برهان 
علیه آقای اشکان میر دائر بر کالهبرداری بشرح مندرج در صفحات ۱۶۷۶ و ۱۷0۵ و 
۱۷۳۸ پرونده، با عنایت به فقد ادله کافی دال بر وقوع بزه مارالذکر قرار منع تعقیب 
دادخواهی دادخواهان صادر و مراتب قرارهای صادره در اجرای مواد ۹2 و 2۶4 و 2۶۵ از 
قانون آئین دادرسیکیفری اعالم می گردد . قرارهای منع تعقیب صادره،پس از موافقت 
دادستان ارجمند، مستند به ماده 2۷0 از قانون مشارالیه در خالل مهلت ۱0 روز پس 
از ابالغ به شکات، قابل اعتراض در دادگاه محترم کیفری دو شهرستان روانسر خواهد 
بود.این مرجع تعقیب متذکر می گردد قرار صادره در باب اظهار تظلم خواهی آقای 
مسعود گلمرادی با توجه به اینکه نامبرده تنها در یک اعالن شکوائیه جمعی،ذیل آن 
را به عنوان شاکی تائید نموده و آدرس و مشخصات دیگری از ایشان در پرونده موجود 

نیست قطعی اعالم می گردد.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر  عبدالرضا ویسی

مفقودی
 سند کمپانی موتور سیکلت پیشرو تیپ ۱2۵ مدل ۸۹با شماره انتظامی ایران ۵۸۶-

4۸4۶۹با شماره موتور ۸۱۵۷22۳۳و شماره تنه NCR *** ۱2۵H۸۹۷۱۵4۷ بنام 
عباس آخوندی ترکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک سایپا ۱۱۱ مدل ۹۵با شماره پالک ۵۸۵ج4۹ایران ۸2با 
شماره موتور M۱۳ / ۵۵۷۹۶۸۳ و شماره شاسی NAS4۳۱۱00G۵۸۶0۳۶4بنام 

احسان خانبابائی شوب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل

مفقودی 
متالیک  پژو  سواری  ماشین  شناسایی  وکارت  سبز  وبرگه  سندمالکیت 
۱4شماره  ۱۱۹ص۳۸ایران  انتظامی  شماره  به  خاکستری  مدادی  نوک 
حسین  NAAB۳۱AA4۹H0۷۳222بنام  شاسی  موتور۱۱۶۸۷0۵۷۳۳2شماره 

افشین مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
سند موتور سیکلت رهرو تیپ    ccCDI ۱2۵ به رنگ مشکی مدل ۱۳۹4 به شماره انتظامی ۷4۳4۹ 
NBJ ***۱2۵G۹4۵2۶۱۳ 0۱24و شماره تنهNBJ4۱۵۳۶۷ ایران ۵۸۸ و به شماره موتور 

بنام حسین شم آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر 

مزایده عمومی
دهیاري ایرین در نظر دارد به استناد 
به  نسبت  اسالمی  شورای  مجوز 
واگذاری  یک دستگاه کامیون کاویان 

جهت اجاره اقدام نماید.
متقاضیان مي توانند جهت دریافت فرم هاي شرکت در 
مزایده از تاریخ 97/3/21 لغایت 97/3/31 به دبیرخانه 
ایرین مراجعه  ایرین، دهیاري   : به آدرس  این دهیاري 

نمایند.
 97/4/5 اداري  وقت  پایان  تا  مدارک  ارسال   مهلت 

مي باشد.
تلفن دهیاري: 56825063

 دهیاری ایرین

و  معدن  وزارت صنعت،  فلزی  مدیرکل صنایع 
تجارت از تولید ۱02 میلیون و ۳00 هزار دستگاه 
لوازم خانگی منتخب در سال گذشته خبر داد و 
گفت: حقوق ورودی این محصول از 40 به ۵۵ 

درصد افزایش یافته است.
به نقل ازصدا و سیما، عباس  به گزارش زمان 
لوازم  تولید  آمار  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی، 
و  ۱02میلیون  گذشته،  سال  منتخب  خانگی 
۳00 دستگاه در کشور است، گفت: آمار سال 
۹۶ با توجه به قدرت خرید مردم، وضعیت بازار 
و  میلیون  یک  تولیدی،  واحدهای  مشکالت  و 
۱00 دستگاه در سال ۹۶ بوده است.وی افزود: 
دستگاه  هزار   ۹00 و  میلیون  یک  لباسشویی 
 ۹00 مقدار  این  از  که  داشتیم  تولید  ظرفیت 
 2 آبی  کولر  همچنین   و  شد  تولید  دستگاه 
میلیون و ۳00 دستگاه که ۸00 دستگاه تولید 
داشتیم.وی با بیان اینکه اهداف وزارت صنعت 
گفت:  است،  صنعتی  واحدهای  توانمندسازی 
حقوق ورودی لوازم خانگی را از 40 درصد به ۵۵ 
درصد افزایش دادیم؛ در عین حال، یکی از برنامه 
های وزارت صنعت حمایت از قطعه سازان است 
که باتوجه به اینکه ۳0 تا ۳۵ درصد آمار واردات 
در صنعت لوازم خانگی گزارش شده است، سعی 
داریم تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم.

از ۶ ماهه دوم سال ۹۶ تمامی  افزود:  هاشمی 
لوازم خانگی در فهرست ماده 4 قانون حمایت 
محصوالت  تمام  تا  بردیم  کنندگان  مصرف  از 

لوازم خانگی از شرکتهای خارجی نمایندگی و 
خدمات پس از فروش داشته باشند تا واردکننده 
ضمن پرداخت حقوق دولت، بتواند خدمات پس 
از فروش داشته باشد.وی گفت: بحث رقم قاچاق 
کاال تقریبی است و ستاد مبارزه با قاچاق کاال رقم 
مشخصی را اعالم نمی کند. در این میان البته در 
۶ ماهه سال ۹۷ کد رهگیری برای کاالی لوازم 
خانگی تولیدات داخلی و قاچاق داده می شود.

همچنین سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی نیز در خصوص ظرفیت مصرف و میزان 
قاچاق لوازم خانگی در بازار ایران گفت: مصرف 
بازار ایران در لوازم های خانگی یخچال، یخچال 
فریزر و سای بای ساید یک میلیون و ۵00 هزار 
هزار  و 400  میلیون  یک  لباسشویی  دستگاه، 
دستگاه، اجاق گاز ۷00 هزار دستگاه، تلویزیون 
میلیون دستگاه  تصویری( 2  و  )وسایل صوتی 
است.وی تصریح کرد: متاسفانه ۱۳ درصد قاچاق  
کل کشور مربوط به لوازم خانگی است.سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره  به 
اینکه در کشور  2 برابر نیاز بازار، ظرفیت تولید 
تولید یخچال و لباسشویی داریم، افزود: متاسفانه 
به  رسمی  طور  به  یخچال  دستگاه  هزار   ۸00
اینکه  به  اشاره  با  شوند.غزنوی  می  وارد  کشور 
در بحث اجاق گاز واردات کاالی خارجی نداریم، 
گفت: به دلیل کیفیت مرغوب اجاق گاز ایران، 
رقبای خارجی توان رقابت با تولیدات داخلی این 

محصول ندارند.

گفت:  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
2۷0 محله شهری در کل کشور در منطقه ای 
به وسعت بیش از ۶۶ هزار هکتار از بافت های 
و  احیا  توسعه  ششم  برنامه  پایان  تا  فرسوده 

بازآفرینی می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »هوشنگ عشایری« 
افزود: یکی از تکالیف وزارت راه و شهرسازی در 
برنامه ششم توسعه، اجرای بازآفرینی شهری با 
همکاری وزارت کشور و شهرداری هاست.معاون 
وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: در این محالت بد 
مسکن، حدود ۱0 میلیون نفر جمعیت شهری 
ساکن هستند و باید با بازآفرینی این محالت، 
کیفیت زندگی ساکنان آن نیز ارتقا یابد.عشایری 
اظهار داشت: برنامه بازآفرینی شهری در ۹ بند 
تهیه شده که ۳ بند آن شامل کاربری، بهسازی، 
نوسازی و مقاوم سازی مسکن، ارتقا و بهسازی 
خدمات روبنایی و ارتقای خدمات زیربنایی بوده 
و بندهای دیگر با هدف توان افزایی اقتصادی، 
محالت  درون  ساکنان  فرهنگی  و  اجتماعی 
وشهرسازی  راه  وزیر  است.معاون  شده  تدوین 
سازی،  بر ظرفیت  برنامه،  این  در  کرد:  تصریح 
نهادینه  نهادسازی،  ابزارسازی،  سازی،  شبکه 
سازی و در نهایت پایش و ارزیابی این محالت 
بازآفرینی  شرکت  است.مدیرعامل  شده  تاکید 
شهری یادآورشد: تجربه 20 ساله ما این است که 
مدیران در برخی از محالت مختلف طرح تهیه 
می کردند بی آنکه بدانند خواسته واقعی ساکنان 
برنامه  در  شد:  یادآور  چیست.عشایری  محالت 

های بازآفرینی شهری، طرح امید طراحی شده 
که به موجب آن اراضی دولتی واقع در محالت 
هدف بازآفرینی، در اختیار مجریان طرح قرار می 
گیرد تا با مشارکت ساکنان و بخش خصوصی 
بازآفرینی انجام شود.مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری با اشاره به مصوبه اخیر دولت در کاهش 
سود تسهیالت بانکی برای خرید مسکن در بافت 
های فرسوده شهری خاطر نشان کرد: در اقدامی 
جدید توانستیم سود تسهیالت را در بافت های 
فرسوده از ۸ به ۶ درصد کاهش دهیم تا توسعه 
این محالت توسط توسعه گران بیش از پیش 
تسهیل شود.وی با بیان اینکه 2۷00 محله در 
۵4۳ شهر باید در جریان بازآفرینی شهری قرار 
شرکت  یکپارچه  و  جامع  رویکرد  گفت:  گیرد، 
چالش های  همه  پاسخگوی  شهری  بازآفرینی 
بتواند  تدریج  به  تا  است  این محالت  پیشروی 
بهبود پایدار در حوزه کاربری، اقتصادی، اجتماعی 
کند.عشایری  ایجاد  این محالت  در  محیطی  و 
بهبود  شهروندان،  زندگی  ارتقای  کرد:  تاکید 
زیست پذیری شهری و افزایش حکمروایی محلی 
هدف  محالت  تمام  در  طرح  این  اصلی  هدف 
است.اجرای طرح بازآفرینی شهری »امید« از ۱۹ 
بهمن ماه سال گذشته در سی و نهمین نشست 
رئیس  حضور  با  شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد 
جمهوری اسالمی ایران در وزارت راه و شهرسازی 
کلید خورد؛ در این طرح برنامه نوسازی بافت های 
فرسوده توسط بخش خصوصی با تسهیل گری 

دولت اجرا می شود.

تولید ۱۰۲ میلیون دستگاه لوازم 
خانگی در کشور

ینی ۲7۰ محله شهری تا پایان  بازآفر
برنامه ششم توسعه

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی، از اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی در ۸ 
استان خبرداد وگفت: متقاضیان ساکن در این استانها 
می توانند در سامانه www.inhb.ir ثبت نام کنند.

الگوی  ازایسنا، طرح ملی  به نقل  به گزارش زمان 
از جمله طرح های  توسعه مشاغل خانگی  جدید 
است  فراگیر  اشتغال  برنامه  ذیل  اشتغال حمایتی 
جهاد  سازمان  آفرینی  نقش  با  آن  اجرای  که 
دانشگاهی به عنوان نهاد واسط و تسهیل گر با هدف 
توانمندسازی و اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به 
بازار فروش محصوالت، در هشت استان آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و 
لرستان،   آغاز شده است. در الگوی جدید، افراد پس 
از ثبت نام  می توانند از خدمات و امکاناتی نظیر 
آموزش، مشاوره و فروش محصوالت بهره مند شوند.

مهناز امامدادیـ  رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تشریح فرایند اجرای طرح می گوید: این 
طرح در سه فاز انجام می شود که فاز اول، بررسی و 
شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق ، فاز دوم 
توانمندسازی متقاضیان و فاز سوم و نهایی اتصال به 

بازار است.او می گوید تمامی مراحل فاز اول به طور 
کامل انجام  شده و در اجرای فازهای دوم و سوم، 
پیشرفت هایی صورت گرفته و بخش های اصلی کار 
انجام  شده است.امامدادی ابراز امیدواری کرده با توجه 
به اینکه سایت الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
برای امکان ارتباط مستقیم با متقاضیان و راهنمایی، 
آموزش، مشاوره و استعدادسنجی آنها توسط جهاد 
دانشگاهی راه اندازی شده است، مرحله توانمندسازی 
متقاضیان با سرعت بیشتری انجام  شود.آنطور که 
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت کار می گوید در مورد فاز سوم و مرحله 
اتصال به بازار، ارتباطات و تعامالت خوبی با برندها و 
اشخاص فعال در عرصه فروش مشاغل خانگی برقرار 
شده که با قوی تر کردن این تعامالت، اتصال تولیدات 
متقاضیان مشاغل خانگی و فعاالن کسب وکار خانگی 
با برندهای معروف و بازار فروش، رشد کمی و کیفی 
محصوالت مشاغل خانگی در همه عرصه ها به ویژه 
در بحث بسته بندی محقق خواهد شد.الگوی جدید 
توانمندسازی  دنبال  به  خانگی  مشاغل  توسعه 

طریق  از  خانگی  مشاغل  فعاالن  و  متقاضیان 
راهنمایی، هدایت، مشاوره  و استعدادیابی متقاضیان 
است و در صورت نیاز، آموزش های تکمیلی الزم را 
به افراد ارائه می کند و سازمان جهاد دانشگاهی نیز 
به عنوان تسهیل گر این وظیفه را برعهده دارد.امروز 
کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال 
خود را به کسب و کارهای خرد و خانگی اختصاص 
داده اند. کسب و کارهایی که به دلیل ارزان و کم هزینه  
بودن و درآمدزایی باال مورد توجه کارآفرینان قرار 
آن  نقش  و  خانگی  مشاغل  اهمیت  است.  گرفته 
در کاهش بیکاری تا آنجاست که در سال ۱۳۸۹ 
قانون ساماندهی مشاغل خانگی به تصویب رسید و 
جهت اجرا به وزارت کار ابالغ شد.یکی از مزیتهایی 
که الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی نسبت به 
طرح های قبلی دارد این است که در طرح های قبلی 
با مراجعه افراد، اطالعات آنها بر اساس خوداظهاری 
در سیستم ثبت و بر مبنای اطالعات و طرح های وارد 
شده در سیستم بررسی انجام می شد اما در طرح نوین 
مشاغل خانگی، بررسی های تخصصی صورت گرفته، 

توان و استعداد اشخاص سنجیده و بر اساس آن و 
طبق نظر متخصصین، آموزش های الزم در صورت 
عامل  به عنوان  دانشگاهی  می شود.جهاد  ارائه  نیاز 
اجرایی طرح با رصد کارآفرینان، بنگاه ها و اشخاص 
اثربخش و تأثیرگذار در حوزه مشاغل خانگی، آنها را 
شناسایی کرده و به همکاری هرچه بهتر در طرح 

ترغیب می کند.
تمایل  که  خانگی  مشاغل  راه اندازی  متقاضیان 
دارند فعالیت خود را بر اساس الگوی جدید توسعه 
 مشاغل خانگی راه اندازی کنند، می توانند به  سامانه

 www.inhb.ir مراجعه و پس از کسب اطالعات 
اعالم  اساس  کنند.بر  نام  ثبت  سامانه  در  بیشتر 
دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی از ابتدای سال ۱۳۹0 
تا پایان سال ۱۳۹۵ بیش از دو میلیون و ۳00 هزار 
نام کردند که  نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت 
برای حدود یک میلیون ۳00 هزار نفر مجوز صادر 
شده و مابقی طرح ها یا به تایید رسیده و یا در نوبت 
سقف  حاضر  حال  است.در  گرفته  قرار  رسیدگی 
تسهیالت مشاغل خانگی 20 میلیون تومان است 
که به طرح های دارای توجیه اقتصادی، اشتغالزایی، 
بازار مناسب و قابل اجرا از سوی متقاضی پرداخت 

می شود.

طرح جدید مشاغل خانگی آغاز شد 



خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده 
وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد 

قبول وعیب مرا در آن پوشیده ای شنواترین شنوایان.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است 
 ُخم گو سر خود گیر که ُخمخانه خراب است

گر َخمر بهشت است بریزید که بی دوست 
 هر شربت َعذبم که دهی عین عذاب است

امروز با حافظ

»جزیره گنج« ما را با دزدان 
دریایی آشنا می کند

»جزیره گنج« یکب از رمان های مهم کالسیک، 
اثر یک نویسنده اسکاتلندی است که بازنویسی 

و به همت محمدقصاع ترجمه شده است.
رمان  نام  گنج«  »جزیره  مهر،  گزارش   به 
لویی  رابرت  توسط  که  است  ماجراجویانه ای 
نوشته  اسکاتلندی  نویسنده  استیونُسن 
شده است. این رمان در سال ۱۸۸۳ میالدی به 
صورت کتاب به چاپ رسید و موضوع آن دربارهٔ 
دزدان دریایی و گنجی مدفون در یک جزیره 
است. جزیره گنج را غالباً در زمره ادبیات کودک 
و نوجوان به شمار می آورند و منتقدان آن را به 
خاطر توصیف استادانه نویسنده از شخصیت ها و 
رویدادها و فضای داستان، ستوده اند. این کتاب 
بارها به روی صحنه تئاتر و پرده سینماها رفته 
نوجوانان،  نزد  ویژه  به  خاصی  محبوبیت  از  و 

برخوردار است.
»جزیره گنج«، را کریس تیت بازنویسی و محمد 
مجموعه  در  کتاب  این  کرده؛  ترجمه  قصاع 
»گفت وگو با مشهورترین داستان های جهان« 
جای می گیرد. در این مجموعه، خواندنی ترین 
داستان های کالسیک گنجاندهو به زبانی ساده 

بازنویسی شده اند.  
این کتاب، پنج بخش را شامل می شود. »دزد 
دریایی پیر، آشپز دریایی و نخستین ماجراجویی 
سفر  ماجراهای  حصاربندی،  خشکی،  در  من 
دریایی من و ناخدا سیلور« قسمت های مختلف 
این رمان هستند. »جزیره گنج«، تاثیر بسیاری 
بر ادبیات عامه داشته است. این کتاب به صورت 
آرزو  و  آقاخانی  ایوب  درآمده؛  هم  گویا  کتاب 
این  مرند  برهانی  نادر  به سرپرستی  روشناس 

رمان را به صورت کتاب گویا درآورده اند.
در ۱000  قلم  شهر  انتشارات  را  داستان  این 
نسخه و به قیمت ۱۸۵00 تومان منتشر کرده 

است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۴/02   طلوع آفتاب 5/۴8 
اذان ظهر 13/0۴  اذان مغرب 20/۴1

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

مد                  یر مسئول: محمود                   حيد                  ری
سرد            بير: سعيد             حيد            ری
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امتياز طرح ارزیابی کيفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

فعالیت ها در حوزه زنان باید به واقعیت نزدیک شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر ضرورت پژوهش در حوزه 
زنان گفت: طرح ها، فعالیت ها و اقدامات در حوزه زنان و خانواده 
باید به واقعیت نزدیک و جنبه شعاری نداشته باشد. به گزارش پیام 
زمان، »سید عباس صالحی« در نخستین نشست شورای زنان 
و خانوداه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت در گام اول باید 
به رضایت شغلی، ارتقای کارآیی و کارآمدی و ارتقای مدیریتی 

کارکنان زن وزارت فرهنگ و ارشاد توجه داشت.
به گفته وی رضایت شغلی را می توان از طریق اقدامات در حوزه سالمت، رفاه، توجه به 

زنان با شرایط ویژه، توجه به زنان سرپرست خانواده و ... ایجاد کرد.
صالحی ادامه داد: در بحث ارتقای کارآیی و کارآمدی، زنان شرایط سخت تری نسبت به 
مردان دارند. اثبات و توجه به کارآیی و کارآمدی زنان از اهمیت زیادی برخوردار است. باید 

به چگونگی ارتقای سطح مدیریتی زنان شاغل در وزارتخانه نیز توجه داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در حوزه های فرهنگ، هنر، دین، رسانه و ادبیات فعالیت می کند، گفت: 
نباید نسبت به زنان فعال در این زمینه ها بی توجه بود. وی که درباره وزارت فرهنگ و 
ارشاد سخن می گفت، در بخشی دیگر از سخنانش درباره حوزه تحکیم خانواده گفت: 
در این بخش توجه به آسیب های اجتماعی و تالش برای کاهش آن ضروری است.  وی 
گفت: در بخش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان آمارهای نگران کننده ای وجود دارد 
که نباید از آن غافل ماند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با تاکید بر توجه به 
حوزه زنان بر اساس حقوق شهروندی اظهار کرد: برای اینکه اتفاقات مناسبی در حوزه 
زنان و خانواده بیفتد و از تکراری بودن به دور باشد نیاز به اقدامات زیرساختی داریم که 
از آن جمله می توان به کشف ظرفیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه 
پرداخت. وی ایجاد بانک اطالعاتی به صورت کمی و کیفی از زنان داخل و مرتبط با 
وزارتخانه را از دیگر اقدامات زیرساختی در بخش زنان و خانواده دانست و گفت: پژوهش 
در این حوزه ضروری است.صالحی تاکید کرد: پژوهش در این زمینه باعث می شود که 
اگر بخواهیم تصمیمی در بخش زنان و خانواده بگیریم مبتنی بر واقعیت ها صورت بگیرد.

وی افزود: ایده ها و طرح های ساختاری موجب ریل گذاری می شود و به دوری از سلیقه 
ای عمل کردن می انجامد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت: هماهنگی در 
بخش امور زنان و خانواده این وزارتخانه امری جدی است. این بخش مانند دیگر معاونت 

ها نیست و قوام آن به هماهنگی های حداکثری نیازمند است.

کارگردان »سقراط« این بار با »ریچارد« برمی گردد

سوم«  »ریچارد  نمایشنامه  از  اقتباسی  »ریچارد«  نمایش 
از  نعیمی  حمیدرضا  کارگردانی  با  شکسپیر،  ویلیام  نوشته 

تیرماه سال جاری در تاالر وحدت به صحنه می رود.
نمایش »ریچارد« که اقتباسی از نمایشنامه »ریچارد سوم« 
های  نمایشنامه  پراجراترین  و  ترین  پرشخصیت  از  یکی 
تئاتِر »شایا«  گروِه  اثر  آخرین  عنواِن  است،  ویلیام شکسپیر 

به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی است که با ۷0 بازیگر، تیرماه سال 
جاری در تاالر وحدت روی صحنه می رود.

است؛  یورک  خانداِن  از  انگلستان  شاِه  آخرین  زندگِی  و  حال  شرِح  نمایش  این 
مردی که برای رسیدن به قدرت، تماِم مرزهای اخالق، دین و سیاست را پشت 

سر می گذارد.    

خبر

کاریکاتور

پارسا پیروزفر نمایش »یک روز تابستانی« را تیر و مرداد سال جاری 
در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد.

نمایشنامه »یک روز تابستانی« نوشته اسواُومیر مُرژک نمایشنامه 
نویس لهستانی است که پارسا پیروزفر پیشتر نمایشنامه »بر پهنه 

دریا« را از وی روی صحنه برده بود.
»یک روز تابستانی« توسط پارسا پیروزفر و سپیده خسروجاه به 

فارسی ترجمه شده است.
در این اثر نمایشی رضا بهبودی، پارسا پیروزفر و سوگل قالتیان به 

ایفای نقش می پردازند.
»یک روز تابستانی« قرار است تیر و مرداد سال جاری در سالن 

ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود.
سیامک احصایی طراح صحنه، گلناز گلشن طراح لباس و نورالدین 

حیدری ماهر مجری طرح این اثر نمایشی هستند.
عکس کنار خبر از روند تمرین اثر و از محمدصادق زرجویان است.

اپرسا پیروزفر »یک روز 
اتبستاین« از راه یم رسد

بدون شرح!

اولین عکس از گریم متفاوت فاطمه معتمدآریا در فیلم سینمایی 
»جان دار« به کارگردانی حسین امیری دوماروی و پدرام پورامیری 
منتشر شد. نقل از روابط عمومی پروژه، فاطمه معتمدآریا بعنوان یکی 
از نقش های اصلی فیلم سینمایی »جان دار« به تهیه کنندگی کامران 
مجیدی و کارگردانی حسین امیری دوماروی و پدرام پورامیری، با 

گریمی متفاوت نقش آفرینی خواهد کرد. 
 فهرست بازیگران و عوامل »جان دار«تکمیل شده و این پروژه در 
روزهای پایانی پیش تولید به سر می برد و در هفته جاری در تهران 
کلید خواهد خورد. فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، 
جواد عزتی، مسعود کرامتی، علی شادمان، گیتی قاسمی، محمدعلی 
محمدی، امیراحمد قزوینی، بازیگران »جان دار« هستند که قرار است 
برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. کامران 
مجیدی پس از »الک قرمز« و »زرد« برای سومین بار تهیه کنندگی 
یک فیلم اول  را بر عهده گرفته است. اسامی عوامل »جان دار« 
عبارتند از: تهیه کننده: کامران مجیدی، نویسندگان: حسین امیری 
دوماروی، پدرام پورامیری و محمد داودی، مجری طرح: حسین 
فرضی زاد، مدیر تولید: احسان وحید، مشاور کارگردان: محسن قرایی، 
مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی 

طاری، طراح گریم: عباس عباسی و... است.

معمتدآریا   فاطمه 
در »جان دار« 

2۶ خردادماه همزمان با زادروز توران میرهادی، اکران اینترنتی 
مستند »توران خانم« به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و مجتبا 

میرتهماسب آغاز می شود.
طبق گزارش رسیده، رخشان بنی اعتماد و مجتبا میرتهماسب از 
مهرماه سال ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۵ و آخرین روزهای حیات توران 
میرهادی همراه او بودند و لحظات زندگی و تالش هایش برای انتشار 
فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان را ثبت کردند. ماحصل این کار، 
مستند »توران خانم« است که به عنوان هفتمین فیلم از مجموعه 

فیلم های مستند »کارستان« آماده نمایش شده است.
توران میرهادی، معمار نهادهای کودکی و مادر علِم تعلیم و تربیت 
نوین در ایران، بنیان گذار »مدرسه فرهاد«، »شورای کتاب کودک« 
و »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« و بسیاری نهاد دیگر در زمینه 
کودکان این سرزمین است. در این فیلم، تالش ها و نگرانی های 
توران  خانم در واپسین سال های زندگی اش را برای تداوم کارها و 

اندیشه هایش برای رشد کودکان این سرزمین خواهید دید.
مستند »توران خانم« هم زمان با روز تولد توران میرهادی از ساعت 
۷ بعدازظهر روز 2۶ خردادماه فقط به مدت 4۸ ساعت در شبکه 
اینترنتی هاشور نمایش داده خواهد شد. تهیه بلیت از ۱2 خردادماه 

از طریق سایت های  هاشور، تیوال و سینماتیکت مقدور است.

اکران اینرتنیت »توران خامن« 
از 26 خرداد ماه

سوم  فصل  قسمت  آخرین  دوشنبه  روز   
کارگردانی  به  »شهرزاد«  خانگی  سریال 
سریالی  شد؛  خواهد  پخش  فتحی  حسن 
عوامل  گردهمایی  از  موفق  نمونه ای  که 
سرمایه گذاری  البته  و  تولید  حرفه ای 

درخور توجه)!( است.
حدیث  به  پرداخت  منتقدان  از  بسیاری 
رقابت های  و  عاشقی  و  عشق  مکرر 
را  سی  دهه  فضاسازی  کنار  در  عاشقانه، 
که برای خیلی ها حسی نوستالژیک دارد از 
رموز موفقیت سریال »شهرزاد« می دانند. 
به گزارش بانی فیلم ،این موفقیت در کنار 
نقاط ضعفی که این سریال پرحاشیه داشته 
حسن  برای  مثبت  نقطه  یک  می تواند 
فتحی و تیم سازنده اش باشد اما نمی توان 
آزادی عمل این گروه در طرح مسایلی که 
سریال سازان تلویزیونی نمی توانند به آن ها 

نزدیک هم شوند، نوعی رقابت غیرمنصفانه 
را میان این سریال ثروتمند و مجموعه های 
تلویزیونی برنامه سازان صداوسیما به وجود 

آورده است.

اما از دیگر امتیازات این سریال آهنگ هایی 
است که در تیتراژها و البالی سکانس های 

»شهرزاد« پخش شده است.
این  و  سرلک  سینا  چاووشی،  محسن 

ماندگاری  آهنگ های  بانی  امین  اواخر 
جامعه  موسیقایی  حافظه  و  بایگانی  به  را 
با  سریال  این  آهنگ  آخرین  افزودند. 
و  یداللهی  افشین  زنده یاد  سرایی  ترانه 
آهنگسازی امیر توسلی مضمونش با پایان 
و فرجام یک عشق و دو عاشق، به خوبی 

گره خورده است!
این  قسمت  آخرین  در  است  قرار  اینکه 
و  شود  چه  شهرزاد  عشق  فرجام  سریال 
آیا سرنوشت این زن عاشق با مرگ قباد، 
یا  بود  خواهد  فرهاد  زندگی  به  بازگشت 
شهرزاد  کنار  در  خوش  پایانی  در  قباد 
از  بر سه فصل  نقطه عطفی  ماند،  خواهد 

سریال »شهرزاد« حسن فتحی است…
امین  صدای  با  سریال  این  پایان  آهنگ 
بانی و همخوانی فرناز ملکی به اتمام می 

رسد.

شهرزاد به ایستگاه پایانی رسید 

از  کاری  رویا«  مثل  خواب،  »مثل  نمایش 
محمد قاسمی ازدیروز  یکشنبه 20 خردادماه 
در تاالر سوره مهر حوزه هنری روی صحنه 

رفت
به گزارش پیام زمان از حوزه هنری ، نمایش 
و  نویسندگی  به  رویا«  مثل  خواب،  »مثل 
یک شنبه 20  از  قاسمی  محمد  کارگردانی 
خردادماه در تاالر سوره مهر حوزه هنری روی 

صحنه رفت.
قاسمی درباره این نمایش گفت: زنان در تاریخ 
ایران در شکل گرفتن جریانات مختلف نقش 
بسزایی داشته اند و البته کمتر راجع به آنان 
حرف به میان آمده؛ برای همین مدت ها بود 
بزرگ ترین  در  را  زنان  نقش  داشتم  دوست 
تحول ایران که همان انقالب است بنویسم. 

بود  بهانه ای  خرداد  تئاتر  سراسری  همایش 
که نانوشته هایم را در این زمینه تکمیل کنم؛ 
نقش زنان در انقالب و جنگ تحمیلی؛ برای 
جنگ  تا  حجاب  کشف  کودتای  از  همین 
تحمیلی چهار بریده اتفاق را کنار هم نوشتم تا 

»مثل خواب، مثل رؤیا« شکل بگیرد.
وی افزود: پس از استقبال از نمایش »مثل 
صحنه ای  بخش  در  رویا«  مثل  خواب، 
مردمی  تئاتر  سراسری  همایش  پنجمین 
خرداد، امیدوارم که این نمایش مورد رضایت 
و استقبال مردم و هنرمندان نیز قرار بگیرد و  

بدین ترتیب شروع خوبی را رقم بزنیم.
پری بارانی، رستا رضوی، محمد قاسمی، فرید 
طاهری و میثم محمدی از جمله بازیگران این 
نمایش هستند که متین مرادی کار نورپردازی 

نمایش  مدیریت  صحنه  رستمی  شادان  و 
»مثل خواب، مثل رویا« را برعهده دارند.

نمایش »مثل خواب، مثل رویا« محمد قاسمی 

از 20 تا 2۵ خردادماه از ساعت ۱۹:۳0 دقیقه 
در تاالر سوره مهر حوزه هنری روی صحنه 

می رود.

اجرای نمایش »مثل خواب، مثل رویا« در تاالر سوره مهر حوزه هنری

آگهی مناقصه عمومی ، شماره ف – 97/6 
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

اداره کل راه و شهر سازی استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . 
1-نام و نشانی مناقصه گزار : خرم آباد –بلوار بهارستان –جنب پایانه جنوب –خیابان بزرگ مهر )روبروی خیابان تمدن (-اداره کل راه و شهر سازی لرستان )ساختمان شماره 2( 

www.iets.mporg.ir  : 2-آدرس سایت الکترونیکی مناقصات
3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
●الزم است عالوه بر ارائه ی ضمانت نامه در بستر سامانه ی الکترونیکی ، اصل ضمانتنامه در قالب پاکت )الف (تهیه و به اداره ی حراست راه و شهر سازی استان واقع در تقاطع جالل آل احمد و بلوار 60 متری تحویل نمایند . 

●تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/3/20  ●مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه از 1397/3/20 تا تاریخ 1397/3/24  ●مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمتها حداکثر 1397/04/03  ●زمان بازگشایی پاکت ها 1397/04/04 
4-مدارک الزم شرکت در مناقصه : کلیه شرکت های مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد . )شرکتها باید کلیه شرایط ذکر شده در اسناد را دارا باشند ، در غیر اینصورت 

پاکات ارائه شده مردود اعالم می شوند ( 
5-سایر شرایط مناقصه گران :  الف (شرکت ها بایستی گواهینامه صالحیت معتبرثبت شده در سامانه ساجار را برای شرکت در مناقصه ارائه دهند )در غیر اینصورت از لیست مناقصه گران حذف می شوند .( 

ب (ارائه مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی آخرین تغییرات شرکت )بیش از 2 سال از آن نگذشته باشد ( 
ج(تکمیل کلیه فرمهای ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک 

تذکرات مهم :  ●نوع تضمین بایستی مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی )موضوع آیین نامه شماره 123402 مورخ 1394/9/22 ( باشد. )شماره حساب با تاییدیه ذیحسابی اداره کل راه و شهر سازی لرستان –تلفن تماس 06633201890 ( 
●پیمانکار موافقت می نماید مطالبات ناشی از کارکرد خود را به هر صورت که کارفرما صالح بداند )نقدی ، اسناد خزانه ،....( دریافت نموده و از این بابت حق اعتراضی نخواهد داشت 

●با توجه به ماهیت و پراکندگی کار و با بررسی های به عمل آمده مقرر شد در صورت مشارکت حداقل یک مناقصه گر ، پاکات پیشنهادی بازگشایی می شود . 
6-ضمانت نامه شرکت در مناقصه هم در بستر سامانه ی الکترونیکی و هم به صورت فیزیکی در پاکت الف  قرار داده شود و به اداره ی حراست راه و شهر سازی تحویل گردد .مدارک و مستندات مناقصه گر و اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت فقط در بستر سامانه ی الکترونیکی در 

محل های ویژه پاکات ب و ج ارائه می گردد. 
-در جایگاه پاکت )ب (آخرین آگهی تغییرات ، گواهی نامه صالحیت و فهرست کلی از سوابق و فهرست ماشین آالت بار گذاری شود و از بارگذاری مدارک و مستندات غیر ضروری و اضافه بر موارد ذکر شده در اسناد ارزیابی جدا خودداری نمایید. 

-در جایگاه پاکت ج ، فرم پیشنهاد قیمت و جداول آنالیز بها ارائه شده بارگذاری شود . 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان لرستان

ردیف 

3

4

عنوان پروژه 

بهسازی گذر فردوسی )راسته بروجردی ها ( محله 
زیدبن علی خرم آباد 

مجموعه ورزشی محله ناصر الدین شهرستان دورود 

مدت زمان پروژه

9ماه 

9ماه 

محل پروژه 

شهرستان خرم آباد 

شهرستان دورود 

قیمت تقریبی برآورد )ریال (

۸/47۸/659/569 ریال 

6/312/124/063 ریال 

نحوه انعقاد قرارداد

به صورت زیر بنایی )بر اساسی بخشنامه سر جمع ( 

به صورت زیر بنایی )بر اساسی بخشنامه سر جمع ( 

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

424/000/000 ریال 

316/000/000 ریال 

صالحیت مورد نیاز جهت 
شرکت در مناقصه 

ابنیه 

ابنیه 

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهر سازی 

استان لرستان

 نوبت دوم


