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جهش نرخ ارز و رشد نقدینگی؛ 

مهم ترین تهدیدات تورمی                     

شمارش معکوس برای تعیین

 تکلیف فاز11 پارس جنوبی                       

بسته پیشنهادی بخش تعاون

 در راستای حمایت از تولید داخلی               
به گزارش زمان ، رییس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص 
نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: این نرخ در سال 1396 به 4.4 
درصد رسید که باالتر از متوسط نرخ رشد کشور در سال های پس 

از جنگ حدود 3.8 درصد است.

به گزارش زمان ، وزیر نفت در حالی اوایل خرداد از فرصت 60 
روزه به توتال برای تعیین تکلیف فاز 11 پارس جنوبی خبر داد 
که از این فرصت 40 روز مانده است و ظاهرا توتال قصد خروج 

از ایران را دارد.

به گزارش زمان ، عبداللهی با تشریح مهمترین چالش های اقتصادی 
14 محور پیشنهادی برای حمایت از تولید داخلی را مطرح کرد 
و گفت: بخش تعاون به عنوان یکی از 3 بخش اصلی اقتصاد، از  

ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید داخلی برخوردار است. 367
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سرمقاله
الوعده وفا

فرداهای مسئوالن روزی فرا می رسد!

نگاه روز
 اقامه نماز عید فطر به امامت 
رهبر معظم انقالب          

پیامد حذف یک مزیت 
اقتصادی در مناطق آزاد      

دهم ژوئن مصادف با بیســتم خرداد روز جهانی 
صنایع دستی نامگذاری شده است. روزی که در 
شرایطی به نام صنایع دستی نامگذاری شد که پس 
از سال ها جنگ و خونریزی به فرهنگ و هنر، نگاه 
ویژه تری صورت گرفت. با استناد به تاریخچه ی 
انتخاب دهم ژوئن به عنوان روز صنایع دستی، »این 
حوزه پس از جنگ جهانی دوم با محتوای هنری و 
فرهنگی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت 
و ۱۰ ژوئــن )۲۰ خرداد( ســال ۱۹۶۴ میالدی، 
نخســتین کنگره ی جهانی با شرکت مسئوالن 
اجرایی استادان دانشگاه، هنرمندان و صنعت گران 
بیش از ۴۰ کشور جهان در نیویورک برگزار شد که 
در قطعنامه ی پایانی این کنگره، تاسیس شورای 
جهانی صنایع دســتی به عنوان نهاد وابسته به 

یونسکو تصویب شد.
ادامه در صفحه ۲
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ناصر خرمالی             
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به گزارش زمان، محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت در مورد شرایط اقتصادی و گرانی برخی اقالم در ماه های اخیر گفت : اینگونه نیست که کنار بنشینیم تا اقتصاد را عده   ای تخریب کنند. دولت نظارت و 
کنترل را انجام می   دهد و از ملت در برابر کسانی که می   خواهند ظلم کنند، دفاع می   کند.وی گفت: قبل ازعید فطر همه حقوق شاغلین و بازنشستگان را در رابطه با یارانه ها پرداخت می کنیم.   

نوبخت: کنار نمی نشینیم تا عده ای اقتصاد را تخریب کنند   

پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر              

وزیــر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که با توجه به 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانــی به مواد اولیه تولید باید 

شاهد کاهش قیمت باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مســعود کرباسیان 
در حاشــیه مراســم آغاز بهره برداری از شش سامانه 
و خدمــات الکترونیکی که دیروز برگزار شــد درباره 
نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر و تأثیر آن بر قیمت 
تمام شده بخش تولید، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد 
اولیه بخــش تولید اختصاص پیدا کرده و واردات مواد 
اولیه به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل می شود، 
بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه رو باشیم.وی با بیان 
اینکه گاهی انعکاس افزایش قیمت ها بیشتر از کاهش 
قیمت کاالها اســت، اظهارکرد: در ماه های گذشته با 
افزایش نرخ ارز مواد اولیــه و کاالها با قیمت باالتری 
به ایران وارد می شدند، بنابراین اکنون که ارز با قیمت 
پایین تــری به آن ها اختصــاص می یابد، طبیعتا باید 

کاهش قیمت داشته باشیم، ما باید آرامش بیشتری به 
مــردم در این زمینه بدهیم و دولت نیز وظیفه خود را 
انجام می دهد.کرباسیان همچنین از ارائه اظهارنامه های 
مودیان مالیاتی به صورت الکترونیکی در سال جاری 
خبر داد و گفت: اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم و 
امیدواریم بتوانیم جهش خوبی در زمینه نظام مالیاتی 
داشــته باشیم و براساس برآورد ما، بیش از ۹۰ درصد 
طرح جامع مالیاتی امســال محقق خواهد شد.وی با 
بیان اینکه طرح جامع مالیاتی را به منظور شــفافیت 
و ساده سازی پرداخت مالیات، پیگیری می کنیم گفت: 
شاید برخی امور ســهم زیادی در درآمدهای مالیاتی 
نداشته باشــند، اما با ارباب رجوع در ارتباط هستند. 
سازمان مالیاتی و به ویژه وزارت ارتباطات سهم مهمی 
در همکاری ها دارند که یکــی از موارد به طرح جامع 
مالیاتی بازمی گردد.کرباسیان با بیان اینکه موضوع نقل 
و انتقال ملک برون سپاری خواهد شد، گفت: عوارض 

ساختمان توسط شهرداری اخذ می شود و هر سال بر 
اساس منطقه بندی عوارض از سوی شهرداری تعیین 
می شود؛ اینکه یک نفر بخواهد مالیات آن را بپردازد، از 
دفاتر اسناد رسمی نامه دریافت می کند تا بدهی مالیاتی 
آن مشخص شود و پس از آن برای انتقال سند، مفاصا 
حساب مالیاتی باید دریافت کنیم.وی اضافه کرد: این 
موضوعات از سوی وزارت ارتباطات پیگیری شد تا نقل 
و انتقال امالک در محضرخانه ها و دفاتر رسمی انجام 
شــود.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرایی 
شــدن این طرح نیز، گفت: طبق صورت جلسه ای که 
تنظیم شــده قرار است ۱۵ روزه این کار اجرایی شود، 
شــاید در اول کار به لحاظ اینکه رویه در حال تغییر 
اســت با مشکالتی روبه رو باشــیم، اما روند آن بهبود 
خواهد یافت.کرباسیان همچنین در این مراسم با بیان 
این که هدف از راه اندازی این سامانه ها ایجاد شفافیت و 
قرارگرفتن مردم در جریان امور است، گفت: در ابتدا از 
تمامی دستگاه های تابع وزارت اقتصاد که در زمینه ی 
الکترونیکی شــدن فعالیت های خوبی داشــته تشکر 
می کنم و در پایان ماه جاری نیز دو ایکس ری پرسرعت 
ساخت داخل در گمرک به بهره برداری می رسد. وی با 
اشاره به سامانه ارتباط مردمی وزارت اقتصاد به عنوان 
اولین سامانه، اظهار کرد: این سامانه توسط دفتر بازرسی 
و فاوا وزارتخانه طراحی شــده و مردم می توانند از این 
طریق نظرات، شــکایات و درخواســت های خود را به 
صورت الکترونیکی ارسال کنند که ظرف ۱۰ روز این 
موارد باید پاسخ داده شود و پس از آن ما راستی آزمایی 
می کنیم که آیا این پاسخ ها داده شده یا خیر.                       
ادامه در صفحه 7

وزارت اقتصاد با 7سامانه جدید تسهیل خدمات رسانی را کلید زد         

کرباسیان: ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تولید را کاهش می دهد     
ورود مجلس به نابسامانی بازار خودرو؛

تصویب افزایش قیمت محصوالت سه خودروساز
شورای رقابت مجوز افزایش ۵.۶ تا 7.۱ درصدی 
ایران  خودروسازی  شرکت   ۳ محصوالت  قیمت 
را  تیر  اول  از  خودرو  مدیران  و  سایپا  خودرو، 

تصویب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رضا شیوا با 
اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم 
قیمت را برای سال ۹7 تأیید کرده افزود: براساس 
محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت 
قیمت  مشمول  که  داخل  ساخت  خودروهای 
به  اینکه  بیان  با  شد.وی  اعالم  هستند  گذاری 
شرکت  داخل  ساخت  خودروهای  متوسط  طور 
ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند 
اند،  مجوز افزایش 7.۱۸ درصد را دریافت کرده 
افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط 
است.رئیس  تعیین شده  درصدی  افزایش 7.۰۱ 
شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران 
مورد  افزایش ۵.۶۲  متوسط  به طور  خودرو هم 
تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. شیوا در 
خصوص زمان اجرای افزایش قیمت ها افزود: از 
توانند حداکثر  امسال خودروسازان می  تیر  اول 
محصوالت  قیمت  اعالمی  درصدهای  میزان  به 
خود را افزایش دهند.وی گفت: در تعیین میزان 

افزایش قیمت، تورم بخشی اعالمی از سوی بانک 
نیاز  مورد  لوازم  مانند  محصوالتی  در  مرکزی 
از جانب شرکت  از جمله آهن آالت که  خودرو 
قرار  نظر  مد  شود  می  استفاده  خودروساز  های 
می گیرد ضمن اینکه میزان کیفیت و بهره وری 
لحاظ می  قیمت  افزایش  فرمول  در  خودرو هم 
شود یعنی اگر شرکت های خودروساز از میزان 
بهره وری اعالم شده در فرمول، بهره وری کمتری 
از  بیش  اگر  اما  می شوند  باشند جریمه  داشته 
در  وری  بهره  افزایش  اعالمی،  وری  بهره  میزان 
در  وری  بهره  افزایش  این  باشند  داشته  ساخت 
درنظر  رقابت  شورای  سوی  از  قیمت  افزایش 

گرفته می شود.
ورود مجلس به نابسامانی

 بازار خودرو
 عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: گزارشی 
از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت 
حمیدرضا  شد.  خواهد  ارائه  مجلس  صحن  در 
فوالدگر گفت: نابسامانیها از اواخر سال ۹۵ شروع 
و ابتدا مقرر شد تنها شرکتهای دارای نمایندگی 
مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند 

و سپس در تیر۹۶ ثبت سفارش واردات خودرو 
تا  نیز ۵  مقطع  در همان  متوقف شد که  کامال 
ثبت سفارش  غیرقانونی  هزار دستگاه خودرو   ۶
اجرا  به  جدید  های  تعرفه  بعد  ماه  چند  و  شد 
خودروهای  بازار  نابسامانی  همین  که  درآمد 
داخلی هم  روی خودروهای  را  تاثیرش  خارجی 
تولید  از  ویژه حمایت  گذاشت.رئیس کمیسیون 
درباره علت  از سخنانش  ملی در بخش دیگری 
عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی گفت: 
خودروسازان می گویند چون هنوز قیمتها رسما 
تایید نشده محصول عرضه نمی کنند و از همین 
اگر  معتقدند  و  اند  بسته  نیز  را  سایتهایشان  رو 
دستگاههای  به  باید  بعدها  کنند  باز  را  سایت 

نظارتی پاسخگو باشند.
زیر  داخلی  خودروهای  که  این  بیان  با  فوالدگر 
۴۵ میلیون تومان انحصاری و نرخ جدید آن را 
شورای رقابت تعیین تکلیف می کند گفت: برای 
خودروهای باالی ۴۵ میلیون هم قیمت رقابتی با 
تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت 
انجام می شود که در هر صورت ما خواستاریم 
مسئوالن هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعیت 

نابسامان فعلی نجات دهند.

ســخنگوی دولت گفت: قبل از عیــد فطر همه 
حقــوق شــاغلین و بازنشســتگان را در رابطه با 

یارانه ها پرداخت می کنیم.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
ســخنگوی دولت در نشست خبری خود با تقدیر 
از حضور پر شور مردم در راهپیمایی قدس، اظهار 
داشت: فصل مشترکی بین همه ادیان و ملت ها از 
برداشت ظلم به مردم فلسطین ایجاد شده است. 
با این نمادهای انســان دوستی که در روز قدس 
مشخص شــد امید داریم جامعه انسانی روزهای 
بهتری داشــته باشد و شــاهد عدالت باشیم.وی 
افــزود: دولت خود را برای عیــد فطر آماده کرده 
اســت که بهترین تبریک دولت به ملت، پرداخت 
بخشــی از معوقات است.نوبخت ادامه داد: قبل از 
عید فطر همه حقوق شــاغلین و بازنشستگان را 
در رابطــه با یارانه ها پرداخــت می کنیم. علیرغم 
اینکه رقم ســنگینی است اما تاکید رئیس جمهور 
بر پرداخت آن اســت کــه در روزهای آینده قبل 
از عیــد فطر همه حقوق ها را بــا درصد افزایش 
پرداخت خواهیم کــرد.وی با بیان اینکه عالوه بر 

افزایش حقوق بازنشســتگان خــود را موظف به 
جبران فاصله دریافت ها می دانیم، اظهار داشت: از 
آنجایــی که دولت اختیــار دارد ۱۰ درصد به هر 
ردیفی افزایش دهد، امسال مجلس ۲۱۰۰ میلیارد 
تومان برای بازنشستگان در نظر گرفت که دولت 
خود فاصله ۲۱۰۰ میلیارد تومان تا ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان را تقبل کرد. امسال مجموعا ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان بین بازنشســتگان توزیع می شــود.نوبخت 
ادامــه داد: دولت از اینکه یارانه هــا را به مردم و 
معوقات بازنشستگان را پرداخت می کند خوشحال 
اســت. هر سال تعدادی به بازنشســتگان افزوده 
که در یــک مرحله به آنها پاداش بازنشســتگی 
پرداخت می شود.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اظهار داشت: در سال ۹7 تاکنون ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان فقط برای پاداش بازنشستگی ۴۱ هزار نفر 
از فرهنگیــان و ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط 
به سایر دستگاه ها است. تصمیم گرفتیم در نیمه 
اول سال پاداش بازنشستگی فرهنگیان را پرداخت 
کنیم و عالوه بر آن حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان نیز 
باید به گندمکاران پرداخت کنیم.سخنگوی دولت 

با تاکید بر اینکه دشــمن سیاست جنگ روانی را 
علیه ما به راه انداخته و نباید به آن دامن زد، تاکید 
کرد: دشمنان ما حتی زمانی که برجام حاصل شد، 
با بدعهدی های خود مانع دســتیابی ما به منافع 
برجام شدند. وی افزود: رهبر محترم کره شمالی 
با چه کسی می خواهد مذاکره کند؟ آیا این فردی 
که در هواپیما با یک توییت نشســت سران گروه 
هفت را دچار اخالل می کند قابل اعتماد اســت؟ 
ارزش وقت بیشــتر از صحبت کردن با شــخصی 
مانند ترامپ اســت.نوبخت ادامه داد: این شخص 
نماینده ملت فهیم آمریکا نیســت و مطمئنا ملت 
آمریکا در انتخاب های آینــده خود، او را از ملت 
خود مبرا خواهد کرد.سخنگوی دولت در پاسخ به 
سوالی پیرامون حواشی ایجاد شده در راهپیمایی 
روز قدس امسال، اظهار داشت: در رخداد موهومی 
که در روز قدس صورت گرفت، چند نفر نسبت به 
یکی از افراد خدوم و دانشمند هسته ای کشورمان 
که بخشی از دستاوردهای هسته ای حاصل تالش 

ایشان است، توهین هایی انجام دادند.
ادامه در صفحه ۲

نوبخت: کنار نمی نشینیم تا عده ای اقتصاد را تخریب کنند   

پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه سعی می شود مسئولین مربوطه برای پاسخگوی در 
محل تجمعات حضور داشته باشند، گفت: برای تجمعات غیرقانونی نمی توان مکان تعیین کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور، دیروزدر نشست 
خبری درباره آیین نامه تجمعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد افراد می توانند 
در این تجمعات حضور پیدا کنند، اظهار داشت: کسی که تقاضای تجمع می کند، ظرفیت 
مکان و نفراتی که مورد پیش بینی قرار می دهد، باید متناسب باشد.وی درباره نوع برخورد با 
افراد سودجو گفت: افراد سودجو در هر جایی ممکن است وجود داشته باشند. برخورد با این 
افراد بر اساس مقررات خاص خود به عهده نیروهای انتظامی است و متناسب با مورد برخورد 
می شود.جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد حاضر در تجمعات تحت 
تعقیب قرار می گیرند و آیا تصویرشان برداشت خواهد شد؟، گفت: امروز در اغلب شهرهای 
بزرگ دنیا و ایران، کل شهرها تحت پوشش تصویری قرار دارند. بسیاری از متخلفان توسط 
نیروهای انتظامی با همین مانیتورینگ دستگیر می شوند.وی تاکید کرد: اینکه بگوییم این 
مکان ها تعیین شده تا تصویر افراد برداشته شود، برداشت بسیار غیرمنصفانه ای است چون 
اگر بنا به تصویربرداری باشد، افراد همین که از منزل بیرون می آیند، تحت پوشش دوربین 
های ترافیکی و شهری هستند.معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا اصناف هم می توانند درخواست تجمع کنند، گفت: در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون 
احزاب، طی پیشنهادی، عبارت صنوف و اتحادیه ها از این قانون حذف شد.وی ادامه داد: تا 

قبل از سال ۹۴، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نه تنها متولی احزاب سیاسی بلکه متولی تشکل 
های غیرسیاسی هم بود اما در قانون جدید، این عبارت صنوف حذف شد و به نهاد دیگری 
هم واگذار نشد.جبارزاده تاکید کرد: امیدواریم با اصالح قانون احزاب، عبارت »اتحادیه های 
صنفی« هم به قانون اضافه شود؛ آن وقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور، متولی 
همه تشکلها اعم از سیاسی و غیرسیاسی خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که تا پیش 
از اضافه شدن عبارت اصناف به قانون جدید احزاب، آیا اصناف می توانند از طریق احزاب 
درخواست تجمع داشته باشند گفت: دوست نداریم که برای حل مشکالت، مردم را سراغ 
دیگران بفرستیم. فعال تشکل های سیاسی درخواست خود را بفرستند تا ببینیم چه می شود.

جبارزاده در پاسخ به این سوال که آیا تعبیه مکان برای تجمعات، به منزله این است که 
هر گروهی می توانند اعتراض کنند، گفت: تعیین مکان کمکی برای تسهیل تجمعات است. 
نمی شود که برای تجمعات غیرقانونی مکان تعیین کرد. تقاضای تجمع داده می شود و طی 
سه روز به تقاضای تجمعات رسیدگی و نتیجه به متقاضی ابالغ خواهد شد. در طول سه ماه 
گذشته، همکاران ما در دفتر سیاسی وزارت کشور به ۳۰ الی ۴۰ حزب اجازه تجمع داده اند.وی 
در پاسخ به این سوال که تیمی که درخواست تجمعات را بررسی می کند باید چه پارامترها 
و ویژگی هایی داشته باشد، گفت: تقاضا به استانداری ها و فرمانداری ها می آید و بالفاصله در 
شورای تامین طرح می شود. آنچه نظرش صائب است، نظر شورای تامین است و متناسب با 

نظر این شورا، مجوز تجمعات صادر می شود.

معاون سیاسی وزارت کشور

برای تجمعات غیرقانونی نمی توان مکان تعیین کرد

تصویب افزایش قیمت
 محصوالت سه خودروساز              

ورود مجلس به نابسامانی بازار خودرو؛
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الوعده وفا
فرداهای مسئوالن روزی فرا می رسد!

فرزانه یوسفیان
ادامه از صفحه ۱

با تأسیس سازمان ملل متحد، محافظت از میراث های فرهنگی بشری بر عهده 
ـ علمی و فرهنگی ملل متحد گذاشته شده است. که  یونسکو یا سازمان تربیتی 
از سال ۱۹۶۴ میالدی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی، در قالب یکی از 
ارگان های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی به صورت بخشی از حیات 
فرهنگی اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال ۱۳۴7 )۱۹۶۸ 
میالدی( توسط سازمان صنایع دستی ایران به عضویت شورای جهانی صنایع 
دستی و به تبع آسیایی بودن به عضویت مجمع آسیا و اقیانوسیه شورا درآمد.«با 
این وجود که نیم قرن از عضویت ایران در شــورای جهانی صنایع دستی می 
گذرد، اما آیا جایگاه صنایع دستی ایران آنچنان که باید در بین جهانیان شناخته 
شده است؟ این در صورتی است که ایران با بیش از ۳۵۰ رشته در این حوزه در 
اقصی نقاط کشور هنرِ هنرمنداِن صنایع دستی را در دل خود جای داده است. 
هنرمندانی که به جز توجه و فراهم کردن زیرساخت های فرهنگی- هنری برای 
عرضه ی محصوالتشان، توقع دیگری نه از مسئوالن دارند و نه از مردم. آن ها 
تنها حمایت می خواهند و بس.به گوشه گوشه ی ایران که سر می زنیم در کنار 
آداب و رسوم و فرهنگ خاص آن منطقه، دستاِن پُر توان و هنرمنِد زنان و مردانی 
را می بینیم که به هنرِ صنایع دستی مشغول هستند و بسیاری با ساخت آن ها 
امرار معاش می کنند. هنرهایی اصیل که برخی روزها و ماه ها برای به سرانجام 
رسیدن زمان الزم دارند تا آن چیزی شوند که ما با نگاه کردِن در ویترین مغازه 
انگ گران بودن را به آن ها بزنیم.خیلی هایمان نمی دانیم در پِس آن وسیله ای 
که در ویترین مغازه قرار دارد، چه زحمتی بر دستان پر تواِن هنرمندان صنایع 
دستی وارد شده است و چه زمانی برای خلِق آن صرف کرده اند، هیچ گاه برچسِب 
گران بودن بر آن نمی زنیم. البته که بسیاری از مغازه داران، اجناِس هنرمندان و یا 
حتی عشایر حومه شهر را به قیمتی بسیار پایین خریداری می کنند و به نام هنِر 
دست هزینه ای گزاف از عالقمندان به هنر صنایع دستی می گیرند. پای واسطه 
در هر صنف و حوزه ای که باز شود، باید فاتحه ی رسیدِن هزینه به فرد اول آن 
حوزه را خواند. اما واسطه در حوزه فرهنگ و هنر حق بسیاری از زحمت کشان 
را از بین می برد.سال هاست در البرز و برخی شهرهای ایران سخن از دائر کردن 
بازارچه ی دائمی صنایع دستی به میان می آید، اما تنها در حد حرف و وعده باقی 
مانده است. شاید نمی دانیم با برپا کردن این بازارچه چه کمکی به هنرمندان این 
رشته می کنیم و پای واسطه را از میان قطع می کنیم. در این میان به نفع همه 
است. هم هنرمندان می توانند هنرِ دست خود را به قیمتی باالتر بفروشند و هم 
خریداران الزم نیست آن هزینه ای که برای صنایع دستی داخل مغازه می پردازند، 
در بازارچه پرداخت کنند. اینکه نمی توان به این وعده جامه عمل پوشاند، باید در 
کارگروه های تخصصی به آن پرداخت. اینکه هنرمند صنایع دستی با تخصص 
و هنرِ بومی منطقه ی خود و حتی هنرِ صنعت های نوظهور توانسته کارگاهی 
کوچک برای عرضه و ساخت هنر صنایع دستی باشد، جای خرسندی است، اما 
آیا از این فرد در جایگاهی که امروزه و با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹7 توسط مقام 
معظم رهبری به نام سال حمایت از کاالی ایرانی عنوان گرفته است، حمایت می 
شود؟ قطعا حمایت از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی برای ارتقای این حوزه کمترین 
کاری است که می توان در خصوص صنعت صنایع دستی انجام داد. باور کنیم 
هنرمندی که هنری را فرا گرفته و در راه اشاعه ی آن قدم برمی دارد، تنها می 
خواهد از سمت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دیده شود. باری بر روی دوش مسئوالن نیست، بلکه اگر دقیق تر به آن بنگریم، 
هنرمندی که در کارگاه کوچک خود مشغول آفریدن هنرش است، توانسته باری 

از مشکالت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بردارد.
روز گذشته و به مناسبت روز جهانی صنایع دستی مدیر کل اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری البرز خبر از برپا کردن بازارچه دائمی صنایع دستی در 
همه شهرهای استان البرز داد. وی در این خصوص گفت: هدف ما ایجاد بازارچه 
های دائمی صنایع دستی در کلیه شهرهای استان البرز است تا هنرمندان بتوانند 
در جایی مناسب کاالهای تولید شده را عرضه کنند و مردم هم بدانند که در 
جای خاصی این گونه محصوالت با قیمت مناسب و اصالت کافی عرضه می شود.

خبر، خبرِ امیدوار کننده ای است. اما اگر در آینده ای نزدیک و با هدف اعالم شده 
اتفاق بیافتد. اینکه برپا کردِن بازارچه ی دائمی صنایع دستی دغدغه ی مدیر کل 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، جای بسی خرسندی 
است، اما اگر همین وعده ی داده شده تا روز جهانی صنایع دستی سال آینده 
محقق نشود، باید به دنبال راهکاری برای برون رفت از این مشکل بود. به امید 
روزی که در زمان انتشار خبری این چنینی زمانی برای به تحقق رسیدِن آن وعده 

نیز اعالم شود که اگر امیدی در دِل هنرمندی کاشته شده است، از بین نرود.
F.Yousefianpour@Gmail.com

اقامه نماز عید فطر به امامت 
رهبر معظم انقالب

رئیس ســتاد برگزاری عید سعید فطر اعالم کرد: نماز 
عید ســعید فطر به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.به گزارش 
زمان به نقل ازصدا و ســیما، سید باقر پیش نمازی با 
اشاره به اینکه نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم 
انقالب اسالمی در مصالی امام خمینی اقامه خواهد شد، 
اظهارداشت: پس از تایید و اعالم روز عید از سوی دفتر 
رهبر معظم انقالب، درب های مصالی امام خمینی)ره( از 
ساعت ۵ صبح به روی نمازگزاران باز می شود. وی با اشاره 
به اینکه ویژه برنامه های متنوعی در مصالی امام خمینی 
برای پذیرایی و استقبال از نمازگزاران تدارک دیده شده 
است، گفت: مراسم نماز روز عید سعید فطر )احتماال 
صبح جمعه( از ساعت 7 صبح و با تالوت آیاتی از کالم 
اهلل مجید آغاز خواهد شد.رئیس ستاد برگزاری نماز عید 
سعید فطر تصریح کرد: نماز عید سعید فطر نیز حدود 
ساعت ۸:۳۰ به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی اقامه می شود.پیش نمازی افزود: 
برای پرداخت زکات فطره نمازگزاران نیز صندوق های 
کمیته امداد امام خمینی در اطراف محل برگزاری نماز 
در نظر گرفته شده است.وی گفت: سامانه پیامکی ۶۸۶۸ 
این ستاد آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات قبل و بعد 
از برگزاری نماز عید سعید فطر است.پیش نمازی ادامه 
داد: برای نمازگزارانی که با خودروی شخصی به مصالی 
امام خمینی)ره( می آیند پارکینگ هایی در اطراف این 
مصال در نظر گرفته شــده است.رئیس ستاد برگزاری 
نماز عید سعید فطر خاطرنشــان کرد: برای برگزاری 
هر چه باشــکوهتر مراسم نماز عید سعید فطر نهادها 
و دســتگاه های مختلف خدمات رسان در این روز ارائه 

خدمات ویژه خواهند داشت.

اکبریان مجددا رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن شد

 اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی عزیز اکبریان را مجددا به عنوان رئیس این 
کمیســیون انتخاب کردند. به گــزارش زمان به نقل 
ازمهر، با برگزاری انتخابات هیات رئیســه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در ســال سوم مجلس دهم، 
اعضای هیات رئیسه این کمیسیون مشخص شدند.بر 
این اساس، عزیز اکبریان نماینده کرج با رای اعضای 
کمیسیون مجددا به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن انتخاب شد؛ همچنین فریدون احمدی نماینده 
زنجان به عنوان نایب رئیس اول و رضا علیزاده نماینده 
ورزقان به عنوان نایب رئیس دوم برگزیده شــدند.با 
رای اعضای کمیسیون همچنین ولی ملکی نماینده 
مشکین شهر به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع 
جایگزین سعید باستانی شد.سید جواد حسینی کیا 
نماینده ســنقر به عنوان دبیــر اول و عبداهلل رضیان 
نماینده قائم شــهر به عنوان دبیر دوم این کمیسیون 

انتخاب شدند.

اخبار

خبر

بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش 
شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

کالمامیر

ادامه از صفحه ۱ 
وی افــزود: آنهایــی که به آقــای صالحی توهین 
کردند هم به این سرمایه ملی توهین کردند و هم 
حرکت عظیم و پاک ملت در روز قدس را مخدوش 
ساختند.نوبخت ادامه داد: آدم های این چنینی در 
طول تاریخ همواره وجود داشته اند و حتی نسبت به 
امام حسن)ع( که معصوم است نیز توهین کرده اند. 
وحدتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می کند، 
بخشی از آن در رویدادهایی مانند روز قدس است 
و امیدوارم قــوه قضائیه در خصوص برخورد با این 
افراد اقدام الزم را انجام دهد.ســخنگوی دولت در 
پاسخ به سوالی مبنی بر صدور احکام سنگین برای 
برخی از دانشــجویان بازداشت شده در اغتشاشات 
دی مــاه، گفــت: موضع دولــت در این خصوص 
مشخص است و بارها گفته شده، اما از آنجایی که 
اصل تفکیک قوا وجود دارد این موضوع در جلسه 
سران ســه قوه مطرح خواهد شد.سخنگوی دولت 
اظهار داشت: وظیفه دســتگاه های نظارتی است 
و باید پیگیــری کنند ببینند چه اتفاقی افتاده که 
افزایش قیمت ایجاد شده استرئیس سازمان برنامه 
و بودجه در پاســخ به سوالی پیرامون اخذ تضمین 
در قراردادهــای خارجی، گفت: پنج کشــور باقی 
مانــده در برجام اعتقاد به مانــدن در برجام دارند. 
شرط جمهوری اســالمی ایران نیز برخورداری از 
منافع برجام اســت. روسای جمهور چین و روسیه 
به دفعات اعالم کرده اند که به برجام متعهد هستند.

وی افزود: فعال قرار بر این است که با خروج آمریکا 
از برجام آنها بمانند و منافع را تامین کنند. باید در 
مدت باقی مانده ببینیم کدام شرکت ها می خواهند 
بروند و کدام شــرکت ها می خواهند بیایند؛ اما در 
مجموع تامین منافع ما مهم است و مهم نیست که 
با کدام شرکت باشد.سخنگوی دولت در خصوص 
اصالح نظام بانکــی و اعتراض علما به نظام بانکی 
ربوی، گفت: دغدغه بزرگان و علما نسبت به نظام 
بانکی دغدغه به حقی است. یکی از دستور کارهای 
شورای عالی سه قوه بحث نظام بانکی است. از یک 
سو به بانک ها اعالم می کنیم برای سرمایه گذاری، 
ســود خود را پایین بیاورند. دولت چندین برنامه 
برای بانک ها داشته که بخشی از آن سال گذشته 
اجرا شــد.نوبخت ادامه داد: افزایش ســرمایه های 
دولت نزد بانک هــا از جمله دیگر اقدامات بود. در 
تعامل با قوای دیگر سعی می کنیم مشکالت نظام 
بانکی را برطرف کنیم.سخنگوی دولت در واکنش 

به تخریب مساجد در اتریش، تصریح کرد: مساجد 
پایگاه های مسلمانان است و احترام به مذاهب الهی 
اعتقاد همه اهل کتاب است. گاهی اعتقاد به احترام 
مذاهب غلظت کمتر یا بیشتری دارد. دولت فعلی 
اتریش نگاه سیاســی خاصی دارد.وی افزود: موضع 
ما نســبت به آزادی مذاهب و فعالیت های اسالم 
راستین در دیگر کشورها روشن است و البته بسیار 
نگرانیم که چهره خشنی از اسالم را توسط داعش 
و سلفی گری به جهان نشــان داده اند.سخنگوی 
دولت در پاسخ به سوالی پیرامون به تاخیر افتادن 
بررسی الیحه FATF در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: تصویب این لوایح برای دولت بســیار 
مهم است؛ چراکه در چارچوب قانون اساسی است. 
ما منابع تروریسم را به هیچ وجه تایید نمی کنیم 
و در تقابل با منافع تروریســم قرار داریم. ما در این 
الیحه تصریــح کرده ایم که هرکــس را خودمان 
تروریسم بدانیم علیه منافع آن عمل خواهیم کرد. 
اگر کســی فکر کند که مقاومت و یا حزب اهلل که 
مقبولیت عمومی آنها را در ساز و کار دموکراتیک 
انتخابات لبنان دیدیم، تروریست است؛ نشان می 
دهد که عقل او معیوب است.وی افزود: خود رژیم 
صهونیســتی بزرگترین رژیم تروریســتی و رژیم 
آمریکا بزرگترین حامی تروریســم است که داعش 
را بــه وجود آورد. ما حق تحفظ را در زمینه تعیین 
تروریست برای این لوایح محفوظ می دانیم.نوبخت 
ادامه داد: با اینکه تفاوت نگاه داریم اما به منتقدان 
نیز احترام می گذاریــم و باید ببینیم که اکثریت 
مجلس چه چیــزی را می خواهد. وجدان عمومی 
مجلس وجدان آگاه و بیداری است و باید ببینیم که 
مردم چه چیزی را می خواهند. مردم در انتخابات 

مجلس با انتخاب ۳۰ نفر از یک لیست نشان دادند 
کــه کدام راه را انتخاب کرده اند.ســخنگوی دولت 
تصریح کرد: اســتدالل اینکه ایــن الیحه دو ماه 
مسکوت بماند برای ما نیز مشخص نیست. انتظار 
داشتیم مجلس آن را به رای بگذارد. اینکه گفته می 
شود میخواهند از رهبری کسب نظر کنند صحیح 
نیست چراکه رهبری فرموده اند که مجلس و دولت 
خود با همکاری یکدیگر مســائل را حل کنند. اگر 
رهبری نظری داشتند مانند سند ۲۰۳۰ که صراحتا 
فرمودند، متوقف می شد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود لوایحی مانند 
مبارزه با تامین مالی تروریسم و یا مبارزه با پولشویی 
بومی ســازی شود، نفت: قطعا باید خودمان هم در 
جهت شفاف ســازی و پول هایی که از راه نامشروع 
به دست می آید، اقدام کنیم و در این زمینه قوانین 
داخلی نیز وجود دارد. آنجایی که گفته می شــود 
ســرک به حساب مردم نمی کشــیم، به این معنا 
نیست که دستگاه های نظارتی، نظارت نمی کنند؛ 
بلکه منظور این اســت که اگر قرار است پرداختی 
صورت بگیرد، زندگی کسی را بررسی نخواهیم کرد.

وی افزود: اگر برجام نبود حتما روزی بیش از صدها 
میلیارد تومان ضرر می کردیم. در شــرایط تحریم 
میزان صادرات نفت در حداقل خود قرار داشت اما 
پس از برجام توانســتیم نفت بیشتری را به فروش 
برســانیم.نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد 
محدودیت های ارزی برای مسافران، گفت: واقعیت 
های کشــور را باید درک کنیم. در یک شــرایط 
اضطرار قرار گرفته ایــم و در وضعیتی قرار نداریم 
که بتوانیم هزاران دالر به مسافران خارجی پرداخت 
کنیم.وی افزود: نمی توانیم جامعه و مردممان را در 

برابر تهدیدات بدخواهان تنها بگذاریم. در شرایطی 
مجبوریم با شرمندگی درخواست های بعضی اقشار 
را اجابت نکنیم تا بتوانیم به امور ۸۰ میلیون ایرانی 
رســیدگی کنیم.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به ســوالی پیرامون کارت سوخت، گفت: 
بازگشت کارت سوخت به جایگاه های سوخت به 
معنا سهمیه بندی سوخت نیست.وی در خصوص 
احتمال افزایش قیمت نان، اظهار داشــت: قیمت 
نان از دو مسیر تعیین می شود که یکی مواد اولیه 
نان یعنی آرد است که قیمت آن تغییری نکرده و 
دیگری عواملی مانند کارگر و یا ســوخت است که 
البته قیمت سوخت از سال گذشته ثابت مانده است. 
دولت از اینکه قیمت نان ثابت بماند حمایت می کند 
و پرداخت هایی را نیز انجــام می دهد.نوبخت در 
پاسخ به سوالی پیرامون تاکید رهبر انقالب بر توجه 
به نظرات اساتید دانشگاه ها، گفت: تکرار نصایح و 
سیاســت ها از سوی مقام معظم رهبری دلیلی بر 
عدم اجرا نیست. رهبری همیشه رعایت آموزه های 
اسالمی را به همه گوشزد می کنند. هدف ما جلب 
رضایت مردم اســت و اگر عده ای در مسیر جلب 
رضایــت مردم بخواهند به ما کمــک کنند از آنها 
استفاده می کنیم و به این منظور در همه دستگاه 
ها واحد های مطالعاتی نیز وجود دارد.ســخنگوی 
دولت در پاســخ به سوال دیگری پیرامون پیگیری 
موضع جمهوری اســالمی ایران در مورد فلسطین 
در مجامع بین المللی، گفت: موضوع دولت و نظام 
پیرامون رژیم صهیونیستی مشخص و در سازمان 
ملل نیز ثبت شده است. متاسفانه دولت هایی که 
این رژیم جعلی را ایجاد کرده اند خود می دانند که 
اگر به آراء عمومی مردم فلســطین رجوع کنند، از 
دورن صندوق ها اسرائیل بیرون نمی آید.نوبخت در 
پاسخ به سوال دیگری پیرامون نامه جمعی از اقتصاد 
دانان به رئیس بانک مرکزی مبنی بر انعقاد پیمان 
تجاری با کشورهای منطقه و استفاده از تکنولوژی 
بالک چین برای دور زدن تحریم های آمریکا، اظهار 
داشت: سیاست سنجیده ای از جانب اقتصاد دانان 
کشورمان مطرح شد و در دستور کار رئیس جمهور 
با روسای جمهور روسیه و چین در مالقات ها قرار 
داشت. می توانیم با کشورهای منطقه با پول های 
ملی مان تجــارت کنیم.وی در پایان در خصوص 
تقویت ظرفیت های ســازمان اکو، گفت: اکو ساز 
و کار خــاص خود را دارد و تقویت این ســازمان 

منطقه ای در دستور کار قرار دارد.

نوبخت: کنار نمی نشینیم تا عده ای اقتصاد را تخریب کنند   

پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر

برگه اجراییه
 مشخصات محکوم له آقای هادی شیرزاد با وکالت علیرضا ابراهیم تبار و منیژه بابانتاج 
 7 ساحلی  مجتمع   ۲ رضا  امام  کوچه  درنا  میدان  فریدونکنار  نشانی  به  رضا  فرزند 
مشخصات محکومان علیه۱- سید رضا کمالی پور جلودار فرزند حسین مجهول المکان 
۲-  محمود حسینی فرزند سید موسی به نشانی فریدونکنار میدان درنا پاسداران اول 

انتهای خیابان دفتر مهندسی 
به موجب رای شماره ۱۰۲7 تاریخ ۹۶/۱۱/۲۹شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
فریدونکنار که قطعیت یافته محکوم علیه  محکوم است نحو تضامنی  به پرداخت مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک به شماره۴۵۵۰۶۶-۹۶/۴/۲۵ لغایت زمان اجرای 

حکم در حق خواهان ضمن هزینه دیوانی یک میلیون پانصد هزار ریال می باشد
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  ماده ۱۸۹  اجرائی  نامه  آیین  ماده ۱۹  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا داگستری محل تحویل خواهد شد. 
 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

مفقودی
شماره  با   ۸۲ ایران  پالک ۴۳۵م۹۹  شماره  با   ۹۳ مدل  رانا  سواری  کمپانی  سند   
موتور ۱۶۰b۰۰۶۶۳۶۱و شماره  شاسی NAAU۰۱FE۴ET۰۳۵۲۹۳بنام سعیده 

حبیبیان نقیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  ۸۲با  ایران  شهربانی 7۵۲ل۳۱  شماره  با   ۹۵ مدل  پراید  سبز  برگ   
M۱۳۵7۲۸۸و شماره شاسی NAS۴۳۱۱۰۰J۵۸۹۰۱۸۵بنام جواد کاظمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی  کامیونت ون نیسان تیپ ۲۴۰۰ به رنگ آبی روغنی مدل ۸۶با شماره 
بنام  با شماره موتورK۱۲۰۴۶۸ ۴۰۸۶۲۶وشماره شاسی  ایران 7۲  پالک ۳۶۶ج۸۲ 

مجید قاسم نژا مقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی ابالغ اجراییه
 به آقای علی اصغر با بویی محکوم له  شهرداری فریدونکنار محکوم علیه علی اصغر با 
بوییپیرو  آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به آقای علی اصغر بابویی   که مجهول 
المکان  می باشد ابالغ می شود طبق اجرایی صادره از  شعبه اول حقوقی فریدونکنار 
شماره ۹۶۰۹۹7۱۹۸۲۶۰۱۶۲۵و  دادنامه  موجب  کالسه ۹۶۰۸۲۲به  پرونده ی  در 
۹۶۰۹۹7۱۹۸۲۶۰۱7۲۵صادره از شعبه اول حقوقی فریدونکنار محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ۱۸۴/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 
۵/۶7۱/۲۵۰ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۶/۱۰۰/۰۰۰ریال مرحله بدوی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له 
می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا مبلغ ۹/۲۰۲/۵۰۰ ریال و نیز هزینه های اجرائی  
بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی 
اجراییه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ 
آ. د. م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد 
تا ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول  اجراییه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار راضیه جعفری سوته 

مفقودی
 برگ سبز کامیونت ون نیسان تیپ ۲۴۰۰ به رنگ آبی روغنی مدل ۸۶با شماره پالک 
۳۶۶ج۸۲ ایران 7۲  با شماره موتورK۱۲۰۴۶۸  ۴۰۸۶۲۶وشماره شاسی  بنام مجید 

قاسم نژا مقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  اول  شعبه  از   ۹۶۰۹۹7۱۹۸۲۶۰۰۰۶7صادره  شماره  دادنامه  موجب  به   
فریدونکنار و پرونده کالسه۹۶۰۵۸۰ احکام مدنی آقای حجت اهلل حسین نیا فرزند 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  سوته  روستای  فریدونکنار  نشانی  به  آقا  مشهدی 
بابت  ریال  مبلغ۸/۹۳۲/۵۱۰  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت تاخیر تادیه و مبلغ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله و مبلغ ۱۳/۹۶۶/۰۰۰ریال 
ابراهیم تبار و پرداخت  با وکالت علیرضا  هزینه دادرسی در حق آقای یاسر خانپور 
اینکه وکیل  به  با توجه  بابت هزینه دیوانی در حق دولت  مبلغ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
محکوم له یک واحد  منزل مسکونی واقع در روستای سوته به شماره ثبتی ۳۴۸ 
فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۱۱ فریدونکنار به میزان ۳۰۶ مترمربع را معرفی و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت گذاری گردیده که در 
تاریخ دوشنبه ۹7/۴/۱۱ساعت۹:۴۵ تا ساعت۱۰:۱۵ صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه 
فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید 
از اموال مورد مزایده دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند 
و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده 
مقررات  طبق  مابقی  و  واریز  دادگاه  به حساب  را  درصد  مزایده ۱۰  روز  در  مزایده 

پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سمند مدل ۹۶ با شماره پالک ۱۲۶م۸۵ایران ۸۲ با شماره 
NAAC۹۱CE۵HF۱۵۸۱۳۹محبوبه  شاسی  شماره  ۱۲۴K۱۱۵7۱۴۲و  موتور 

رمضانپور کبریا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مزایده 
به  موجب پرونده اجرایی کالس ۹۵۰۰۲۲۰ دو دانگ از ششدانگ پالک ۵۹ فرعی 
از ۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبتی بابل با مالکیت آقای حسینعلی نوروزی فرزند 
بهرام می باشد طبق تقاضای بستانکار نسبت به بازداشت پالک فوق الذکر اقدام کردید  
و طبق نظر کارشناسی رسمی به مبلغ ۱/۳۵۶/۶۶۶/۶۶7ریال ارزیابی گردیده پالک 
فوق واقع در بابل جاده جدید آمل بعد از ترمینال روبروی شرکت آب بند پالک ۱۰۹ 
صافکاری و نقاشی آقای نوروزی می باشد با مساحت عرصه به میزان ۴۰7 متر مربع 
و در بر ملک فوق الذکر عیانی شامل دو دهنه مغازه تعمیرگاهی هر کدام به مساحت 
۳۰ مترمربع با دیوار بلوکی و مصالح بنایی و سقف شیروانی و در داخل ملک یک 
کارگاه صافکاری و نقاشی ماشین با بنای در حدود ۲۰۰ متر مربع با قوطی و پوشش 
شیروانی و کف بتونی احداث و در حال بهره برداری است در زمان بازدید مغازه ها 
در اختیار مستاجر به صورت اجاره نامه عادی سالیانه و کارگاه در اختیار احدی از 
مالکین آقای هادی نوروزی می باشند پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۹7/۴/۱۳در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ پایه ۱/۳۵۶/۶۶۶/۶۶7ریال  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده و نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  

تاریخ انتشار چهارشنبه۹7/۳/۲۳
 اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
سید  فرزند  هاشمی  عاطفه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
طرفیت  به  دادخواستی  جلیل پور  خانم  وکالت  با  صادرات  بانک  خواهان   و  محمد 
اکبر  و علی  پور  اسماعیل  و مهدی هر دو  اهلل  و روح  خوانده گان عاطفه  هاشمی 
پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  پور  قلی 
کالسه۹7۰۹۹۸۱۱۱۰۶۰۰۰۹۸ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت  
و وقت رسیدگی مورخ ۹7/۶/۱۰ساعت یازده و نیم تعیین که حسب  دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 7۳ 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
 مدیر دفتر شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل احمدعباسی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد امانی ماچیانی به شماره شناسنامه 7۴۵ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه و ورثه درخواستی به شماره ۱/۲۲۵/۹7تقدیم این دادگاه 
نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان خلیل امانی ماچیانی به شماره شناسنامه 
۴۳۰ در تاریخ۹7/۱/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از 
۱- محمد امانی ماچیانی فرزند خلیل و مولود به شماره شناسنامه 7۴۵ متولد ۱۳۴۴ 

فرزند متوفی
۲-  فرح امانی ماچیانی فرزند خلیل و مولود به شماره شناسنامه ۶۶۰۵ متولد ۱۳۴7 

فرزند متوفی
۳-  زینب امانی ماچیانی فرزند خلیل و مولود به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۳۹ 

فرزند متوفی
۴- مولود امانی ماچیانی فرزند نصرت اهلل و زمرد به شماره شناسنامه ۳۵۴ همسر 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مشارکت
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   9 بند  باستناد  دارد 
اسالمی  نشست شماره 24 شورای محترم 
ازطریق  شهرنسبت به جذب سرمایه گذار 
اجرای  جهت  خصوصی  بابخش  مشارکت 
مهر  مسکن  تجاری  مجتمع  احداث  پروژه 

ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید.
وکسب  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
اطالعات بیشتربه واحد عمران مراجعه نمایند.

پایان تحویل مدارک : 1397/04/11
محمدعلی کریمی  - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت اول

رئیس جمهوری آمریکا که صبح امروز در سنگاپور با رهبر کره شمالی 
دیدار کرده بود در یک کنفرانس خبری حاضر شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »دونالد ترامپ« در این کنفرانس خبری 
با اشــاره به دیدارخود با »کیم جونگ اون« گفت: به کیم جونگ اون 
یادآوری کردم او یک فرصتی عالی برای مردم کره شــمالی پیش روی 
خود دارد.وی همچنین از تصمیم برای پایــان دادن به رزمایش های 
آمریکا در شبه جزیره کره خبر داد و از رهبران کره جنوبی و ژاپن برای 
ترتیب دادن چنین دیداری تشکر کرد.رئیس جمهور آمریکا، در ابتدای 
کنفرانس خبری خود، نشســت خود با رهبر کره شمالی را »نشستی 
تاریخی« خواند. او ســپس از تالش ها و میزبانی سنگاپور از نشست او 
بــا کیم جونگ اون قدردانی کرد.رئیس جمهور آمریکا به طور خاص از 

»اقدام جســورانه« کیم جونگ اون برای برگزاری نشست سنگاپور و 
آغاز یک رابطه جدید با آمریکا تشکر کرد.ترامپ همچنین با یادآوری 
چندین دهه درگیری و جنگ بین آمریکا و کره شمالی تاکید کرد که 
»به زودی« این درگیری و جنگ به اتمام خواهد رسید.او به رهبر کره 
شمالی یادآوری کرد که او »یک فرصتی عالی« برای مردم کره شمالی 
پیش روی خود دارد. وی از توافق آمریکا و کره شــمالی برای آغاز روند 
خلع سالح اتمی شبه جزیره کره در اسرع وقت خبر داد.ترامپ در بخش 
دیگری از سخنانش به برجام پرداخت و گفت: در توافق ایران باید بگویم 
ایران اکنون متفاوت تر از زمانی که من از توافق خارج شدم. من امیدوارم 
که آنها بار دیگر به میز مذاکره بیایند و توافق کنند البته در حال حاضر 
فکر کنم برای چنین وضعیتی زود باشد. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 

که »من فکر نمی کنم که آنها )ایرانی ها( اعتماد به نفس داشته باشند. 
امیدوارم که به مذاکره برگردند و درباره یک توافق واقعی مذاکره کنیم«.

وی در ادامه مدعی شــد: ایران اکنــون، با ایران ۳ یا ۴ ماه پیش کامال 
متفاوت است. آن ها دیگر به مدیترانه چندان اهمیتی نمی دهند. دیگر 
در سوریه آن اعتماد به نفس سابق را ندارند. قبال اعتماد به نفس کامل 
داشتند. امیدوارم ایرانی ها بیایند و بر سر توافقی واقعی مذاکره کنند اما 
فعال برای این کار خیلی زود است.ترامپ در ادامه افزود: مشکالت زیادی 
از جمله مسئله ایران به من ارث رسید. توافق هسته ای ایران بد بود. من 
از آن خارج شدم. تحریم های خود را ادامه می دهیم تا رفتار ایران عوض 
شود.او در بخش دیگری از این کنفرانس، باز هم به مواضع دولت قبلی 
آمریکا در قبال ایران تاخت و موضوع »تبادل زندانیان آمریکا و ایران« 
در دولت باراک اوباما را پیش کشید.ترامپ، تبادل زندانیان و اقدام دولت 
اوباما در دادن »پول« به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی را »رسوایی 
و فضاحت« خواند و گفت: من مثل اوباما باج ندادم. او میلیونها دالر پول 

داد و گروگانهای ما را از ایران آزاد کرد اما من پولی ندادم.

ترامپ در کنفرانس خبری بعد از دیدار با اون؛

ایران به مذاکره بازگردد امیدوارم 
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پیامد حذف یک مزیت اقتصادی در مناطق آزاد 
* ناصر خرمالی

الیحه پیشنهادی تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس 
در حال نهایی شدن است؛ هم راستایی در برخی مواد قانون کنونی از 
طریق تقویت مفاد آن و پرهیز از حذف مزیت هایش در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی،   فرصتی گرانبها برای عملیاتی شدن شعار سال در این مناطق 

است.
البته این فرصت طالیی به ویژه در مناطق ویژه پتروشیمی و نفتی کشور، 
موجب تحوالت شگرف در حوزه تولید و توسعه،  عدم خروج ارز،  ایجاد 
و سایر  تقاضای داخلی  انبوه،  تولید  افزایش کیفیت،  اشتغال مضاعف، 
رخدادهای مثبت خواهد شد.این اتفاق خوش نیز تنها با درک عمیق، 
همیت ملی و پرهیز از بخشی نگری مسئوالن دستگاه های اجرایی در 
کارگروه تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای کمیسیون و سایر 
نمایندگان، عملیاتی می شود.شرط اصلی هم راستایی تصویب نامه مجلس 
درخصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و تحقق فرمایش رهبر 
انقالب اسالمی،  محفوظ نگهداشتن مفاد ماده ۶ و 7 قانون کنونی، درج نام 
مناطق آزاد و ویژه و افزودن عبارت »صدور برگ خروج از سوی گمرک 
ایران برای آن دسته از کاالهای ایرانی که به مقصد مناطق یاد شده حمل 
و منتقل می شوند« در مفاد ماده ۱۳ قانون کنونی و تصویب آن در قانون 
جدید، خواهد بود.طبق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده،  همه عواید 
حاصل از عوارض دریافتی بابت مالیات سبز از واحدهای تولیدی آالینده 
در محدوده مناطق آزاد و ویژه، فقط باید صرف بهبود و مبارزه با آالینده 
ها در همان مناطق شوند.از طرفی با توجه به اینکه فعاالن و سرمایه 
گذاران، مشتاق ایجاد فضای کسب و کار، خواستار برخورداری از مشوق ها، 
تسهیالت و مزیت های رقابتی جذاب در این مناطق اند، این حس خوب 
برگرفته از پایبندی قانونگذاران و دولتمردان به قوانین موضوعه است تا 
موجب تداوم توسعه سرمایه گذاری، فضای اقتصادی جذاب، ایجاد اشتغال، 
افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید ناخالص داخلی و سایر مولفه های 
مثبت اقتصادی شود.در تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد و ویژه در نقاط 
مختلف دنیا نیز،  مشوق ها، تسهیالت و مزیت های رقابتی جذابی به نسبت 
جغرافیای اصلی، قوانین خاص حمایتی در مرجع قانونگذاری کشورها مورد 
تصویب قرار گرفته که برای همه دستگاه های اجرایی قابل تمکین است.

از جمله مشوق ها و مزیت های رقابتی بازمانده اما شفاف در مناطق آزاد 
ایران، مستثنی بودن قانون مناطق، از شمولیت قانون موقت کنونی مالیات 
بر ارزش افزوده است؛ براین اساس، هیچیک از فعل و انفعاالت کاالیی 
)خرید و فروش( و خدمات )عرضه و دریافت( در محدوده مصوب مناطق 
آزاد و وِیژه اقتصادی، مشمول پرداخت مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده مرسوم و متعارف در سرزمین اصلی نخواهد شد.این مزیت از جمله 
جذابیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی در ورود به این مناطق است که باید به همان صورت که در ماده 
۵۲ قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، حفظ و حتی ارتقا 
داده شود. نکته قابل تامل دیگر در قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده، 
اینکه با وجود تعریف عنوان واردات و صادرات )ماده ۶ و 7 قانون موجود( 
و درج عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آن،  به دلیل ذکر نشدن نام 
این مناطق در ماده ۱۳ قانون،  بطور عملی، خرید کاالی ایرانی از سوی 
واحدهای تولیدی کالن مستقر در مناطق، با توجه به پرداخت مبلغ ۹ 
درصدی مالیات بر ارزش افزوده و عدم استرداد آن، جذابیت خاصی نداشته 
و فعاالن اقتصادی با وجود هدفگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب،  
ناگزیر به خرید کاالهای سرمایه ای و مصرفی از کشورهای همجوار و به 

تبع آن خروج حجم عظیم ارز از کشور خارج خواهند بود.   

رد ادعای تروریست ها درباره تحرکات 
شمال غرب کشور

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( در اطالعیه ای 
با موهوم خواندن ادعای یکی از گروهک های تروریستی 
از  تعدادی  رساندن  شهادت  به  بر  مبنی  انقالب  ضد 
رزمندگان این قرارگاه در سلسله عملیات  اخیر شمال غرب 
کشور آن را توهم ضد انقالب در پی ناکامی های اخیر 

عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی کل سپاه، در پی 
برخی ادعاهای واهی مطرح شده از سوی یکی از گروهک 
های تروریستی ضد انقالب که در روزهای اخیر متحمل 
ضربه سختی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در شمال 
غرب کشور و مناطق عمومی سروآباد و اشنویه شده است، 
مبنی بر به شهادت رساندن تعدادی از رزمندگان اسالم در 
این درگیری ها، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
)ع( نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای این ادعا را رد و 
آن را موهوم خواند.این قرارگاه اعالم کرد: به نظر می  رسد 
ضد انقالب و مزدوران دست نشانده استکبار جهانی در پی 
ناکامی های اخیر در دستیابی به اهداف شوم خود دچار 
توهم شده اند، از این رو سعی در فرافکنی و وارونه نمایی 
واقعیات از طریق انتشار گزارشهای دروغ از پیش تهیه شده 
در فضای توهمی، با هدف دلخوشی اربابان و روحیه بخشی 
به نیروهای مفلوک و جنایتکار خود هستند.در این اطالعیه 
با تاکید بر اینکه به لطف خدا همه رزمندگان شجاع قرارگاه 
حمزه که در عملیات های اخیر علیه ضد انقالب شرکت 
داشته اند در صحت و سالمت در یگان های مأموریتی خود 
حضور دارند، تصریح شده است: غیورمردان مدافع امنیت 
نظام و ملت ایران بدون توجه به فضاسازی رسانه ای و روانی 
دشمنان، با رصد و اشراف دقیق و همه جانبه ضد انقالب 
همچنان آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تحرک و تالش 
آنان هستند.درپی درگیری های اخیر رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا )ع( با سه تیم تروریستی در مناطق 
عمومی مرزی سروآباد و اشنویه در شمال غرب کشور 
که منجر به انهدام این تیم های تروریستی شد،۱۳ تن از 
تروریست ها به هالکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول 
نسبت به اقتصاد جهان

کریستین الگارد در واکنش به اختالفات به وجود آمده در 
اجالس سران گروه 7 گفت ابرهای آسمان اقتصاد جهان 

تیره تر شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رئیس صندوق بین الملل 
پول که دیدار مشترکی با آوزادو- رئیس سازمان تجارت 
جهانی و آنگال مرکل- صدراعظم آلمان داشت در پایان این 
دیدار بیانیه ای صادر کرد و در آن اعالم کرد به ویژه بعد از 
پایان یافتن نشست سران گروه 7 که هفته پیش در کانادا 
برگزار شد، ابرهای آسمان اقتصاد جهان تیره تر شده اند و 
افزود اطمینان کسب و کارها به دلیل مناقشات تجاری بین 

اقتصادهای بزرگ رو به کاهش است.

یادداشتخبر

رییس مجلس شورای اسالمی خروج آمریکا از 
برجام را خالف اخالق، ضوابط و تعهدات بین 
المللی دانست و گفت: این اقدام آمریکایی ها 
تاحدودی در سرمایه گذاری کشور تاثیرگذار 
بوده که در این زمینه تمهیداتی اتخاذ شده 

و مذاکراتی در حال انجام است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی 
اقتصاد  کتاب  از  رونمایی  مراسم  دیروزدر 
های  پژوهش  مرکز  تدوین   ۹۶ سال  ایران 
اظهارداشت:با  خبرنگاران  جمع  در  مجلس 
توجه به این که آمریکایی ها در برجام خالف 
عمل  المللی  بین  تعهدات  و  ضوابط  اخالق، 
کرده و به طور رسمی از آن خارج شده اند 
که البته از گذشته نیز این موضوع بوده، این 
حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع 
سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو 

اساس  همین  بر  و  اتخاذ  حال  در  تمهیداتی 
ادامه داد:  انجام است.وی  مذاکراتی در حال 

باید براساس رفتارهای ماه های آینده آمریکا 
به یک چهارچوب دقیق تری برسیم.

شرایط  از  تحلیل  کرد:  تاکید  مجلس  رییس 
اقتصادی کشور باعث ایجاد نظم فکری برای 
شود. می  کشور  در  صحیح  گیری  تصمیم 

مطالعاتی  مراکز  گفت:  همچنین  الریجانی 
از  ساالنه  های  تحلیل  کشورها  بسیاری 
می  ارائه  را  خود  کشور  اقتصادی  وضعیت 
کنند که مرکز پژوهش های مجلس شورای 
را شروع  کار  این  اخیر  در سه سال  اسالمی 

کرده است. 
به  ای  بینانه  واقع  نگاه  باید  افزود:  وی 
تا  باشیم  داشته  کشور  اقتصادی  وضعیت 
پایه ای برای حل مسائل شود، نکات مثبتی 
در  منابعی  این که  بر  مبنی  این گزارش  در 
کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن 
بانکی در سال گذشته بیشتر  همکاری های 

فراهم کرده، قید شده است. 

 الریجانی: 

تمهیداتی براساس رفتارهای آمریکا اتخاذ شده است

تیم  یک  نیازمند  گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس 
و  کارآمد  حقوقدانان  حضور  با   FATF در  کننده  مذاکره 
مقابل  کشورهای  چراکه  هستیم  باالتری  توانمندی  و  خبره 
پیدا  حضور  ارزیابی  نشست های  در  کارآزموده   نیروهای  با 

می کنند
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های 
الیحه  خصوص  در  جاللی  کاظم  اسالمی،  شورای  مجلس 
الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
کشور  در  موضوع  این  درباره  رخ داده  اتفاقات  و  تروریسم 
درباره  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  علنی  جلسات  در  و 
مباحث مختلفی در کشور شکل گرفته که الزم  این الیحه 
اینکه  بیان  با  انجام شود.وی  این زمینه  است روشنگری در 
گروه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است، افزود: این نهاد، 
سیاسی  برداشت های  اساس  بر  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
داده  قرار  سیاه  فهرست  در  شده  انجام  ارزیابی های  و  خود 
فهرست،  این  در  ایران  نام  گرفتن  قرار  دلیل  به  که  بود 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم 
جمهوری  با  بانکی  و  پولی  مبادالت  انجام  و  ایجاد  از  دنیا، 
در  را  احتیاط  نهایت  و  می کنند  خودداری  ایران  اسالمی 
اقدامات  این  کرد:  اضافه  می دهند.وی  انجام  زمینه  این 
و  ایران  اقتصاد  قبال  در  را  گسترده ای  محدودیت های 
حتی  که  جایی  تا  می کند  ایجاد  کشور  بانکی  فعالیت های 
هسته ای  توافق  امضای  از  قبل  و  برجام  از  پیش  زمان  در 
ایران  با  بانکی  فعالیت  هرگونه  انجام  از  از کشورها  بسیاری 
خودداری کرده و می کنند.وی تصریح کرد: پس از پذیرش 

اقدامات  انجام  ایران،   سوی  از   FATF اقدام  برنامه  انجام 
متقابل علیه جمهوری اسالمی ایران به حالت تعلیق درآمد 
با مخالفت آمریکا و نماینده شورای همکاری  اقدام  این  که 
خلیج فارس همراه شد.وی ادامه داد: گروه اقدام مالی جهت 
صادر  بندی   ۴۱ دستورالعمل  ایران،  تعلیق  وضعیت  تمدید 
به  موارد در چهار عنوان کلی  این  از  برخی  کرده است که 
مجلس شورای اسالمی مرتبط می شود که دو مورد اصالح 
تامین مالی  با  قانون مبارزه  قوانین داخلی شامل  و تصویب 
پیوستن  مورد  دو  و  پولشویی  با  مبارزه  قانون  و  تروریسم 
سرکوب  کنوانسیون  شامل  بین المللی  کنوانسیون های  به 
سازمان  کنوانسیون  همچنین  و  تروریسم  مالی  تامین 
)کنوانسیون  فراملی  یافته  سازمان  جرایم  علیه  متحد  ملل 

است. پالرمو( 
با  کننده  مذاکره  تیم  یک  نیازمند  ما  کرد:  تاکید  جاللی 
باالتری  توانمندی  با  و  خبره  و  کارآمد  حقوقدانان  حضور 
هستیم چراکه در طرف مقابل کشورهای مختلف با نیروهای 
تا  ارزیابی حضور پیدا می کنند  کارآزموده تر در نشست های 
در  حرفه ای  صورت  به  و  نفر   ۹ با  آمریکا  فقط  که  جایی 
اسالمی  جمهوری  برای  و  کرده  پیدا  حضور  نشست ها  این 
احساس  با  بنده  داد:  ادامه  می کند.وی  مشکل  ایجاد  ایران 
به  کشور  مسئوالن  از  بسیاری  به  زمینه  این  در  مسئولیت 
ویژه رییس محترم جمهور، وزارتخانه های متولی امر شامل 
وزارت اقتصاد،  وزارت امور خارجه و نهادهایی مانند شورای 
امنیت ملی و وزارت اطالعات که نقش نظارتی دارند عنوان 
می کنم که اهتمام جدی داشته باشند تا تیم مذاکره کننده 

ایران که در آستانه مذاکرات جدی و حساسی با گروه اقدام 
مالی است تقویت شود.

 جهش نرخ ارز و رشد نقدینگی؛
 مهم ترین تهدیدات تورمی

 کاظم جاللی در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: این 
نرخ در سال ۱۳۹۶ به ۴.۴ درصد رسید که باالتر از متوسط 
نرخ رشد کشور در سال های پس از جنگ حدود ۳.۸ درصد 

است.
منفی  رشد  همچون  عواملی  می رسد  نظر  به  افزود:  وی 
بالقوه  رشد  خشکسالی،  و  اخیر  سال های  در  سرمایه گذاری 
کاهش  با  و  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  ایران  اقتصاد 
مرکز  پیش بینی های  براساس  اقتصاد  خالی  ظرفیت های 
کشور  اقتصادی  رشد  می شود  پیش بینی  مجلس  پژوهش های 

در سال ۱۳۹7 حدود ۳ درصد شود.
نرخ  جهش  شامل  را  کشور  تورمی  تهدیدات  ترین  مهم  وی 
ارز و رشد باالی نقدینگی در سال های اخیر دانست و تصریح 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  بررسی های  براساس  کرد: 
اسالمی نرخ تورم در پایان سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 به ترتیب 
به ۱۰.۵ و ۱۱.۵ درصد می رسد که نسبت به تورم تجربه شده 

در سال های اخیر بسیار کمتر است.
بسیار  مختلفی  تهدیدات  از  متاثر  می تواند  تورمی  ثبات  این   

شکننده باشد. 

رییس مرکز پژوهش های مجلس: نیازمند تیمی قوی تر درمذاکرات FATF هستیم

جهش نرخ ارز و رشد نقدینگی؛ مهم ترین تهدیدات تورمی

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  شرح  به   ۱۰۱ شماره  شناسنامه  دارای  سامانی   بهرامی  شکیبا  خانم 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین    ۹7۰۱۸۴ کالسه  به 
توضیح داده که شادروان حمیدنیسانیان  به شماره ملی ۴۶۲۳۰۵۹۸۰۴ درتاریخ 
۱۳۹7/۲/۳۱ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
 ۴۶۲۲7۳7۹۳۰ ملی  شماره  به   محمد  فرزندعلی  سامانی   آقاابراهیمی  ۱-بتول 

مادرمتوفی   
زوجه  به شماره ملی۴۶۲۳۱۱۴۵7۰  فرزند حسینقلی  بهرامی سامانی    ۲-شکیبا 

دایمی  
۳-محمدحسین نیسانیان  به شماره ملی ۴۶۱۰۹۴۰۸۶۸فرزندذکور 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 گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۴/۵۵۵/۹۶

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محمد فتاحی فرزند:رمضان  خوانده:مهدی شاهیوندی  

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹7/۴/۳۰ ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت
آقای لطف اله لطفی مقدم،نام پدرمیرزاعلی،بشناسنامه ۹۴۰،صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که ۹7۰۱77مرحوم میرزاعلی 
لطفی مقدم بشناسنامه 7۲۰صادره دزفول درتاریخ ۹7/۳/۱دردزفول اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی باال )پسرمتوفی(۲-فرشته لطفی مقدم بشناسنامه 
متوفی(۴- )دختران  ۱۵۳۴دزفول  بشناسنامه  مقدم  لطفی  ۲۵۳۹دزفول۳-رویا 

کالسه  الغیر.پرونده  متوفی(و  )زوجه  ۵۰۹7۹دزفول  بشناسنامه  قزلباشی  رخ  ماه 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  گردید.  ثبت  ۹7۰۱77درشورا 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-احمد چنگیز نژاد

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۸۵۰ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای //قاسم شجاعی فرزند محسن بشماره شناسنامه ۴۶۳۴صادره از در 
ششدانگ //یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن //به مساحت ۴۹۹/۴۰متر مربع 
پالک ۲۱۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در ...قریه خیر آباد ورامین ... خریداری از مالک 
رسمی آقای /... علی اکبر اسکندری ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹7/۳/۹   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹7/۳/۲۳

م.الف 125ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:۹7-۶ش-۲7۵
وقت رسیدگی:۹7/۴/۲۶ ساعت  ۹ صبح

خواهان:نسرین زادهءحسین دمیرچی
خوانده:منیر نقش بندی

خواسته:فک پالک
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ۶ شورای حل اختالف 
بودن  المکان  مجهول  علت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  ورامین 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود  نوبت در یکی  مدنی مراتب یک 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
باال  .و در وقت مقرر  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف459 خ-دبیر حوزه ۶ شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمد هداوند میرزایی

کالسه پرونده: ۹7۰۲۳۱
وقت رسیدگی:۹7/۴/۲۵ ساعت  ۱۲ ظهر

خواهان:بهمن هداوند میرزایی
خوانده:محمد هداوند میرزایی 

خواسته:بطالن معامله – استرداد ثمن  معامله و مطالبه خسارت تاخیر تادیه
خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  چهارم  
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود  نوبت در یکی  مدنی مراتب یک 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
باال  .و در وقت مقرر  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف4۶1 خ- مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین

آگهی مزایده اموال توقیفی
 به موجب دادنامه شماره ۸۳۲ صادره از شعبه دوم حل اختالف دادگاه فریدونکنار 
و پرونده کالسه۹7۰۰۳۹ احکام مدنی آقای احسان موسی زاده به نشانی فریدونکنار 
میدان ماهی خیابان ۱۶ متری ساحلی انتهای کوچه مقابل راهنمایی و رانندگی منزل 
و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ شصت  پرداخت  به  است  شخصی محکوم 
پرداخت مبلغ ۳/۸۹۹/7۲۱ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله 
و مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی در حق آقای بهمن نفری و پرداخت مبلغ 
۳ میلیون ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث خانم 
معصومه جنگجو فرزند اصغر یک دستگاه سواری سایپا ۱۳۲ مدل ۱۳۸۹ به رنگ 
سفید با شماره انتظامی ۱۳۳م۴۶ایران 7۲ که قسمت های کابود و گلگیر جلو سمت 
چپ و راست رنگ می باشد را معرفی و توسط کارشناس منتخب به دادگاه به مبلغ 
ریال ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قیمت  گذاری گردیده که در تاریخ سه شنبه ۹7/۴/۱۲ساعت 
۹:۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۰:۱۵صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان 
ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را 
دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین 

قیمت را ارائه نمایند
 برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده

  ۱۰ در صد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرز

تاریخ انتشار:  23/ 3 /1397
)نوبت  قانونی جلسه مجمع عمومی فوق العاده  به عدم حصول حدنصاب  با توجه 
اعضاء محترم  اطالع  به  بدینوسیله  نیافت،  97/3/20 رسمیت  تاریخ  در  که  اول( 
شرکت تعاوني مي رساند، مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( این شرکت تعاوني 
رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه  مورخ 3 /1397/4 در محل دارالقرآن واقع در 
کانون رشد، به آدرس: کرج، چهارراه طالقانی، ابتدای بلوار ماهان، کوچه آموزش و 

پرورش تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوري مي شود:

و  حضور  حق  مي تواند  نباشد  میسر  مجمع  در  عضوي  حضور  صورتي که  در   -1
اعمال رأي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کس نمي تواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو 
تنها یك راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با امضاء دو 
نفر از هیات مدیره )خانم هاجر اسحاقی و خانم نوریه رستم منش( تعاونی معتبر 
خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت 
7 روز از تاریخ  انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
موید عضویت در تعاوني و کارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر و پس 
از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مریوطه 

توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومي براي نماینده صادرگردد.
با حداقل نصف کل اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت  2-این مجمع 
عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 

خواهد بود. 
ماده 21  اعضای علی البدل در  تعداد  و اصالح  و تصویب  دستور جلسه:  1-طرح 
اساسنامه 2- طرح و تصویب و اصالح شرایط اختصاصی عضویت از مزایابگیران 
به مستمری بگیران )بند ب، ماده11(  3-طرح وتصویب اساسنامه جدید ابالغی از 

سوی بانك مرکزی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان استان البرز - هاجر اسحاقی

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

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

سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۱۶۰۴۶۰۰۰۰۸7  مورخ ۲7 / ۲ / ۹7  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدارحم 
احمدی به شماره شناسنامه ۶ شش صادره از روانسر کدملی ۵۹۶۹۹۱۰۵۱۱ فرزند 
علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سندمالکیت نموده 
است که پرونده نیز تحت کالسه ۲۰۲ / ۹۱ تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ 
آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را 
به مساحت-/۱۲۱،۱۵ مترمربع به نام آقای خدارحم احمدی از پالک۵۳ اصلی روانسر 
بخش ۱۲ کرمانشاه و اقع در روانسر خیابان بهار کوچه ۴ شهید مظفری خریداری از 
فریده محمدی و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکور و 
عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۸  /  ۳ / ۱۳۹7   تاریخ انتشار دوم ۲۳ /  ۳ /  ۱۳۹7

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۴/۵۵7/۹۶

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محمدفتاحی فرزند:رمضان

خوانده:اکبر شاهیوندی  
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹7/۴/۳۰ ساعت ۹:۳۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۹7۰۲۴۵
وقت رسیدگی:۹7/۵/۹ ساعت  ۱۲ ظهر

خواهان:خانم وجیهه دولت آبادی فرزند علی به نشانی ورامین بلوار امام رضا روبروی 
بیمارستان مفتح کوچه عدالت پ ۱7

خوانده:محمد هداوند میرزایی فرزند حسنقلی نشانی مجهول المکان 
خواسته:مطالبه خسارت تاخیر تادیه و انجام تعهدات و اعالم بطالن معامله و استرداد 

ثمن بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم حقوقی دادگستری  ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف4۶0 خ-دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری  ورامین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم بهآقای پیمان علیزاده یکتا  فرزند بهرام 

خواهان  خانم لیال عباسی  فرزند قدیر دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای پیمان 
علیزاده یکتا  به خواسته  ثبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۳۰۵7۳۰۰۵۳۲ شعبه 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۵/۳۰ساعت ۱۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  7۳قانون  ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. ۱۳۹7/۰۳/۲۳
 مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  علی کیان

آگهی فقدان
مهراب رجبی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ۹۰۰ مترمربع مشاع از ۱7۴۰ مترمربع مشاع از ۳۶۸۴/۶۰ مترمربع 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع به شماره 
پالک ۱۳۸7۱ فرعی از ۱۶۲ اصلی مفروز از 7۹۵ فرعی از اصلی نامبرده قطعه ۱7۶ 
اراضی کرج جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس به شماره چاپی  تفکیکی واقع در 
۰۰۸۴۲۹۵ مورد ثبت ۱۴۲۵ صفحه ۱۸۲ دفتر جلد ۱۵ به نام مهراب رجبی ثبت و 
به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
نماید.  تسلیم  اداره  این  به  مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن  اعتراض خود  روز  ده 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م/الف۱۲۶7
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

 ضرورت تغییر سبک زندگي براي سازگاري
 با کم آبي در اصفهان  

 عقیم سازی سگ ها در دستور کار
 پسماند رشت

عضو شوراي اسالمي  بهادری- اصفهان؛ 
آموزشي  جلسه  دومین  در  اصفهان  شهر 
اعضاي سازمان مردم نهاد کشتي نجات با 
بیان این که امروز جامعه با تاثیر از سبک 
زندگي غربي دچار مصرف زدگي و فردگرایي 
شده است افزود: بر اساس آموزه هاي ایراني 
و اسالمي، انسان در طول زندگي خود باید 
همواره به تامین منافع جمعي توجه داشته 
برای  زندگی  سبک  تغییر  بطوریکه  باشد. 
سازگاری با کم آبی دراصفهان ضروریست 
دکتر کوروش محمدي با اشاره به مشکالت 
ناشي از کم آبي و عدم مصرف صحیح آب 
نگرش  باید  افراد،  رفتار  تغییر  براي  افزود: 
آن ها را نسبت به مسئله حیاتي آب عوض 
کرد و این کار جز با آموزش و ارتقاء سطح 
دانش میسر نیست.   وي در عین حال بر 
مورد  و  دیده  آموزش  مربیان  از  استفاده 
هدف،  هاي  گروه  صحیح  انتخاب  اعتماد، 
هاي  روش  ارائه  و  پیام  ارائه  در  سرعت 
نوین و قابل اجرا براي آموزش شهروندان 
کرد. تاکید  آب  از  درست  استفاده  جهت 

همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط  مدیر 
نیز  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
یکي از دالئل بد مصرفي را بي توجهي به 
موضوع اقتصاد آب عنوان کرد و گفت: در 

حال حاضر قیمت تمام شده هر متر مکعب 
آب شرب در حدود یکهزار تومان است در 
حالي که نزدیک به ۲7۰ تومان از کاربري 
هاي خانگي و ۴۵۰ تومان بطور متوسط  از 

همه کاربري ها دریافت مي شود.
از  دیگري  بخش  در  طباء  بني  اکبر  سید 
با  مردم  نگرش  تغییر  لزوم  بر  سخنانش 
تاکید کرد  توانمندي سمن ها  از  استفاده 
نجات  کشتي  نهاد  مردم  سازمان  گفت:  و 
براي  که  است  مردمي  تشکل  نخستین 
مصرف  خصوص  در  شهروندان  آموزش 
بهینه آب پیشگام شده است و  امیدواریم 
بتوان نتایج این تجربه را به عنوان یک الگو 
پایان  در سطح کشور مطرح کرد. وي در 
سخنانش به اقدامات صورت گرفته براي باز 
فاضالب  پساب  از  استفاده  و  آب  چرخاني 
کارهاي  از  یکي  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
مهمي که در این زمینه صورت گرفته است 
با شرکت فوالد  بیع متقابل  انعقاد قرارداد 
شرکت  این  آن  اساس  بر  که  بود  مبارکه 
اجراي شبکه  توماني  میلیارد  هزینه ۲۴۰ 
 ۹ در  فاضالب  انتقال  و  آوري  جمع  هاي 
در  مبارکه  و  لنجان  هاي  شهرستان  شهر 
قبال استفاده از پساب فاضالب این شهرها 

به مدت ۳۰ سال را تامین مي کند.

سازمان  عامل  مدیر  رشت؛  منکویی- 
پسماند شهرداری رشت در جلسه  کمیسیون 
بهداشت شورا  اظهار کرد: در مرحله نخست 
آنها را  باید  ساماندهی سگ های بالصاحب 
عقیم  به  نسبت  آن  از  پس  و  گیری  زنده 
در  و  کرده  اقدام  واکسیناسیون  و  سازی 
نهایت باید سگ ها را واگذار و یا رهاسازی 

کنیم.
باید  اینکه  به  اشاره  با  پور  حاجی  علیرضا 
حوزه  این  در  متولی  های  دستگاه  تمامی 
ورود و همکاری کنند گفت: رهاسازی مجدد 
واکسیناسیون  از  پس  بالصاحب  های  سگ 
های  سمن  تمامی  خواسته  سازی،  عقیم  و 

حامی حیوانات در رشت است.
قرار داد.  بندهای  از  اینکه یکی  بیان  با  وی 
شهرداری  پسماند  سازمان  با  پیمانکاران 

های  سگ  آوری  جمع  پیرامون  رشت 
از  بسیاری  در  افزود:  است  بالصاحب 
اقدام  کشی  سگ  به  نسبت  دیگر  شهرهای 
نیز سایت ۲۰۰  می شود و در شهر قزوین 
رهاسازی  و  ساماندهی  منظور  به  هکتاری 

سگ های ولگرد ایجاد شده است.
حاجی پور با اشاره به اینکه یک قالده سگ 
در طول سال چندین بار زا و ولد می کند 
بیان کرد: عقیم سازی سگ های بالصاحب 

در دستور کار است.
وی به وضعیت احداث تصفیه خانه شیرآبه 
گذشته  هفته  گفت:  و  کرد  اشاره  سراوان 
بازدیدی از مراحل اجرایی تصفیه خانه انجام 

شد.
شهرداری  پسماند  سازمان  عامل  مدیر      
احداث  اعتباری  مباحث  به  اشاره  با  رشت 
صدور  طبیعی  منابع  افزود:  خانه  تصفیه 
مجوز قطع درختان به منظور ایجاد تصفیه 
در  استانداردها  رعایت  به  منوط  را  خانه 

ساخت تصفیه خانه اعالم کرده است.
حاجی پور با بیان اینکه در واگذاری زمین از 
سوی منابع طبیعی به منظور احداث تصفیه 
چنین  با  گفت:  شود  می  تعلل  رشت  خانه 
می  پیدا  افزایش  مشکالت  حجم  شرایطی 

کند.

پایداری در شبکه برق دزفول، 
اندیمشک و شوش

الزم  و  اساسی  اقدامات  فر-اهواز:  وحیدی 
تابستان  از  عبور  و  برق  شبکه  پایداری  برای 
و  اندیمشک  )دزفول،  شمال  ناحیه  در   ۹7
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  شوش( 

انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، مدیر امور بهره برداری 
اقدامات  این شرکت در تشریح  ناحیه شمال 
شمال  ناحیه  برق  شبکه  در  گرفته  انجام 
چغازنبیل  پست  های  ترانس  تعویض  گفت: 
ترانس  تعویض  آمپر،  مگاولت   ۵۰ به   ۳۰ از 
آمپر،  مگاولت   ۵۰ به   ۳۰ از  آهودشت  پست 
نصب و راه اندازی کامل پست ۳۳/۱۳۲ کیلو 
ولت دانیال با یک دستگاه ترانس ۵۰ مگاولت 
آمپری و چهار فیدر خروجی از جمله اقدامات 
برق  پایداری شبکه  برای  انجام شده  اساسی 

در ناحیه است.
محسن مرادی ادامه داد: سرویس کامل ترانس 
رله دیستانس  تعویض  آباد،  T۳ پست صفی 
تعویض  غرب،  تپه– شمال  اصلی هفت  خط 
رله O/C خط اصلی هفت تپه –  اندیمشک 
با نوع دیستانس و انجام تنظیمات مجدد در 
و  شوش  اندیمشک–  خطوط  سوی  دو  هر 
اندیمشک– هفت تپه از دیگر اقدامات انجام 

گرفته بر روی شبکه بوده است.
وی اضافه کرد: از اقدامات انجام گرفته دیگر 
اصلی  خط  جمپرهای  تعویض  به  توان  می 
خروجی  بر  بریکر  نصب  اندیمشک،  پست 
ترانس T۴ پست فتح المبین، انجام عملیات 
بر  وایر  بری زیر خطوط، نصب شیلد  درخت 
پست  بار  جابجایی  خطوط،  از  قسمتی  روی 
پرظرفیت،  هادی  نوع  از  دهلران  و  سبزآب 
کاهش بار بخش ۲۳۰ کیلو ولت و انتقال بار 
آن روی شبکه ۴۰۰ کیلو ولت، تعویض باتری 
های فرسوده پست ها و انجام کسری بندی و 
انتقال نیرو در خطوط  جوشکاری دکل های 

ناحیه اشاره کرد.
شمال  ناحیه  برداری  بهره  امور  مدیر 
کرد:  بیان  ای خوزستان  منطقه  برق  شرکت 
شستشوی پست های ناحیه در چند مرحله، 
پیگیری جهت نصب و راه اندازی پست موبیل 
 T۱ چغامیش، تعویض رله دیستانس ترانس
پست شهرک صنعتی اندیمشک، رفع اشکال 
از سیم الشگی های خطوط انتقال نیرو، بهینه 
سازی پست فرعی اندیمشک، نصب باتری و 
کامل  اجرای  و  ها  پست  از  برخی  در  شارژر 
اقدامات  دیگر  از   ۹۶ سال   PM های  برنامه 
برای  ناحیه  برق  شبکه  روی  بر  گرفته  انجام 

عبور از تابستان ۹7 است.

خبر

 آغاز مدیریت مصرف برای مقابله
 با کم آبی در البرز

به  وپاسخ  آبی  کم  با  مقابله  منظور  به  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
متعددی  های  برنامه   ۹7 درسال  البرز  استان  آبی  نیازهای 
وتامین  تولید  ومصرف«،»افزایش  تقاضا  »مدیریت  درمحورهای 
آب«و»فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب«از ابتدای سال ۹7 

آغاز شده است.
مهندس غالمرضارضایی فر مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان 
البرز بااعالم این مطلب بیان داشت: براساس برآوردها وپیش بینی 
ها،با کمبود آبی معادل۱۱۰۰لیتر درثانیه درسال ۹7 که جمعیتی 
معادل ۳۳۲ هزار نفر راتحت تاثیر قرار می دهدروبرو خواهیم بود 
که این جمعیت در۱۱ شهر استان پراکنده هستند وبه نوعی با 
منابع  تخصیص  از  که  درشهرهایی  درواقع  روبرویند  آبی  تنش 

سطحی محرومند با این کمبود مواجهیم.
وی سپس به برنامه ها وراهکارهای آبفابرای مقابله با شرایط کم 
آبی ذکر شده اشاره کرد وگفت:درمحور مدیریت تقاضا ومصرف 
برنامه واقداماتی برای اجرا درنظر گرفته شده که شامل:شناسایی 
انشعابهای پرمصرف واعمال راهکارهای الزم برای اعمال مدیریت 
غیرمجاز،اصالح  انشعاب  وقطع ۴۰۰۰  مصرف،شناسایی  وکاهش 
وسیله  ونصب ۱۶۰۰  توزیع،توزیع  کیلومتر شبکه  وبازسازی ۶۵ 
کاهنده آب مصرفی مشترکان،متعادل سازی فشار شبکه توزیع، 
تعویض بیش از ۳۰ هزار کنتور خراب وفرسوده ،جداسازی ۳۲۲ 
مورد آب فضای سبز از آب شرب شهری، نشت یابی ورفع نشت 

۳۲۱ کیلومتر شبکه توزیع وخطوط انتقال آب و... بوده است.
گرفته شده  درنظر  دیگر  داد: درمحور  ادامه  فر  مهندس رضایی 
آب  وتاسیسات  تولید  افزایش  به  آبی  کم  با شرایط  مقابله  برای 
از: حفر  عبارتند  محور  دراین  مدنظر  اقدامات  که  پرداخته شده 
وتجهیز ۱۶ حلقه چاه، بهسازی وجابجایی 7۴ حلقه چاه قدیمی، 
افزایش 7۵۰ لیتر درثانیه ظرفیت تصفیه خانه های آب، احداث و 
راه اندازی دو ایستگاه پمپاژ، احداث وایجاد ۴۳ هزار متر مکعب 
کیلومتر   ۲۲ وتوسعه  احداث  آب،  ذخیره  مخازن  جدید  حجم 

خطوط انتقال آب و...
مدیرعامل آبفای البرز سومین محور مدنظر برای مقابله با شرایط 
کم آبی درسال ۹7 را فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب برشمرد 
درمدارس،  مردم،  به  ومستقیم  رودرو  آموزش  داشت:  وبیان 
مساجد، مراکز فرهنگی،چاپ وتوزیع انواع بروشوروپوستر و اقالم 
از  تلویزونی  و  رادیویی  تبلیغات  انجام  برای شهروندان،  آموزشی 

طریق نمایش وپخش کلیپ های آموزشی، تیزر، انیمیشن و... 
وی مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای انجام فعالیتهای ذکر 

شده را ۹۲۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

خبر

کرمی- کردستان؛ رییس سازمان جهادکشاورزی 
کردستان از افتتاح 7۳ پروژه کشاورزی با سرمایه 
گذاری بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
این استان   به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در 
خبر داد و گفت: ۱۶ پروژه مربوط به  بخش بهبود 
تولیدات گیاهی، ۴ پروژه شیالت، ۱۰ پروژه صنایع، 
یک پروژه منابع طبیعی، ۱۹ پروژه آب و خاک و 
به  پروژه هم مربوط  و مهندسی و ۲۳  فنی  امور 

زیربخش بهبود تولیدات دامی در استان است.
میزان  کردستان  جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
اشتغالزایی پروژه های مذکور را ۳۲۲ نفر ذکر کرد 
و افزود: این تعداد پروژه برای هزار و ۱۶7 نفر ثبیت 

شغل به همراه خواهد داشت.
دیم  اراضی  سطح  نظر  از  اینکه  بیان  با  جعفری 
کردستان رتبه نخست را در کشور دارد، بیان کرد: 
به  استان  دیم  اراضی  از  هکتار  هزار  ساالنه ۶۵۰ 
کشت غالتی هم چون گندم، نخود و جو و غیره 

اختصاص پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۸ 
درصد زراعت استان به طور مکانیزه انجام می شود، 

عنوان کرد: در باغات به دلیل اینکه بیشترین سطح 
باغات استان را قطعات کوچک تشکیل می دهند 

مکانیزه کردن آنها امکان پذیر نیست.
را  آبیاری  نوین  های  شیوه  سوی  به  حرکت  وی 
رویکرد نوین باغداری و عامل تجاری سازی و بهره 
وری مثبت باغات استان عنوان کرد و گفت: ایجاد 
۸ هزار هکتار باغات تجاری از محل آب های مرزی 
استان برنامه جدی این سازمان است که به جد در 

حال اجرای آن هستیم.

جعفری با بیان اینکه عمده محصوالت کشاورزی 
کمترین  و  دارد  قرار  سالم  محصوالت  رده  در  ما 
میزان کود و سموم شیمیایی در آنها استفاده شده 
است، گفت: محصوالتی هم چون عسل، گوشت دام 
سبک، انگورسیاه دیم، گردو و توت فرنگی استان 
ارگانیک و کامال طبیعی و بدون استفاده از هیچ نوع 

کود وسمی تولید می شوند.
در  کردستان  که  نکته  این  به  اشاره  با  جعفری 
صنعت مرغداری رتبه اول را در بین ۸ استان غرب 

و شمال غربی  کشور دارد گفت: ۵۰۰ هزار قطعه 
مرغ و سایر ماکیان در استان کردستان وجود دارد 
که مرغ بومی نیز در سطوح مختلف در روستاهای 
بومی  پرورش مرغ  اگر  و  پرورش می یابند  استان 
نشود  تولیدی صنعتی  واحدهای  به  زیان  موجب 
مانعی ندارد و تحت شرایط خاصی مجوزهای آن 

صادر می شود.
باغداری  برای  را  کردستان  استان  اقلیم  جعفری 
بحث  در  افزود:  و  دانست  ریسک پذیر  و  پرخطر 
نگهداری از باغات استان توصیه می شود باغداران 
کشیدن  هم چون  حفاظتی  نوین  روش های  از 
و  تگرگ  ضد  سامانه  و  الستیکی  نایلون های 

روش های جدید آبیاری استفاده کنند.
وی فقدان و نبود صنایع تبدیلی را نقصان بخش 
کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: با بهره برداری 
از فاز نخست کارخانه ژینانوش مریوان در آینده ای 
این  از  بهره برداری  با  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک 
واحد، ۲۵ درصد میوه تولید استان در این کارخانه 
پر  دیگر محصوالت  و  میوه  مالت  به  و  خریداری 

مصرف مردم تبدیل خواهد شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خبر داد:

افتتاح73 پروژه باسرمایه گذاری 41 میلیارد تومانی در کردستان
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هشدار به مصرف خودسرانه ریتالین توسط دانشجویان

رییس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران گفت: قرص ریتالین فقط در 
داروخانه های منتخب و با ارائه نسخه به بیمار تحویل داده می شود و ممکن است 
قرصهایی که بصورت غیرمجاز در دسترس دانشجویان قرار میگرد داروی تقلبی 
یا قاچاق باشند. به گزارش پیام زمان،دکتر جمشید سالم زاده ریس انجمن 
متخصصین داروسازی بالینی ایران اظهار کرد: هر ساله انجمن متخصصین 
داروسازی بالینی ایران همایشی را  برگزار می کند و معموال بیش از ۱۵۰۰ 
داروساز و پزشک در آن شرکت می کنند و آخرین دستاوردها و مباحث بروز را 
در خصوص دارودرمانی بیماری ها به اشتراک می گذارند. وی افزود: امسال نیز 
طبق روال همیشه نهمین همایش داروسازی بالینی ایران و هجدهمین کنگره 
بین المللی آسیایی داروسازی بالینی )ACCP(  را داریم که در تاریخ ۳۰خرداد 
تا یکم تیر ماه برگزار می شود. ویژگی که امسال این همایش را با سالهای گذشته 
متمایز می کند، همراهی آن با برگزاری هجدهمین همایش ACCP است. این 
همایش؛ یک کنفرانس آسیایی داروسازی بالینی است که توانستیم برای اولین 
بار با جلب موافقت و متقاعد کردن برد تخصصی آن در سطح آسیا، برگزاری آن 
را با نهمین همایش داروسازی بالینی همزمان کنیم. رییس انجمن متخصصین 
داروسازی بالینی ایران ادامه داد: این همایش به صورت بین المللی برگزار میشود 
و درصدیم بتوانیم با متخصصین و انجمن های مشابه و هم عرض خودمان 
در کشورهای آسیایی و به تبع آن با کشورهای اورپایی و آمریکای شمالی 
ارتباط علمی برقرار کنیم. سالم زاده افزود: کشور ما در میان کشورهای آسیایی 
تجربیات بسیار خوبی را در زمینه داروسازی بالینی دارد که می توانیم ضمن بهره 
مندی از تجربیات سایر کشورها، تجربیات خودمان را نیز به آنها منتقل کنیم. وی 
ادامه داد: در این همایش در کنار سخنرانی ها و کارگاه های تخصصی که برگزار 
خواهد شد، نشست هایی نیز با اعضای برد انجمن داروسازی بالینی آسیا خواهیم 
داشت که هماهنگی هایی انجام شود تا در آینده همکاری های بیشتری را در 

زمینه های علمی داشته باشیم.
سالم زاده گفت: همانند سالهای گذشته مباحثی که در این کنگره برگزار 
می شود شامل مباحث متنوعی در خصوص دارودرمانی بیماری های شایع 
نظیر بیماریهای قلبی، بیماریهای اعصاب و روان، ببماری های گوارشی، بیماری 
های عفونی و بیماری های روماتیسمی می باشند. عالوه بر این، برخی کارگاه 
های تخصصی ویژه متخصصین داروسازی بالینی نیز برگزار خواهد شد. رییس 
انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران در خصوص مصرف  ریتالین توسط 
دانشجوها گفت: ریتالین از آن دسته از داروهایی است که صرفا در  داروخانه 
های منتخب که توسط معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی 
انتخاب می شوند باید توزیع شود و بیماران  برای دریافت آن پس از تشکیل 
پرونده در معاونت های غذا ودارو نیازمند ارائه مدارک و مستنداتی نظیر نسخه 
و مدارک شناسایی به داروخانه  می باشند. وی در پایان گفت: داروخانه ها 
این دارو را بصورت سهمیه ای دریافت می کنند و می بایست طبق نسخه ای که 
به آنها ارائه شده دارو را به بیمار تحویل دهند. به این ترتیب  ریتالینی که 
بصورت غیرمجاز در دسترس دانشجویان قرار می گیرد منشا و منبع مشخصی 
ندارد. ممکن است واردات قاچاق داشته باشد و یا نمونه ی تقلبی باشد و  یا  
داروی اصلی توسط سوداگران بیمارنما از چرخه ی توزیع قانونی خارج و راهی 
بازارهای غیرمجاز شود. در هر صورت، مصرف خودسرانه این دارو می تواند 
عالوه بر ایجاد وابستگی در افراد، عوارض متعددی بویژه بر سیستم قلبی عروقی 
و سیستم عصبی مرکزی و رفتارهای اجتماعی آنها بگذارد.  نهمین همایش 
داروسازی بالینی ایران و هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی با محوریت 
داروسازی بالینی ، داروسازی بیمارستانی ، فارماکواپیدمیولوژی ، فارماکواکونومی 
، فارکاکوژنومیکس، فارماکوکینتیک، فارکاکودینامیک     ۳۰ خرداد لغایت ۱ تیر 
در مرکز همایش های رازی با حضور سخنرانانی از کشورهای آلمان، انگلستان، 
آمریکا، کانادا، چین، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، هند  مالزی، تایلند، امارات، 

عربستان، پاکستان، ویتنام، نپال و نیجریه  برگزار می شود 

خبر

بازنشستگی ۳۵۰ هزارمعلم 
ورزش تا سال ۱۴۰۱

وزارت  سالمت  امور  و  بدنی  تربیت  معاون 
ضربتی  طرحی  اجرای  از  پرورش  و  آموزش 
دختران  ورزشی  فعالیت های  ارتقای  برای 
دانش آموز در مقطع ابتدایی خبر داد و گفت: 
باید در فاز اول آموزش به معلمان پایه های اول 

تا سوم را تا مهرماه به اتمام برسانیم.
عالی  ستاد  نشست  در  حمیدی  مهرزاد 
تشکیالتی گسترش و ارتقای فعالیتهای تربیت 
بدنی و ورزش دانش آموزان دختر با اشاره به 
و  کودک  نسل  برای شادسازی  دولت  مصوبه 
نوجوان بویژه دختران گفت: برنامههای عادی 
ما در جریان است اما قرار است یک فعالیت 
مقطع  در  دختران  برای  العاده  فوق  ورزشی 

ابتدایی طراحی و اجرا کنیم.
وی افزود: این طرح با همیاری معاونت آموزش 
ابتدایی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارتخانه، 
دفتر امور بانوان و مرکز منابع انسانی وزارتخانه 

به مرحله اجرا گذاشته می شود.
وزارت  سالمت  امور  و  بدنی  تربیت  معاون 
طرح،  این  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
طرح جاری معاونت نیست بلکه یک طرح فوق 
العاده است گفت: این طرح از یک گستردگی 
مدارس  معلمین  همه  و  است  برخوردار  ویژه 
ابتدایی دختران پایه اول، دوم و سوم در فاز 
اول مخاطب ما هستند. سرعت اجرا، ویژگی 
دیگر این طرح است. باید در یک طرح ضربتی 
اول مهر  تا  را  به معلمان  آموزش  اول  فاز  در 

انجام دهیم.
پایه  معلمین  به  ما  تکیه  داد:  ادامه  حمیدی 
شاداب، کالس  و  سالم  معلم  معتقدیم  است. 
سالم و شاداب خواهد داشت. ابتدا باید شیوه 
پرداختن به شیوه های حرکتی را معلمین فرا 
بگیرند. در کنار آن جمعیت هدف اصلی، دانش 
و  نهایت کالس  آموزان دختر هستند که در 
مدرسه شاد را به همراه خواهد داشت. وی با 
اختصاص  اینکه در سالهای گذشته  به  اشاره 
معلم خاص تربیت بدنی را توانستیم از گروه 
یک به دو تبدیل کنیم گفت: اما می دانیم ۳۵۰ 
هزار نفر در چهارسال آینده بازنشسته می شوند 

و با کمبود شدید نیرو مواجه میشویم.

خبر

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور از سقوط 7۶۵ 
پله ای رتبه جهانی پیام رسان تلگرام پس از مسدود سازی در 
ایران خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر خوراکیان 
- معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور- اظهار کرد: 
آمار  اساس  بر  تلگرام  پیام رسان  دامنه های  ترافیک  بررسی 
رتبه بندی ترافیک وب سایت الکسا در سه ماه گذشته نشان 
می دهد که دامنه Telegram.org )مربوط به تلگرام وب( با 
۳۳ رتبه کاهش دارای رتبه t.me ،۳۰۰ با ۱۱۴ رتبه کاهش 
کاهش  رتبه   7۶۵ با   telegtram.me و   ۶۰۰ رتبه  دارای 
دارای رتبه ۲۳۲۸ در ترافیک جهانی شده اند.وی تصریح کرد: 
دامنه telegram.me که به نرم افزار موبایلی تلگرام اختصاص 
داشته و از زمان رصد آن، رتبه ۱7۳ هزارمی جهان در سال 
۲۰۱۵ را داشته است، در مدت سه سال به رتبه ۱۵۲۰ ام 
ارتقاء پیدا کرده بود اما با مسدودسازی تلگرام در ایران در 
تاریخ ۱۱ اردیبهشت، میزان بازدید و ارجاع به این دامنه ها با 
شیب بیشتری کاهش پیداکرده و به رتبه پایین تر از ۲۳۲۸ ام 
در تاریخ ۱۹ خردادماه رسیده است.معاون محتوای مرکز ملی 
فضای مجازی تاکیدکرد: در مقایسه آمار رتبه جهانی الکسا، 
پیام رسان های داخلی روند رشد بسیار پرشتاب تری نسبت به 
تلگرام در آغاز فعالیت داشته اند که بسیار امیدبخش و نشان از 

اقبال کاربران به این خدمت بومی است.

 قائم مقام سازمان دانش آموزی از حضور منسجم و پرشور 
اعضاء تشکل پیشتازان این سازمان در مراسم باشکوه نماز عید 

سعید فطر در مصلی امام خمینی )ره( خبر داد.
به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی سازمان دانش آموزی 
اینکه  بیان  با  روشنی  محمد  ایران،  اسالمی  جمهوری 
دانش آموزان عضو تشکل پیشتازان در مراسم با شکوه نماز عید 
سعید فطر حضور پرشور و فعال خواهند داشت، اظهار کرد: این 
برنامه با هدف توسعه فرهنگ عبودیت در بین دانش آموزان به 
ویژه دانش آموزان روزه اولی با مشارکت سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران برگزار می گردد. روشنی همچنین از برگزاری 
مسابقه بزرگ »نقش بندگی« ویژه دانش آموزان روزه اولی در 
حاشیه مراسم نماز عید سعید فطر خبر داد و افزود: این مسابقه 
در سه محور عکاسی، دلنوشته و خاطره نویسی برگزار خواهد 
شد که دانش آموزان عالقمند می توانند آثار خود را حداکثر تا 
۳۱ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیکی به نشانی 

pishfar@medu.ir ارسال نمایند.
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  دانش آموزان  سازمان  مقام  قائم 
ایجاد  با  سازمان  این  پیشتازان  تشکل  عضو  دانش آموزان 
غرفه های فرهنگی و اجرای برنامه های هنری و تشکیل گارد 
استقبال، با اهداء گل و هدایای فرهنگی از نمازگزاران به ویژه 

دانش آموزان روزه اولی استقبال می کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایه 
گذاری در حوزه ورزش دختران یک سرمایه گذاری بنیادین، 
صحیح و دقیق است و می تواند تاب آوری اجتماعی را افزایش 
دهد گفت: ورزش دختران از زاویه حقوق شهروندی نیز یکی 

از مباحث مهم است و باید به آن توجه داشت.
معصومه ابتکار در نشست ستاد عالی تشکیالتی گسترش و 
ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر با 
اشاره به ضرورت همراهی و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای 
دیگر با وزارت آموزش و پرورش در ارتقای ورزش دانش آموزان 
دختر گفت: ورزش فقط منجر به کاهش بیماری نمی شود بلکه 
باید نقش ورزش را در ایجاد سبک زندگی سالم هم ببینیم. 
وی افزود: سرمایه گذاری در این حوزه یک سرمایه گذاری 
بنیادین، صحیح و دقیق است و می تواند تاب آوری اجتماعی 
را افزایش دهد. ورزش دختران از زاویه حقوق شهروندی نیز 

یکی از مباحث مهم است و باید به آن توجه داشت.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه برای 
روز دختر برنامه های خوبی داریم و امیداریم بتوانیم طرح 
ارتقای فعالیت های تربیت بدنی در دختران دوره ابتدایی را به 
شکل بهتری در آن روز معرفی کنیم گفت: باید خانواده ها و 
انجمن اولیاء و مربیان نیز ورود کرده و کمک کنند این طرح 

شکل بگیرد.

زمینه  در  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مشکل  با  شدت  به  ورزشی  اماکن  و  تجهیزات 
مواجهیم گفت: به ازای هر ۳۰ کالس یک معلم 
تربیت بدنی متخصص داریم و ۳۶ درصد شاخص 
از حد طبیعی  باالتر  توده بدنی دانش آموزان ما 

است.
در  بطحائی  محمد  سید   ، زمان  پیام  گزارش  به 
نشست ستاد عالی تشکیالتی گسترش و ارتقای 
آموزان  دانش  ورزش  و  بدنی  تربیت  فعالیت های 
دختر با بیان اینکه امروز موضوع جدی برای ما نشاط 
و سرزندگی برای دانش آموزان، امید به آینده، تاب 
آوری و باالرفتن تحمل در برابر فشارهاست عنوان 
کرد: تاب آوری بچه های امروز در برابر شرایطی که 
به آنها تحمیل می شود به دالیل مختلف نسبت به 

نسل گذشته کمتر است.
وی افزود: آسیب های اجتماعی امروز یکی از مسائل 
گسترش  نگران  و  است  کشور  همه  برای  جدی 
آسیب ها هستیم. اینکه نسل آینده در معرض خطر 

است باید مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید باور 
کنیم نسل آینده با روشی که جلو می رویم در 
معرض خطر است گفت: بازدیدی از یک مدرسه در 
روستایی داشتیم که متاسفانه سرویس بهداشتی هم 
نداشت. در حالی که در کنار مدرسه حسینیه ای با 

امکانات بهداشتی وجود داشت که سالی چند مرتبه 
در آن گشوده می شد؛ چرا نباید این امکانات در 

اختیار دانش آموزان قرار بگیرد؟.
بطحایی با اشاره به محدودیت های دختران در حوزه 
ورزش و ضرورت مورد توجه قرار گرفتن آن بیش از 
گذشته گفت: بتدریج به یک حلقه بسته و محدودی 
دانش  دانش  هرچقدر  میکنیم  تصور  که  افتادیم 
آموزان افزایش یابد موفق تر هستند و باید انبوهی از 
مطالب درسی را در ساعات محدودی به آنها منتقل 
کنیم. با این وجود دیگر مجال گفت وگو در کالس 

وجود ندارد و از اهداف پرورشی دور افتادهایم.

شروع  را  طرحی  گذشته  چندماه  داد:  ادامه  وی 
کردیم که متاسفانه سیاسی با آن برخورد شد. نباید 
با آموزش و پرورش سیاسی برخورد کرد. حذف 
آزمون ها و کتب کمک آموزشی را مطرح کردیم 
که به شدت فعالیتهای پرورشی و ورزشی را تحت 

تاثیر قرار داده بود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر دانش آموز 
سالگی  زیر۱۰  سن  در  را  تحرک  و  ورزیدگی  ما 
تمرین نکند در آینده برای ایفای نقش مادری هم با 
مشکل مواجه می شود گفت: وقتی دانش آموز دختر 
ما به متوسطه اول رسید در مواجهه با نحله های 

تخریب کننده و آسیب های اجتماعی بالفاصله 
برابر »نه«  خودش را می بازد. به وی مقاومت در 

گفتن را یاد نداده ایم.
داللهای  برای  را  راه  رهبری  تعبیر  به  افزود:  وی 
آموزشی باز کردهایم و گاهی در مدرسه ابزار دست 
آنها شده ایم. از خانواده ها می خواهم کمک کنند این 
مسیر اصالح شود و بچه ها در دوره ابتدایی زندگی 
کردن و ورزیدگی جسمانی را بیاموزند. بطحائی با 
اشاره به اینکه میانگین سنوات خدمت معلم ما ۲۳ 
سال است و حدود یک سوم نیروی انسانی ما تا 
سه سال آینده بازنشسته می شوند عنوان کرد: باید 
معلم تربیت بدنی به مدرسه بفرستیم. هرچند با 
طرح آموزش آموزگاران پایه، مقداری انحراف و خطا 

کاهش می یابد اما این همه کار نیست.
وی با بیان اینکه در زمینه تجهیزات و اماکن ورزشی 
به شدت با مشکل مواجهیم گفت: برج ها اجازه 
ورزش  مدرسه  حیاط  در  ما  دختران  نمی دهند 
کنند. در جایی که معلم مرد در مدرسه دخترانه 
داریم ازحیث اجرای درس تربیت بدنی با مشکل 
مواجهیم. به ازای هر ۳۰ کالس یک معلم تربیت 
بدنی متخصص داریم و ۳۶ درصد شاخص توده 
بدنی دانش آموزان ما باالتر از حد طبیعی است. این 
چاقی مفرط و کم تحرکی تبعات و مشکالتی دارد 

که گوشه گیری و منزوی شدن از جمله آنهاست.

بطحائی: ابزار دست دالالن آموزشی شده ایم

حضور پرشور و فعال دانش آموزان 
پیشتاز در مراسم نماز عید فطر

تاکید »ابتکار« بر سرمایه گذاری 
در حوزه ورزش دختران

صعود پرشتاب رتبه جهانی 
پیام رسان های بومی 

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  پور  جانعلی  حسین  اینجانب  دانشجویی  کارت 
و  علم  دانشگاه  کامپیوتر  رشته  دانشجویی ۹۲۱۲۵۱۲۳  و شماره   ۲7۰۰۱۶۹۴۱7

فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

متن آگهی 
شاکی موسی اسماعیلی فرزند حسن شکایتی علیه متهم حامد نامداری فرزند غالم 
علی دایر بر ۱-قدرت نمایی با چاقو ۲-تخریب عمدی شیشه درب حیاط و منزل و 
ایفون که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع در 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۱۵۰۰۹7۲  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹7/۴/۲۴ 
و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

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

رونوشت حصر وراثت
ملی  شماره  و   ۵۲۶ شناسنامه  شماره  دارای  سی  کره  قادری  اله  حبیب  آقای  
دادگاه  این  از    ۹7۰۲۸۹-۸ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  پ   ۳۸۳۹۱۲۹۲7۳
فانوس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
تاریخ  در   ۳۸۳۹۱۲۸۴۶۳ ملی  شماره  و   ۳۶7 شناسنامه  به  آباد  محمد  رستمی 
۱۳۹۶/۱۲/۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
و   ۱۳۳۱/۹/۶ متولد   ۵۲۶ شناسنامه  شماره  دارای  سی  کره  قادری  اله  حبیب   .۱

شماره ملی ۳۸۳۹۱۲۹۲7۳ پسر متوفی
۲. عبداله قادری کره سی دارای شماره شناسنامه ۶۶۵ متولد ۱۳۴۶/۱۰/۳ و شماره 

ملی ۳۸۳۹۱۳۰۶۸۹ پسر متوفی
۳. فراست قادری کره سی دارای شماره شناسنامه ۵۲7 متولد ۱۳۳۴/۹/۶ و شماره 

ملی ۳۸۳۹۱۲۹۲۸۱ دختر متوفی
۴. نصرت قادری کره سی دارای شماره شناسنامه ۵۴۳ متولد ۱۳۳۵/۹/۱۰ و شماره 

ملی ۳۸۳۹۱۲۹۴۵۱ دختر متوفی
۵. پروین قادری کره سی دارای شماره شناسنامه 7۴7 متولد ۱۳۵۲/7/۱ و شماره 

ملی ۳۸۳۹۱۳۱۵۱۰ دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

۵۶۰۰
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اگهی ابالغ اخطاریه
 ماده ۸7 پرونده کالسه:۹۶۰۰۶۱۳ 

بدینوسیله به آقایان ۱- مهدی غفوریان فرزند ولی اله شماره شناسنامه ۱۱۹۱و۲- 
میالد   -۳ و   ۳۵۳ شناسنامه  شماره  محمد  دوست  فرزند  زاده  رحیم  نظیره  خانم 
سمیه  خانم   -۴ و   ۴۴۹۰۳۰۱7۰7 شناسنامه  شماره  به  اله  ولی  فرزند  غفوریان 
غفوریان فرزند ولی اله به شماره شناسنامه ۹۲۸ و ۵- خانم کوثر غفوریان فرزند ولی 
اله به شماره شناسنامه ۴۴۹۹۰۲۵۴۲7۱ وراث مرحوم ولی اله غفوریان ابالغ می 
گردد: پالک 7۰۳ فرعی از ۵۹ اصلی متعلق به مورث شما )مرحوم ولی اله غفوریان( 
در قبال طلب مهریه خانم فاطمه بازدار بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸7 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب بشما ابالغ میشود. ضمنا هرگونه نقل  انتقالی 

از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود.
هوشنگ بابائی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۱دادگاه  ۹۶۰۹۹۸۶۱۶۵۱۰۱۲۵۳شعبه  کالسه  پرونده 
شوشترتصمیم نهایی شماره –خواهان:آقای عبدالرضا پورسقا زاده شوشتری فرزند علی با 
وکالت آقای علی نویدی فرفرزند رجبعلی به نشانی استان خوزستان –شهرستان شوشتر-

شهرشوشتر-چهاراه رجایی دفتر وکالت-خواندگان:۱-آقای ایرج امامی فرزند نامدار به 
نشانی مجهول المکان۲-آقای احمد مقیم زاده فرزند رضا با وکالت آقای مصطفی چعب 
فرزند یعقوب به نشانی –شوشتر-خیابان طالقانی –جنب عباسیه –روبروی درمانگاه 
شماره۲مجتمع آفتاب –طبقه دوم-واحد ۴-خواسته ها:۱-الزام به تنظیم سندرسمی 
ملک۲-تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله(مالی منقول.)رای دادگاه(درخصوص دعوی آقای 
عبدالرضاپورسقازاده شوشتری فرزندعلی باوکالت بعدی آقای علی نویدی فربه طرفیت۱-

آقای ایرج امامی فرزندنامدار۲-آقای احمدمقیم زاده فرزندرضاباوکالت آقای مصطفی چعب 
به خواسته الزام خواندگان به حضوردردفتراسنادرسمی وانتقال سنددوواحدآپارتمان دارای 
پالک ثبتی۱۱/۵777و ۱۲/۵۰77باقیمانده بخش۱شوشتروهمچنین الزام خواندگان به 
تحویل۲واحدآپارتمان احداثی درپالک های فوق الذکردادگاه باتوجه به قراردادرسمی 
بین خواندگان مبنی براینکه درصورت ساخت کامل۱۲ واحدآپارتمان خوانده ردیف اول 
حق داردآپارتمان رابه فروش برسانددرحالیکه بنای احداثی رانیمه کاره رهانموده وبقیه 
عملیات ساختمانی ازطرف خوانده ردیف دوم تکمیل وبه پایان رسیدونظربه صدورحکم 
متصورنمی  خواهان  رابرای  حقی  خواندگان،دادگاه  قراردادبین  برفسخ  مبنی  قطعی 
داندوبه استنادماده۱۹7قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقالب درامورمدنی حکم 
به بی حقی خواهان صادرواعالم می نماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.    شماره م.الف)۱۵/۹۸(

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شوشتر-محمدرضامحمدزاده خوش چهره

آگهی مزایده
زاده  سپاس  حاتم  علیه  کالسه۳۵/۹۶محکوم  اجرایی  پرونده  موجب  به 
بابت  ریال  میلیون  یکصدوسی  مبلغ  پرداخت  به  است  فرزندمحمدمحکوم 
تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  ریال  دومیلیون  ومبلغ  خواسته  اصل 
ازتاریخ۱۳۹۵/۴/۱۰تازمان اجرای حکم درحق محکوم له پرویزآرامیده ومبلغ شش 
ودرراستای  دولت  صندوق  ودرحق  عشردولتی  نیم  بابت  ششصدهزارریال  میلیون 
مسکونی  زمین  قطعه  گردید۱-یک  معرفی  غیرمنقول  مال  اجرائیه  مفاد  اجرای 
دبیرستان  پشت  شهیدتاراس  درمحله  واقع  درباغملک  مساحت۲۴۰مترواقع  به 
توقیف وتوسط کارشناس منتخب  توقیف محکوم علیه  شهیدتاراس.ازمحکوم علیه 
دادگستری جمعابه مبلغ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی بعمل آمده است. لذاوقت مزایده 
روزسه شنبه مورخ۱۳۹7/۴/۱۹ساعت۱۰صبح تعیین می گرددوازکلیه اشخاصی که 
اختالف  رادارنددعوت می شوددرتاریخ فوق درمحل شورای حل  شرکت درمزایده 
حضوریابند. خیابان-فرهنگ  باغملک  اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای  شعبه 

قیمت پایه ازمبلغ کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
راپیشنهادنمایدضمنااشخاصی که تمایل به شرکت درمزایده رادارندمی توانندتاپنج 
روزقبل ازمزایده اززمین واقع درشهرستان باغملک محله شهیدتاراس-بازدید نمایند.

ده درصدمبلغ فی المجلس اخذمی گردد.     شماره م.الف)7/۹7/۹۵(
مدیردفتراجرای احکام شوراهای حل اختالف باغملک-جمشیدزنگنه

آگهی ابالغ اخطار
 ماده ۱۰۱ – موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۰۱۱۰

بدینوسیله به ۱- آقای مجتبی شوهانی فرزند ططر به شماره ملی ۴۵۰۰۸۹۵۲۴۸ 
ملی  شماره  به  فرهاد  فرزند  مهدوی  نظر   -۲ )بدهکار(   ۳۹۹ شناسنامه  شماره  و 
۴۵۰۰۶۰۹7۹۲ و شماره شناسنامه ۸۳۳ )ضامن( ابالغ می گردد در خصوص پرونده 
گزارش  به موجب  علیه مجتبی شوهانی  ملی  بانک  له  اجرایی کالسه ۹۵۰۰۱۱۰ 
مورخ ۹7/۰۳/۱۲ کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی ۶۱ فرعی از ۱۴ فرعی 
از پالک اصلی ۱۲7۶ در بخش: ۱۱ کرمانشاه ناحیه: ایالم واقع در: ایالم ملکی آقای 
نظر مهدوی به مبلغ ۱/۸۲۵/7۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشد، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

رییس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم
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 شمارش معکوس برای تعیین تکلیف
 فاز۱۱ پارس جنوبی

وزیر نفت در حالی اوایل خرداد از فرصت ۶۰ روزه به توتال برای تعیین 
تکلیف فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد که از این فرصت ۴۰ روز مانده است 

و ظاهرا توتال قصد خروج از ایران را دارد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، تیر ماه سال گذشته بود که قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی 
به رهبری توتال فرانسه امضا شد. اگرچه مسئوالن صنعت نفت انتظار 
داشتند در یک سال گذشته توتال کار توسعه این فاز را آغاز کند اما با 
خروج آمریکا از برجام به یک باره بحث خروج توتال از ایران نیز مطرح 
شد. گرچه هنوز به طور رسمی این شرکت اعالم نکرده است که از ایران 
خارج می شود اما پویانه مدیرعامل این شرکت گفته است اگر نتوانیم 
معافیت های الزم را از آمریکا اخذ کنیم باید از ایران خارج شویم. این 
گفته پویانه عکس صحبت های بیژن زنگنه وزیر نفت ایران است که 
در روز انعقاد قرارداد گفته بود توتال تنها با تحریم های سازمان ملل 
از ایران خارج خواهد شد. ظاهرا این صحبت زنگنه نشان می دهد وی 
آشنایی دقیقی نسبت به سیاست های اتخاذی شرکت های چند ملیتی 
و همچنین شکل و شیوه تاثیر تحریم ها ندارد و ظاهرا نمی دانست که 
۳۴ درصد از سهام توتال فرانسه در اختیار سهامداران آمریکایی است. 
جالب اینجا است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز رسما 
اعالم کرده است نمی تواند مانع از خروج توتال فرانسه از ایران شود 
زیرا سیاست های اقتصادی این شرکت را مسئوالن و مدیران آن تعیین 
می کنند. علیرغم آنکه مسئوالن ارشد وزارت نفت می پندارند تنها 
راه نجات صنعت نفت ایران ارتباط با اروپایی ها است، اما با توجه به 
وجود شرکت های توانمند داخلی مانند شرکت پتروپارس که توانسته 
است چندین فاز از فاز های پارس جنوبی را رهبری کند با خروج توتال 
خللی در توسعه تنها فاز باقیمانده این میدان ایجاد نخواهد شد. اخیرا 
نیز مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه اعالم کردند اگرچه 
برخی معتقدند برای تولید نفت و گاز باید به صنایع و تجهیزات اروپایی 
ها اتکا کرد اما غنی سازی ۲۰ درصد انرژی هسته ای که توسط نیروهای 
جوان داخلی انجام شد نشان می دهد می توان در این زمینه نیز به 
جوانان و فارغ التحصیالن داخلی نیز اتکا کرد. فارغ از این بحث یکی 
از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخته شود وضعیت مناقصه هایی 
است که شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ برگذار کرده است. 
سوال اینجاست که با خروج توتال از ایران شرایط شرکت های داخلی چه 
خواهد شد. براساس گفته های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران توتال 
حدود ۹۰ میلیون دالر در فاز ۱۱ هزینه و مناقصه های مربوطه را برگزار 
کرده است و مشخص نیست بعد از خروج ترامپ از این قرارداد چه بر 
سر این مناقصه ها خواهد آمد. اما نکته مهمی که باید گفت این است که 
درصورت خروج توتال از فاز ۱۱ هیچ جریمه ای گریبانگیر توتال نخواهد 
شد و توتال باید تا زمانی که فاز ۱۱ به تولید برسد صبر کند تا سود و 
اصل ۹۰ میلیون دالر هزینه ای که در این فاز کرده است را دریافت کند. 
رضا خیامیان رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
در نشست خبری اخیر خود  اعالم کرده است اگر توتال از قرارداد خارج 
شود و سهم خود را به شرکت چینی واگذار کند، این که تکلیف مناقصه 
ها چه می شود به سیاست شرکت چینی بستگی دارد اما از آنجایی که 
مسائل پیش رفته و توتال برخی اقدامات را انجام داده است احتمال دارد 
طبق همان روال پیش برود. براین اساس باید منتظر ماند تا فرصت ۶۰ 
روزه توتال که وزیر نفت برای تعیین تکلیف فاز ۱۱ به این شرکت داده 
است تمام شود و مشخص شود که آیا توتال در فاز ۱۱ می ماند یا از این 

فاز خارج خواهد شد.

خبر

نفت ایران برای مشتریان آسیایی 
گران تر شد

شرکت ملی نفت ایران قیمت همه گریدهای نفتی 
خود را که در ژوییه از جزیره خارک به مقصد آسیا 

بارگیری می شوند، افزایش داد.
منبع  یک  از  نقل  به  پالتس  گزارش،  این  براساس 
آگاه در شرکت ملی نفت ایران نوشت: قیمت فروش 
 ۲۰ ژوییه  برای  ایران«  »الیت  نفت  گرید  رسمی 
سنت در هر بشکه افزایش یافت و ۲.۲۰ دالر باالتر 
از میانگین قیمت نفت عمان/دوبی شد. در این بین 
قیمت فروش رسمی »ایران هوی« برای ژوییه ۳۵ 
سنت و »فروزان« برای ژوییه ۳۶ سنت در هر بشکه 
افزایش یافت. شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش 
رسمی ژوییه »سوروش« به مقصد آسیا را ۵۵ سنت 

در هر بشکه افزایش داد.

همکاری استراتژیک ایران و چین 
تحکیم می شود

چین و ایران در جریان سفر رییس جمهوری اسالمی 
به چین، موافقت کردند همکاری استراتژیک خود را 
تحکیم کنند که احتماال راه را برای جریان پایدار 
نفت میان دو کشور هموار می کند. به گزارش زمان 
به نقل از ایسنا، دیدار حسن روحانی با شی جین 
پینگ، رییس جمهور چین روز یکشنبه در حاشیه 
اجالس سازمان همکاری شانگهای در شهر ساحلی 
کینگدائو انجام گرفت و در شرایطی برگزار شد که 
ایران با بازگشت مجدد تحریمهای آمریکا روبروست 
که ممکن است صادرات نفتش را متاثر کند. چین 
واردات  و  است  ایران  خام  نفت  خریدار  بزرگترین 
نفتش از ایران را حتی در اوج تحریمهای قبلی علیه 
تهران در سال ۲۰۱۲ کاهش نداد. واردات نفت چین 
از ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به میزان 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۱7.۳
رسید  روز  در  بشکه  هزار  به ۶۵۸  و  یافت  افزایش 
که ایران را ششمین تامین کننده بزرگ نفت چین 
ساخت. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، شی 
و روحانی روز یکشنبه توافق کردند همکاری دو جانبه 
را افزایش داده و شراکت استراتژیک جامعی را دنبال 
کنند. شی خواستار روابط سیاسی عمیق تر میان دو 
کشور برای باال بردن اعتماد دوجانبه استراتژیک و 
افزایش مبادالت در تمامی سطوح و ادامه حمایت 
دربرگیرنده  که  شد  مهمی  مسائل  در  یکدیگر  از 
منافع طرفین است. انتظار می رود جدیدترین توافق، 
شراکت استراتژیک جامع دوجانبه ای را که در جریان 
ایجاد شده بود،  ایران در سال ۲۰۱۶  سفر شی به 
توسعه دهد. اسناد وزارت خزانه داری آمریکا نشان 
می دهد خریداران بین المللی نفت ایران تا چهارم 
نوامبر فرصت دارند تا پیش از اجرای تحریمها علیه 
تهران، به قراردادهایشان در بخشهای نفت، انرژی، 

کشتیرانی و بیمه خاتمه دهند.

کوتاه از انرژی

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز از حضور 
هیئت ارمنستانی در تهران در هفته آینده برای 
مذاکره بر سر قیمت جدید گاز و افزایش میزان 

صادرات گاز ایران به ارمنستان خبر داد.
بهزاد  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بابازاده درباره افزایش حجم صادرات گاز ایران به 
ارمنستان گفت: شرکت نیروگاه حرارتی ایروان 
و  است  ایران  از  بیشتری  گاز  دریافت  متقاضی 
از آنجا که قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و 
شرکت نیروگاه حرارتی ایروان، تهاتر گاز با برق 
است، آنها تقاضای افزایش از یک میلیون به یک 

میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز را دارند.
وی افزود: با وجود آنکه حجم گاز درخواستی در 
میزان صادرات ما تاثیر زیادی نخواهد داشت، اما 
بنیان قیمت باید بر مبنای قرارداد جدید گذاشته 
برای  ارمنی  هیئت  آینده  هفته  بنابراین  شود، 
مذاکره به ایران می آید تا در صورت توافق، میزان 

گاز صادراتی را افزایش دهیم.
این، حمیدرضا  از  این گزارش، پیش  بر اساس 
آمادگی  از  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  عراقی، 
ایران برای گسترش همکاری گازی با ارمنستان 

خبر داده بود. به گفته وی، قرارداد صادرات گاز 
ایران به ارمنستان و دریافت برق از این کشور به 
نسبت یک به سه تنظیم شده است، یعنی به 
ازای هر یک میلیون مترمکعب گازی که ایران 
صادر کند، باید سه کیلووات ساعت برق از سوی 

ارمنستان وارد کشور شود.
بر اساس اعالم مسئوالن شرکت ملی گاز، ایران 
مشکلی  خود  گاز  صادرات  افزایش حجم  برای 
ندارد، خطوط لوله انتقال گاز نیز ظرفیت کافی 

برای این افزایش را دارد و در صورتی که طرف 
ارمنی توان پرداخت پول گاز و تامین برق بیشتر 
را داشته باشد و بخواهد گاز بیشتری را دریافت 
کند، در ازای آن باید برق بیشتری نیز به ایران 
هدف،  این  به  دستیابی  برای  که  دهد  تحویل 
بخش خصوصی یا دولتی ارمنستان می تواند با 

ایران برای دریافت بیشتر گاز مذاکره کند.
بر اساس برنامه های وزارت نفت، اولویت صادرات 
گاز ایران در مرحله نخست، کشورهای همسایه 

و در مرحله بعدی و با توسعه صنعت گاز طبیعی 
مایع شده )LNG( ورود به دیگر بازارهاست.

ایران و ارمنستان سال  ۲۰۰۴ میالدی )۱۳۸۳ 
برای  برق  و  گاز  تهاتر  قرارداد  یک  شمسی( 
آن،  اساس  بر  که  کردند  امضا  سال   ۲۰ مدت 
گاز صادراتی ایران به مصرف نیروگاه های تولید 
برق در ارمنستان می رسد و در عوض ایران از 

ارمنستان، برق وارد می کند.
سال  اواسط  از  ارمنستان  که  است  ذکر  شایان 
است.  آغاز کرده  را  ایران  از  گاز  واردات   ۲۰۰۹
دو خط کنونی انتقال برق میان ایران و ارمنستان 
ظرفیت انتقال ۳۰۰ مگاوات برق را دارد و بیش از 
این نمی توان از آنها در مبادله برق میان دو کشور 
استفاده کرد. ایروان و تهران ماه اوت ۲۰۱۵ برای 
دو  برق  انتقال  سوم  خط  احداث  پروژه  اجرای 
مداره ۴۰۰ کیلوولتی از ارمنستان به ایران یک 

قرارداد امضا کردند. 
میان  مذاکرات  جدید  دور  انتظار  در  باید  حال 
تهران و ارمنستان بود تا ببینیم دو طرف بر سر 
قیمت جدید گاز حتی در مقدار اندک ۶۰۰ هزار 

مترمکعبی به توافق می رسند یا خیر؟!

پس از توافق بر سر قیمت جدید گاز 

صادرات گاز ایران به ارمنستان افزایش می یابد 

رونوشت حصر وراثت
خانم حیات زاله دارای شماره شناسنامه ۶۲۶ و شماره ملی ۳۸۳۹۰77۸۱۸ به شرح 
وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  به کالسه ۹7۰۳۶۹-۸   دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جعفر زاهدی به شناسنامه ۱۲۸۲۳ 
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  و   ۱۳۳۴/۳/۳ متولد   ۶۲۶ شناسنامه  شماره  دارای  زاله  حیات   .۱

۳۸۳۹۰77۸۱۸ همسر متوفی
۲. محمد سعید زاهدی دارای شماره شناسنامه ۳۳۸۱۱ ت ت ۱۳۵۳/۶/۱۸ و شماره 

ملی  ۳7۳۰۲۳۶۴۵۸ پسر  متوفی
۳. محمد ساعد زاهدی دارای شماره شناسنامه ۴۶۵۴ ت ت ۱۳۶۵/۵/۱۰ و شماره 

ملی ۳7۳۳۱۲۱۹۴۵ پسر  متوفی
ملی  شماره  و   ۱۳۶۹/۴/۲7 ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  زاهدی  مسعود   .۴

۳7۲۰۱۴۲۰۵۱ پسر  متوفی
۵. فرح زاهدی دارای شماره شناسنامه ۱۳۰۲۵ ت ت ۱۳۵۶/۶/۳۰ و شماره ملی 

۳7۳۰۵۱۶۵۶۶ دختر  متوفی
۶. سمیره زاهدی دارای شماره شناسنامه ۱۵۴7 ت ت ۱۳۵۹/۹/۹ و شماره ملی 

۳7۳۲۴۳۶۱7۹ دختر  متوفی
7. بدریه زاهدی دارای شماره شناسنامه ۲۵۲۹ ت ت ۱۳۶۰/۱۱/۱7 و شماره ملی 

۳7۳۲۴۶۸۳۲۱ دختر متوفی
ملی  و شماره  دارای شماره شناسنامه ۱۶7۵ ت ت ۱۳۶۴/۳/۱  زاهدی  ۸. سمیه 

۳7۳۳۰۹۲۱۴7 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف ۵۶۳۵
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسمعیل کبیری سامانی  دارای شناسنامه شماره ۲۴۲به شرح دادخواست به کالسه 
که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین   ۹7۰۱۸۶
شادروان غالمحسین کبیری  سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰۸۸۳۰۵۰ درتاریخ ۱۳۹7/۳/۶ 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱-اسمعیل کبیری سامانی به  شماره ملی ۱۸۱۹۳۰۲۵۳۹ فرزند ذکور 

۲-محمدعلی کبیری سامانی به   شماره ملی ۱۸۱7۹۹۲۶۲7فرزند ذکور
۳- سهیال  کبیری سامانی   به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۲۰۰۸ فرزنداناث

۴-همیال  کبیری سامانی  شماره ملی ۱۸۱۸۱۰۴۵۶۳ فرزنداناث والغیر
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 گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی 
جناب علی اکبر لشنی فرزند انشااله در خصوص شکایت آقای گلمراد نظری فرزند 
صید نظر علیه شما دایر بر سرقت دسته چک و محتویات داخل خودرو مطروحه در 
شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره پرونده 
۹۵۰۹۹۸۶۶۱۳۰۰۰۱۲۲ ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه حاضر در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر وفق مقررات در خصوص پرونده شما اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
مدیر دفتر شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

رای دادگاه
۱-لطیف  آقایان  طرفیت  به  سبزه  فرزند  نصیری  ماهی  خانم  دعوای  با  رابطه  در 
دریکوندی ۲-زکی جان رحمتی فرزندان قربانی ۳-صغری هاشمی فر به خواسته 
فرعی  ثبتی ۱۴۲7  پالک  زیر  مسکونی  ساختمان  رسمی  تنظیم سند  به  الزام  ی 
واقع در ماسور کوچه  به مساحت ۱۶۸ متر مربع  آباد  از ۳7 اصلی بخش ۲ خرم 
پاسارگاد یک )شهید سام نجف وند ( به پیوست کلیه خسارات دادرسی مقوم به 
۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به مالحظه رونوشت مبایعه نامه شماره ۲۱7۱۵۳ مورخ 
۱۳۹۵/۳/۴ که بیان گر خرید ملک توسط خواهان از خواندگان ردیف اول و دوم می 
باشد و نظر به مالحظه پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد به شماره ۹7/۲۵۲ که خواندگان را مالک مشاعی ملک اعالم نموده و نظر به 
مالحظه رونوشت مبایعه نامه شماره ۲۱7۱۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ که بیان گر وقوع 
باشد دادگاه خواسته خواهان  اول و دوم می  بین خواهان و خواندگان ردیف  بیع 
را وارد دانسته و در اجرای ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
ردیف اول و دوم در موارد زیر صادر و اعالم می نماید .۱-آقای لطیف دریک وندی 
ملزم است به انتقال میزان یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی ۱۴۲7 فرعی 
از ۳7 اصلی بخش ۲ به نام خواهان ۲-آقای زکی جان رحمتی ملزم است به انتقال 
میزان یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی ۱۴۲7 
فرعی از ۳7 اصلی بخش ۲ به نام خواهان ۳-هر دو دادباخته محکومند به پرداخت 
۱/۴۵۱/۹۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان )بالسویه (هزینه نشر 
آگهی در مرحله ی احراز شخص مجهول المکان اخذ می شود خوانده ردیف سوم 
مالک مشاعی یک دانگ از سند مورد نزاع می باشد لیکن رابطه ی حقوقی وی با 
خواهان احراز نشده و دلیلی مبنی بر فروش ملک از سوی وی به خواهان در پرونده 
مشاهده نمی شود با این وصف دادگاه دعوی را متوجه وی ندانسته و در اجرای بند 
۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به محکومین غیابی است 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد در قسمت قرار قابل تجدید نظر خواهی است .
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد –اکبر امرائی . 

متن آگهی
خواهان مظفربیداردادخواستی به طرفیت خوانده بهروزبیداربه خواسته انتقال ملک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۱۹۸شعبه 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۳دادگاه 
ماده7۳قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  ۹تعیین  ۱۳۹7/۵/۱۳ساعت 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 

حاضرگردد. شماره م الف)۹/۲۶۲(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی )حقوفی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  اکبربشناسنامه۱۱۱صادره  پدرعلی  پورنام  رضامالک  آقای 
علی  داده که شادروان مرحوم  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
رامهرمزدرتاریخ۹7/۳/۹دررامهرمزاقامت صادره  پوربشناسنامه7۸۸۰  اکبرمالک 

پورلرکی  مالک  خاتون  ملک  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اش  دائمی  گاه 
صادره  بشناسنامه۵۹وکدملی۱۹۱۰۴۴۸7۸۸متولد۱۳۳7/۵/۴  فرزندبادالن 
ازرامهرمز)همسرمتوفی(۲-مرتضی مالک پورفرزندعلی اکبربشناسنامه۱۵۴۹وکدملی 
پورفرزندعلی  ازرامهرمز۳-رضامالک  ۱۹۱۱7۴۴۰۳۸متولد۱۳۶۴/۱۱/۱۲صادره 
ازرامهرمز۴- ۱۱۱وکدملی۱۹۱۱۲۰7۹7۰متولد۱۳۶۳/۱/۲۰صادره  اکبربشناسنامه 
بشناسنامه۴۹۸۴وکدملی۱۹۱۱77۸۳۹۰متولد۳ اکبر  پورفرزندعلی  مالک  مهران 
وکدمل اکبربشناسنامه  فرزندعلی  پور  مالک  ازرامهرمز۵-محسن  ۱۳۶۶/۶/۱صادره 

پورفرزندعلی  مالک  ازرامهرمز۶-مسلم  ی۱۹۰۰۰۳۹۴۰۰متولد۱۳۶۸/۶/۳۰صادره 
اکبربشناسنامه وکدملی۱۹۰۰۳۵۱۹۳۵متولد۱۳7۵/۱۱/۱صادره ازرامهرمز7-فاطمه 
مالک پورفرزندعلی اکبربشناسنامه وکدملی۱۹۰۰۲۱۵۹۱۸متولد۱۳7۱/۱۰/۱۱صاد
ره ازرامهرمز۸- مهرافروزلرکی فرزندامراله بشناسنامه۶۵وکدملی۱۹۱۰۳۹۹۵۹۰متو

باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک  لد۱۳۱۰/۹/۴صادره از شهرکرد.اینک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
م  است. شماره  اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  جزسری ورسمی که 

الف)۱۲/۱۳۶(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

با خوشبینی محتاطانه سرمایه 
دیدار  نتیجه  مورد  در   گذاران 
ترامپ و رهبر کره شمالی، کیم 
جونگ اون در سنگاپور، قیمت 

نفت باال رفت.
با  گزارش،  این  اساس  بر 
سرمایه   محتاطانه  خوشبینی 
دیدار  نتیجه  مورد  در  گذاران 
دونالد  آمریکا،  رییس جمهور 

جونگ  کیم  کره شمالی،  رهبر  و  ترامپ 
رفت.  باال  نفت  قیمت  سنگاپور،  در  اون 
اما حرکت ها در بازار نفت محدود شده اند 
از دیدار ۲۲  چراکه سرمایه گذاران پیش 
ژوئن سران اوپک و متحدان آنها، تمایلی 
برای ثبت قراردادهای جدید بزرگ ندارند.

قیمت پیش خرید هر بشکه نفت برنت در 
ساعت ۸:۴۰ به وقت تهران، با ۱۰ سنت 
افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی 

به 7۶.۵۶ دالر به ازای هر بشکه رسید.
خام  نفت  بشکه  هر  پیش خرید  قیمت 
آمریکا،  غرب  تگزاس  نیمه سنگین 
به  و  کرد  رشد  سنت   ۱۴ دابلیوتی آی، 

۶۶.۲۴ دالر رسید.

کاهش  و  باال  تقاضای  با  نفت  قیمت 
سازمان  رهبری  به  عرضه  داوطلبانه 
اوپک،  سوخت،  صادرکننده  کشورهای 
تحلیل گران  اما  است،  شده  تقویت 
تحت  شدت  به  اخیرا  بازارها  می گویند 
عمومی  رویدادهای  و  اظهارات  تاثیر 

سیاسی قرار گرفته اند.
ترامپ و کیم روز سه شنبه دیدار یک روزه 
خود در سنگاپور را آغاز کردند تا اختالفات 
در مورد چگونگی پایان دادن به رویارویی 
هسته ای در شبه جزیره کره را به حداقل 

برسانند.
سرمایه گذاری  رییس  ریوکین،  شنون 
استرالیا،  در  ریوکین  اوراق  شرکت  در 
می گوید: این هفته پر از تحوالت جهانی 

است و مهمترین اتفاق امروز که دیدار 
بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 
است، پتانسیل آن را دارد که مهمترین 

رویداد هفته باشد.
از  مثبتی  اضافه کرد: هر خروجی  او 
این اجالس، می تواند خبر خوبی برای 

بازارها باشد.
اما همه داده های اصلی بازارهای نفت 
باال رفتن قیمت ها ندارند و  به  اشاره 
تولید ۳ تولیدکننده برتر جهان، روسیه، 

آمریکا و عربستان، درحال افزایش است.
تولید نفت روسیه در اوایل ژوئن از کمتر از 
۱۱ میلیون بشکه در روز به ۱۱.۱ میلیون 

بشکه در روز افزایش یافته است.
سال   ۲ در  هم  آمریکا  تولید  میزان 
شده  بیشتر  سوم  یک  تقریبا  گذشته 
است و سطح کنونی آن ۱۰.۸ میلیون 
سعودی  عربستان  است.  روز  در  بشکه 
هم به اوپک اطالع داده است که تولید 
 ۹.۹ آوریل  ماه  در  که  را  خود  نفت 
میلیون بشکه در روز بود، در ماه می به 
کمی بیشتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز 

افزایش داده است.

خوشبینی محتاطانه بازارها به دیدار ترامپ-کیم
نفت گفت:  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت  عضو 
در  کارفرمایان  هنوز  متعدد،  های  بخشنامه  وجود  با 
چینی  و  کنند  می  مقاومت  ها  بخشنامه  این  برابر 
داده می شوند.  ترجیح  ها  پروژه  در  ها  ایرانی  به  ها 
هزاوه  احمدرضا  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اراک  هزاوه  تولیدی  و  صنعتی  شرکت  مدیرعامل 
پشتوانه  نیازمند  داخل  تولید  از  بحث حمایت  گفت: 
از طریق مراجع قانونی دارد چرا که با وجود بخشنامه 
این بخشنامه  برابر  های متعدد، هنوز کارفرمایان در 
در  ها  ایرانی  به  ها  چینی  و  کنند  می  مقاومت  ها 
پروژه ها ترجیح داده می شوند. وی به تامین اعتبار 
برای حضور در پروژه های داخلی اشاره کرد و گفت 
: خیلی از شرکت ها به دلیل اینکه نتوانسته اند منابع 
پروژه  از سوی کارفرما در  تامین کنند  را  مالی خود 
کننده  تولید  مساله  این  و  اند  کنار گذاشته شده  ها 
انجمن  .عضو  است  کرده  مواجه  مشکل  با  را  داخلی 
نوسان  به  اشاره  با  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان 
حاکم بر بازار ارز گفت: بی ثباتی بدترین عامل در بازار 
است که باعث برهم خوردن نظم بازار و فعالیت تولید 
مسئوالن  است  بهتر  افزود:  وی  شود.  می  کنندگان 
نبض بازار ارز را در دست بگیرند تا واسطه گری ها 
با  نشود،  ارز  نوسان  و  بازار  نظم  برهم خوردن  باعث 
برخی سیاستهای اتخاذ شده و ایجاد شرایطی خاص 

می توان مانع بی ثباتی در بازر شد.

چینی ها به ایرانی ها در پروژه های 
نفتی ترجیح داده می شوند 
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جدیدترین رده بندی کیفی 
خودروهای داخلی منتشر شد

گزارش رده بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال 
منتشر شد. به گزارش ایسنا، در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ 
میلیون تومان، ســایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ یک پله صعود کیفی داشته و دو 
ستاره کیفی را کسب کرده اند. سایپا ۱۱۱ اما همچنان در پایین ترین سطح 
کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. در 
گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، ساندرو، پژو ۲۰7 
اتوماتیک، تندر ۹۰ پالس و پارس تندر چهار ستاره کیفی را کسب کرده اند.

خودروهــای تندر ۹۰ پالس اتوماتیک، تندر ۹۰، رانــا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ 
صندوق دار و دناپالس سه ستاره کیفی را کسب کرده اند. باقی خودروهای 
 ،H۳۰ قرار گرفته در این گروه قیمتی شامل نیو ام وی ام ۳۱۵، دنا، دانگ فنگ
سورن، پژو ۴۰۵، سمند، پژو پارس، تیبا، ساینا و تیبا هاچ بک دو ستاره کیفی 
را کسب کرده اند.در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا 7۵ میلیون تومان، 
B۳۰ دارای چهار ســتاره کیفی است. چانگان CS۳۵، آریزو ۵ و برلیانس 
H۳۳۰ سه ستاره کیفی کسب کرده اند. خودروی لیفان X۶۰ اتوماتیک نیز 
دارای دو ستاره کیفی است.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی 7۵ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان، سراتو و هیوندای آی ۲۰ دارای چهار ستاره کیفی هستند. تیگو 
۵، هایما S7 اتوماتیک و جک S۵ سه ستاره کیفی را کسب کرده اند.در گروه 
خودروهای با سطح قیمتی باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز، سه خودروی قرار 
گرفته در این گروه شامل پژو ۲۰۰۸، نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا دارای 

چهار ستاره کیفی هستند.   

تعویق در بهره برداری ازآزادراه تهران- شمال 

 مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت: احتمال می 
دهیم آزاد راه تهران شمال تا پایان تابستان تکمیل نشود و بهره برداری از آن 
به انتهای آبان ماه امسال موکول شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، خیراهلل 
خادمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت راه آهن قزوین - رشت 
گفت: زیرسازی این مسیر به اتمام رسیده و تمام مسیر ریلی تا ایستگاه راه 
آهن رشت، آماده شده است. تنها ۳.۵ کیلومتر از ریل گذاری این محور باقی 
مانده است.وی افزود: کارهای تکمیلی مانند جوشکاری ریل و تنظیم خط 
همزمان با ریل گذاری انجام می شود و برای اینکه سرعت کار افزایش یابد، 
دو دستگاه زیرکوب ریل و تنظیم کننده ریل را وارد کردیم تا فرآیند زیرکوبی 
تسریع شود.وی درباره آخرین وضعیت آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، تصریح 
کرد: این پروژه روند خوبی دارد و منابع مالی با قدرت از سوی دولت به این 
پروژه تزریق شد و دولت تاکنون سهم ۸۰ درصدی خود از پروژه را پرداخت 
کرده است.به گفته خادمی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا اعالم کرده می تواند 
پروژه را تا پایان ســال جاری تحویل دهد اما شرکت ساخت،   اتمام آزادراه 
کنارگذر جنوبی تهران را تا پایان امسال بعید می داند چرا که ساخت ۱۵۰ 
کیلومتر آزادراه کار بسیار بزرگی است.وی درباره آزاد راه تهران شمال یادآور 
شد: برآورد ما این بود که این طرح تا پایان امسال آماده افتتاح می شود اما 
بنیاد مستضعفان به عنوان مجری پروژه اعالم می کرد که تا پایان تابستان 
می تواند فاز یک آزادراه تهران- شمال را تکمیل کند که به نظر ما احتماالً تا 

آبان ماه به طول می انجامد.

اخبار

افزایش قیمت سکه عامل روانی دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش قیمت سکه 
در روزهای اخیر بیشتر عامل روانی دارد و می تواند 
به تدریج برطرف شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
»ولی اهلل ســیف« دیروز در حاشیه نشست بررسی 
پرداخت تسهیالت اشتغال فراگیر روستایی و عشایری 
در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: حدود هفت 
میلیون سکه پیش فروش شده است و به تدریج وارد 
بازار می شود؛ از این رو بابت تعادل عرضه و تقاضای 
بازار مشکلی نداریم.وی افزود: البته منابع طالی بانک 
مرکزی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از این رو 
می توان گفت این افزایش بیشتر عامل روانی دارد و 
می تواند به تدریج برطرف شود.رئیس شورای پول و 
اعتبار تاکید کرد: »شرایط بین المللی، مسائل روانی، 
آسمان ریسمان بافتن و بزرگ نمایی برخی مشکالت 
و مسائلی که ریشه واقعی ندارد« توانسته چنین اثری 
بگذارد.وی در عین حال افزود: البته این مشکل مختص 
بازار طال نبوده و در بازارهای دیگر نیز اثر گذاشته است. 

شرایط جدید فروش ایران خودرو 
برای حذف واسطه ها

در حالیکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها در حد 
زیادی افزایش یافته ایران خودرو شرایط جدیدی را برای 
فروش محصوالت با هدف حذف واسطه ها اعالم کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، معاون بازاریابی وفروش ایران 
خودرو از برنامه فروش ویژه محصوالت این شــرکت به 
مناسبت عید فطر از روز چهارشنبه ۲۳ خرداد خبر داد.

مصطفی خان کرمی اظهار کرد: در راستای تامین نیاز 
مصرف کنندگان حقیقی و جلوگیری از فعالیت واسطه 
ها در بازار خودرو، در این بخشنامه هر کد ملی صرفا مجاز 
به خرید یک دستگاه خودرو است. همچنین در ثبت نام 
فروش اقساطی ویژه عید سعید فطر، مشتریانی که هر 
یک از محصوالت ایران خودرو را در شــش ماه گذشته 
خریداری کرده اند، امکان نام نویســی نخواهند داشت.

وی با تاکید بر یکسان بودن قیمت محصوالت در تمامی 
نمایندگی های ایران خودرو در سراسر کشور گفت:  هیچ 
یک از نمایندگی های ایران خودرو در سراسر کشور مجاز 
به فروش خودرو با قیمــت باالتر از کارخانه نبوده و در 
صورت مشاهده و یا دریافت گزارش از سوی مشتریان 
طبق قوانین برخورد خواهد شد.طبق اعالم ایران خودرو، 
طرح فروش ویژه عید سعید فطر از ساعت ۱۰ صبح روز 
چهارشنبه ۲۳ خرداد آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه 
خواهد داشت. مشتریان می توانند با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت به نشانی esale.ikco.ir )در 
روش پیش فروش( و یا نمایندگی های مجاز )در تمامی 

روش های فروش( نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

خبر

ادامه از صفحه ۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ســامانه 
دوم سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه است، 
گفت: از طریق این سامانه بالغ بر ۶۰ هزار دسته چک 
جمع خواهد شد و کسی الزم نیست برای گرفتن 
پول از خزانه به تهران مراجعه کند.کرباسیان ادامه 
داد: عالوه بر آن این که چه دستگاهی و به چه میزان 
از این سامانه استفاده کرده اند نیز می توان به صورت 
لحظه ای مشاهده کرد و میزان برداشت از خزانه هم 
مشخص خواهد شد.وی با اشاره به سومین طرح از 
شش سامانه رونمایی شده، تصریح کرد: طرح سوم 
در ارتباط با بهبود مستمر فضای کسب وکار و حذف 
موانع در جهت فعال سازی و پیشرفت فعالیت های 
اقتصادی است که در مجموع شامل چهار سامانه 
می شود که دو ســامانه دادور و یاور امروز رونمایی 
شــده و دو مورد آن نیز بــه زودی به بهره برداری 
می رسند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که 

از طریق سامانه دادور صدور مجوز برای فعالیت های 
اقتصادی کنترل می شود، ادامه داد: در همین راستا 
دســتگاه هایی که باید مجوز برای فعالیت بدهند 
مشخص شده و مجوزهای غیرضرور نیز شناسایی 
می شــوند که تاکنون حدود ۶۰۰ مجوز غیرضرور 

حذف شــده اســت.به گفته کرباسیان چهارمین 
سامانه، سامانه دادخواهی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ 
مکرر قانون مالیات هاست که پیش از این، این کار 
به صورت دستی و فقط در تهران انجام می شد و از 
طریق این سامانه درخواست ها به صورت الکترونیکی 

انجام می شود.وی از سامانه تبادل الکترونیکی اسناد 
و مکاتبات وزارت اقتصاد به عنوان پنجمین سامانه 
طراحی شــده نام برد و گفت: ما ســعی می کنیم 
به طبیعت کمــک کنیم و با حذف کاغذ عالوه بر 
استفاده کمتر از کاغذ، شفافیت و پیگیری فعالیت 

اقتصادی را بیشتر کنیم.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیــان این که از 
طریق ســامانه ویدئو کنفرانس وزارت اقتصاد یک 
ارتباط جمعی بین تمامی همکاران این وزارتخانه 
در کشــور انجام می شــود، گفت: به این ترتیب 
هماهنگی از طریق این ســامانه انجام شده و نیاز 
نیست که همکاران ما حتما برای کارهای خود به 
تهران مراجعه کنند.به گفته کرباسیان در کنار این 
شش سامانه طرح اجرایی شدن نظام فنی و اجرایی 
مناطق آزاد کشور نیز با حضور مسئوالن مربوطه 
رونمایی می شود که هدف آن شفافیت در اجرای 

پروژه های عمرانی مناطق آزاد است.

وزارت اقتصاد با 7سامانه جدید تسهیل خدمات رسانی را کلید زد         

کرباسیان: ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تولید را کاهش می دهد     

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نعمت معینی

خواهان شهرداری سرعین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نعمت معینی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 7۸/7۵۰/۰۰۰ ریال 
بابت یک فقره چک بالمحل به شماره ۰۸7۱۹۸ مورخه ۹۴/۵/۳۱ به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا اجرای حکم مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۴۵۳۲۳۰۰۰۸7 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرعین ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۴/۲۰ ساعت 
۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه ظبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرعین- جواد پورفرج

آگهی ابالغ
آذر  شیرخانی  افشین  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

فرزند عبدالعلی
خواهان آقای آواد صفرپور فرزند بایرام )با وکالت مسعود سلسله جنبان( دادخواستی 
به طرفیت خواندگان بنامهای ۱- افشین شیرخانی آذر فرزند عبدالعلی ۲- رحیم 
جلیل زاده فرزند حیدر علی به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه ۵ فقره چک با احتساب خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۴۰۴۶۰۰۶۹۶ و کالسه 
وقت  و  ثبت  اردبیل  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   ۶ بایگانی ۹۵۰۹۳۴ شعبه 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت   ۹7/۵/۲۰ مورخ  رسیدگی 
موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  اول  ردیف 
آگهی می گردد تا خوانده مذکور ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به ماهیت دعوی در دادگاه حاضر گردد.

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اردبیل- بهنام محمدی شام اسبی

رای دادگاه
اول  شعبه   ۹7۰۹۹۸۴۵۳۲۳۰۰۰۰۴ کالسه  پرونده 
تصمیم  سرعین  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 

نهایی شماره ۹7۰۹۹7۴۵۳۲۳۰۰۱۰۸
با نمایندگی آقای محمد  خواهان: شهرداری سرعین 
استان  نشانی  به  علی  ثبت  فرزند  احمد  شیخ  واحد 
شهرداری  سرعین  شهر  سرعین  شهرستان  اردبیل 

سرعین
قوتعلی  فرزند  سرقین  کریمی  اکبر  آقای  خوانده: 

)مجهول المکان(
خواسته ها: ۱- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت 
حقوقی  نماینده  الوکاله  مطالبه حق   -۳ تادیه  تاخیر 

۴- مطالبه خسارت دادرسی
العاده  فوق  وقت  در   ۱۳۹7/۳/۹ تاریخ  به  گردشکار: 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  جلسه 
است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  بتصدی  سرعین 
نظر  دادگاه  دارد  قرار  نظر  تحت  فوق  کالسه  پرونده 
به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 

انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

نمایندگی  با  سرعین  شهرداری  دعوای  خصوص  در 
به  علی  ثبت  فرزند  احمد  شیخ  واحد  محمد  آقای 
به  قوتعلی  فرزند  سرقین  کریمی  اکبر  آقای  طرفیت 
خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
چک  فقره  یک  بابت  از  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
و  دادرسی  هزینه  از  اعم  قانونی  خسارات  انضمام  به 
تاخیر  خسارت  نیز  و  حقوقی  نماینده  الوکاله  حق 

تادیه، با این توضیح که خواهان جهت اثبات ادعاهای 
خود، تصویر مصدق یک فقره چک به شماره سریال 
۰7۱۸۱۳ به تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال عهده بانک سپه شعبه سرعین صادر شده توسط 
خوانده و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک 
در  خوانده  است.  کرده  ارایه  را  سرعین  شعبه  ملت 
از خود الیحه  نیافته و در دفاع  جلسه دادگاه حضور 
ای نیز ارسال نکرده است. با عنایت به سند موصوف و 
نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان ظهور در 
استقرار و بقای دین بر ذمه ی صادر کننده دارد دادگاه 
دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به تبصره ۱ 
ماده ۱۴، ماده ۲ از قانون صدور چک و تبصره الحاقی 
مورخ ۱۳7۶/۳/۱۰ به ماده مزبور و نظر تفسیری مورخ 
۱۳77/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب 
ماده واحده بر تبصره مذکور، ماده ۳۱۰ قانون تجارت 
آئین دادرسی  قانون  و مواد ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ 
بر  مدنی حکم  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
تادیه  تاخیر  و خسارت  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال 
بر  اجرای حکم  لغایت  روی چک  بر  مندرج  تاریخ  از 
مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  تورم  شاخص  مبنای 
دو  هر  که  دادرسی  هزینه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
مورد اخیر توسط اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول 

خواهد شد در حق خواهان صادر می کند.
حقوقی  نماینده  الوکاله  حق  مطالبه  خصوص  در  اما 
قانون   ۳۰ تبصره  چند  هر  اینکه  به  نظر  شهرداری، 
های  تبصره  زمره  در  کشور  کل   ۱۳۳۹ سال  بودجه 
دائمی قانون بودجه بوده و به لحاظ عدم نسخ به اعتبار 
خود باقی است و هر چند شهرداریها مطابق ماده ۳۲ 

و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  از 
انقالب در امور مدنی مجاز به تعرفه نماینده حقوقی 

جهت شرکت در دعاوی می باشند لیکن نظر به اینکه 
مطالبه  حق   ،۱۳۳۹ سال  بودجه  قانون   ۳۰ تبصره 
خسارت حق الوکاله توسط نمایندگان دولت را صرفا 
در دعاوی مربوط به دولت تجویز نموده و شهرداریها 
موسسات  اسامی  فهرست  قانون  واحده  ماده  مطابق 
نهادهای  جزو   ۱۳7۳ مصوب  غیردولتی  عمومی 
عمومی غیردولتی می باشند و تجویز معرفی نماینده 
حقوقی در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی به تنهایی مجوز اعطاء 
حق الوکاله به اشخاص غیر وکیل دادگستری استثناء 
بوده و در موارد تردید اصل عدم استحقاق حق الوکاله 
می باشد دادگاه خواهان را ذیحق در دعوی مطروحه 
تشخیص نداده و به استناد مواد مرقوم و ماده ۱۹7 
این  در  خواهان  بیحقی  بر  حکم  اخیرالذکر  قانون  از 

خصوص صادر و اعالم می دارد.
حکم صادر شده علیه خوانده غیابی بوده ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
سپس با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اردبیل می باشد. 
احکام صارد شده نسبت به خواهان حضوری و ظرف 
نظر  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت 
اردبیل  خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

می باشد.
 مرتضی بابایی- دادرس شعبه اول
 دادگاه عمومی حقوقی سرعین

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

آگهی
الماسی طبق وکالت 77۱۰-۹۳/۱/۳۰ دفترخانه ۱ هشترود و۵۱۹۳۲- آقای غالمرضا 

۹۴/۵/۱۲ دفترخانه ۹ نظرآباد از وراث ملک خیراله الماسی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت 
۳۳۰متر مربع بشماره ۱۹7۴ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز از پالک -  فرعی واقع در اراضی 
نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ۱۶۱۰۴۴صفحه  ۱۹۳ دفترجلد ۸۶۳ 
امالک بنام شرکت سهامی خاص دشت نظرآباد ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی 
شماره ۲۹۲۹-۱۳۳۵/۱۱/۱۱ دفترخانه ۲۶ کرج به متقاضی منتقل شده وبموجب سند 
رسمی شماره-دفترخانه -در رهن-می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست 
سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود 
ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: ۱۰۳۳ تاریخ چاپ:۱۳۹7/۳/۲۳

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

آگهی
اعالم  تصدیق شده  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ملکی گشایشی ضمن  یحیی  آقای 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت ۱۸۰متر مربع قطعه 
۲بشماره ۳۴۳۹ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز از پالک -  فرعی واقع در اراضی نظرآباد جزء 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ۱۹۲۰۹7صفحه  ۲۲۹دفترجلد ۱۰7۸امالک 
وبرابر سند قطعی شماره ۱7۱۴۲۸- آزاد رنجبرثبت وصادر گردیده  بنام طهماسی 
۸7/۸/۹ دفترخانه ۴۴۴تهران به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-

دفترخانه -در رهن-می باشد بعلت سرقت مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی 
نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود 
ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل 

سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: ۱۰۳۵ تاریخ چاپ:۱۳۹7/۳/۲۳

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

آگهی
خانم صغری خردومند ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم  نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ ساختمان ومساحت ۴۱۴/۳۱متر مربع قطعه۶۴ 
خرم  اراضی  در  واقع  فرعی    - پالک  از  مفروز  اصلی   ۴۶ از  فرعی   ۹۰ بشماره 
۳7۸دفترجلد  ۸۴۴۸صفحه  ثبت  مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  آباد 
شماره  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر  ثبت  خردومند  صغری  بنام  امالک   ۸۴
-  دفترخانه - به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-دفترخانه -در 
المثنی نموده  رهن-می باشد بعلت آتش سوزی مفقود گردیده ودرخواست سند 
است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود 
انتشار این آگهی بمدت ده  ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م.الف: ۱۰۲۳ تاریخ چاپ:۱۳۹7/۳/۳
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

ابالغ اتهام 
سرکارخانم دکتر فاطمه سیفی –فرزند ابوالقاسم – شاغل درمجتمع 

آموزشی درمانی امام علی )ع(-شهرستان کرج
نظر به اینکه پرونده شما درهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیرموجه دردست بررسی می باشد وبه علت عدم دسترسی 
که  گردد  می  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  سکونت  محل  آدرس  به 
شد  خواهد  داده  فرصت  10روز  مدت  حداکثربه  نشرآگهی  ازتاریخ 
تادفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات 
طالقانی شهرک  باالترازمیدان  بلوارطالقانی شمالی   – درکرج  واقع 
البرز  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه   – اداری 

دفترهیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید.
بدیهی است پس ازانقضای مهلت تعیین شده وعدم مراجعه جهت 
قانون  نامه  آئین   18 ماده  برطبق  مربوطه  ومدارک  دفاعیه  تسلیم 

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.
شناسه آگهی :188515

رییس هیات

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
 24999 شناسنامه  شماره  دارای   – حمداله  فرزند  رحمنی  سهیال 

صادره از تاکستان 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 
دستگاه  از  )اخراج  به   97/02/23 مورخ   0110041004397002101
تاریخ  از  ماه  یك  مدت  است ظرف  الزم  اید  محکوم شده  متبوع( 
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: 188516

رییس هیات

ابالغ اتهام
سرکار خانم ندا عباس زاده آذر - فرزند غالمرضا- شاغل در شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیرموجه در 
دست بررسی میباشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز 
فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 
اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمائید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماه 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد. 
رییس هیات

ابالغ اتهام
جناب آقای علیرضا روستا آزاد- فرزند عباس- شاغل در شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیرموجه در 
دست بررسی میباشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز 
فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 
اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمائید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماه 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.

 شناسه آگهی: 188519   
رییس هیات

رئیس اتــاق تعاون ایران با تشــریح مهمترین 
چالش های اقتصادی ۱۴ محور پیشنهادی برای 

حمایت از تولید داخلی را مطرح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهمن عبداللهی با 
بیان اینکه عنایت ویژه مقام معظم رهبری بر تولید 
داخلی در چند سال اخیر محور بیانات ایشان بوده 
است، ابراز کرد: رشد سرمایه گذاری داخلی، فراهم 
کردن بسترهای مناســب برای رشد اقتصادی، 
فراهم کردن زمینه برای توانمندی بخش تعاونی و 
خصوصی و مردمی کردن اقتصاد، عملیاتی کردن 
سیاست های کلی نظام  و بهبود فضای کسب و 
کار، توجه به کیفیت تولید داخلی، اولویت خرید 
کاالهای داخلی، لزوم اســتفاده از فن آوری های 
جدید وحمایت از شــرکت های دانش بنیان در 
تولید محصوالت داخلی، مشارکت بخش مردمی 
اقتصاد در تکمیل طرح های نیمه  تمام عمرانی، 
تصویب سیاست های حمایتی از تولید، معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری به بخش غیر دولتی، 
اســتفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه 
کشور، ارتقای ســطح بهره وری عوامل تولید، 
رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی جلوگیری 
از خام فروشــی توسعه صادرات غیرنفتی و … 

تنها بخشی از مطالبات کالن رهبری در حوزه ی 
تولید کشور است که ریشه در اقتصاد مقاومتی 
دارد.وی تاکید کرد: ضروریســت که مسئولین 
نظام اقتصادی با برنامه ریزی های دقیق و اولویت 
دادن بــه موضوعات مهم در طی ســال جاری، 
تمام اهتمام خود را برای تحقق شــعار سال ۹7 
و رســیدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری 
اســالمی ایران متمرکــز و با مشــارکت دادن 
تشــکل های غیر دولتی در تصمیم گیری های 
کالن اقتصاد، آن را در مســیر ریل گذاری شده 
قرار دهند.به گفته وی اهتمام مجلس در نظارت 
بر حسن اجرای قوانین مرتبط در حوزه تولید و 
محیط کسب و کار همچنین  استانداردسازی و 
کاهش هزینه های نظام توزیع کشور با استفاده از 
ظرفیت تعاونی های مصرف، استفاده از ظرفیت 
تولیدات در بخش های مسکن بخصوص با اولویت 
نوسازی بافت های فرسوده، حرکت به سمت عدم 
وابستگی بودجه به نفت،  کاهش واردات مربوط به 
کاالهای مصرفی، لوکس و کاالهای مشابه داخلی 
همچنین مبارزه جدی با فساد و رانت اقتصادی از 
مهمترین اولویت های مورد توجه برای حمایت از 

تولیدات داخلی است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اعالم تعطیلی 
دو هفته ای سامانه سهام عدالت از اعالم فرآیند انتقال 
سهام عدالت متوفیان در تیرماه خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، جعفر سبحانی 
درباره آخرین آمار پرداخت سود سهام عدالت، اظهار 
داشــت: تعداد مشموالن سراسر کشــورحدود ۴۹ 
میلیون نفر بوده است که از این تعداد نزدیک به دو 
میلیون نفر شامل متوفیان است و حدود ۴۲ میلیون 
نفر به سامانه مراجعه و خدمت دریافت کرده اند.وی 
افزود: در مجموع تاکنون نزدیک به ۳۹ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت 
وارد کرده که از این تعداد حدود ۳۸ میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر تسویه که جزو گروه بیست گانه که شامل 
اعضا کمیته امداد، بازنشستگان، خبرنگاران، کارگران 
فصلی و ... بوده اند، همه تسویه حساب شده اند.وی 
افزود: تاکنون ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشموالن 
شماره شبا تایید شده و سود سهام آن ها واریز شده 
که رقمی حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان است.سبحانی 
گفت: تمامی این پرداختی ها شامل افرادی است که 
پیش از ششم اردیبهشت ماه شماره شبای خود را 
اعالم کرده اند اما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر پس از این 
تاریخ شماره شبای خود را به سامانه اعالم کرده اند 

که در حال راستی آزمایی با بانک های عامل هستیم.
وی ادامه داد: این گروه نیز در هفته اول و دوم تیر ماه 
سود خود را دریافت خواهند کرد.سبحانی درباره نحوه 
انتقال سهام متوفیان، گفت: اکنون درحال بررسی 
درباره چگونگی انتقال سهام متوفیان به وراث آن ها 
هستیم و تاکنون نیز به نتایج خوبی دست یافته ایم و 
در تیرماه نتایج اعالم خواهد شد.دریافت شماره شبای 
بانکی مشموالن جهت واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ 
شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی 
از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا به امروز از طریق سامانه 
سهام عدالت صورت می گیرد که این سازمان با صدور 
اطالعیه شماره ۱۳ خود در ۲۰ خرداد ماه ۹7 اعالم 
کرد: دریافت شماره شبای حساب بانکی مشموالن تا 
۳۱ خردادماه جاری ادامه خواهد داشت و از این تاریخ 
به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت در بخش مربوط 
به دریافت شماره شبای مشموالن برای بروزرسانی 
و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت 
شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج 
خواهد شد و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در 
این سامانه فراهم نخواهد بود. متقاضیان جهت  ثبت 
شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت به 

نشانی اینترنتی www.samanese.ir کنند.

بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای 
حمایت از تولید داخلی

پایان خرداد؛آخرین مهلت ثبت شماره شبا 
درسامانه سهام عدالت 



خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات 
وگرامی دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل 
از میـان  به سویت  ام  ونزدیک گردان در آن وسیله 
اصرار وسماجت  نکند  آنکه سرگرمش  ای  ها  وسیله 

اصرار کنندگان.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 
 هالل عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد 
 که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

امروز با حافظ

تیم بازنده، برنده است!

 اولین جلد از مجموعه 7 جلدی 
»تیم بازنده« توسط کتاب های 

زرافه منتشر شد.
می کنه«  اشتباه  گاهی  »آدم 
عنوان کتاب اول از مجموعه 7 
که  است  بازنده«  »تیم  جلدی 
نوجوان  و  کودک  واحد  زرافه،  کتاب های  توسط 

انتشارات سیمای شرق منتشر شده است.
شخصیت اصلی این مجموعه، پسربچه ای بازیگوش 
دست نوشته های  که  است  »تیم«  نام  به  بامزه  و 
»تیم«  می خوانیم.  کتاب  این  در  را  طنزآمیزش 
نیست، دوست صمیمی اش یک  پسری معمولی 
خرس قطبی به نام »بزرگ« است. عالوه بر این 
او آژانس کارآگاهی دارد و پرونده های مختلفی را 

دنبال می کند.
از بررسی پرونده گم شدن شکالت های دوستش تا 
مقابله با دختری که او هم ادعای کارآگاهی دارد، از 
جمله ماجراهایی است که تیم و دستیارش بزرگ را 
درگیر قصه های خنده داری می کند که برای گروه 

سنی کودک سرگرم کننده و آموزنده است.
پاستیس  استفان  توسط  بازنده«  »تیم  مجموعه 
نوشته و تصویرسازی شده و مریم فتاح زاده ترجمه 
اثر حاضر را بر عهده داشته است. کتاب های زرافه 
با همکاری آژانس ادبی »مداد آبی« در چهارچوب 
 )copyright( قانون بین المللی حق انحصاری نشر
امتیاز انتشار ترجمه فارسی این کتاب را از نویسنده 

آن به صورت انحصاری خریداری کرده است.
آموزش  مهارت های اجتماعی و اقتصادی به کودکان 
از جمله موضوعات مطرح شده در این مجموعه 
کتاب هاست. تیم، شخصیت اصلی داستان به دنبال 
کسب درآمد و آموزش مهارت های مختلف برای 

رونق کسب وکار کودکانه اش است.
نحوه مواجه تیم با مشکالتش در رابطه با دوستان، 
مدرسه، خانه، خانواده و  پیدا کردن راه حلی خالقانه 
به سبک خودش، خوانندگان کتاب را می خنداند 
و به کودکان ابزاری برای پیروزی بر مشکالت شان 

پیشکش می کند.
»آدم گاهی اشتباه می کنه« در ۲7۲ صفحه و با 
قیمت ۲۳ هزار تومان توسط کتاب های زرافه در بهار 
۱۳۹7 به چاپ رسیده است. جلد دوم و سوم این 
مجموعه نیز به زودی توسط این موسسه انتشاراتی 

منتشر خواهد شد.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۴/۰۲   طلوع آفتاب 5/۴8 
اذان ظهر 13/۰۴  اذان مغرب ۲۰/۴۲
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اوقات شرعی

استقبال با گل و گالب از نمازگزاران عید فطر 

رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نمازعیدسعید فطر با تشریح برنامه های 
فرهنگی این روز گفت: استقبال از زائرین با گالب برای اولین بار، گلباران نمازگزاران توسط 
یک فروند بالگرد در درب های خروجی نیز با اهدا ۴۰ هزار شاخه گل اهدا خواهد شد.به 
گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر پیام زمان ، نشست خبری »سعید اوحدی« رییس کمیته 
فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطردر جمع اهالی رسانه برگزار شد.»سعید 
اوحدی« رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر در این نشست 
اظهار داشت: ستاد برگزاری نماز عید فطر هشت کمیته مشخص را تعریف کرد که یکی 
از این کمیته ها فرهنگی و تبلیغات است که مسوولیتش را بنده برعهده گرفته ام.وی گفت: 
جلسات منظم این کمیته برگزار شد و جلسات هماهنگی با هفت کمیته برای هماهنگی 
الزم با تعریف رویکرد های مختلف انجام دادیم که امسال با وجود چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی یک تفاوتی را در برنامه های فرهنگی نماز عید فطر داشته باشیم.
اوحدی افزود: امسال با توجه به جنایات استکبار با موضوع فلسطین و جنایت ترامپ در 
انتقال سفارت آمریکا به قدس، رویکردمان چنین شد تا به گونه ای افشاگری و اطالع رسانی 

داشته باشیم.
این مقام مسئول در شهرداری تهران بیان کرد: امسال رویکرد بسیار مهمی نیز نسبت به 
نماز عید فطر داشتیم چرا که این نماز تداعی کننده روز محشر است. یکی از ویژگی های 
این نماز اجماع مسلمین است که امیرالمومنین می فرماید »ایستادن مومنین در این نماز 
مانند ایستادن در روز محشر است«. به همین علت برنامه های فرهنگی مان را با دو کمیته 

محتوایی و تبلیغات سامان دادیم.
رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر افزود: ۱۵ برنامه حاصل 
۱۰ جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغات شد. پنج برنامه ما قبل از نماز عید فطر است که 
۶۰ میلیون پیامک درباره اهمیت نماز عید فطر و دعوت از مردم به مشترکین سه اپراتور 

ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: به لحاظ زیباسازی در سطح ساز های فرهنگی بیش از ۱۰ هزار متر مربع 
فضا های بیلبورد ها و سرپل ها با تغییر جدی با رویکرد نگاهی به نماز های ۴۰ سال گذشته 

انقالب اسالمی با رویکرد های نشاط، سرور و اهمیت نماز عید فطر موضوع خواهد بود.
اوحدی ادامه داد: مراسم نورافشانی در ۱۲ میدان اصلی و پارک های شهر تهران، ایجاد 
۲ تیزر با هماهنگی رسانه ملی پخش خواهد شد. برنامه های پیرامونی مصلی تهران جز 

برنامه های قبل از عید فطر است.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: روز عید فطر با هماهنگی وزارت 
آموزش و پرورش ان شاا... شاهد حضور سازمان دانش آموزی در مراسم عید فطر خواهیم 

بود. مسئولیت استقبال از زائرین نیز با این عزیزان است.
رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر عنوان کرد: ۲ جشنواره 
دل نوشته های روزه اولی ها که به ۴۰ دل نوشته زیبا جوایزی را اهدا خواهیم کرد و همزمان 
جشنواره فیلم و عکس برای جوانان و عموم مردم برگزار خواهد شد؛ که در هر دو رده 

سنی به ۴۰ نفر جایزه خواهیم داد.
اوحدی گفت: استقبال از زائرین با گالب برای اولین بار، گلباران نمازگزاران توسط یک 
فروند بالگرد در درب های خروجی نیز با اهدا ۴۰ هزار شاخه گل اهدا خواهد شد. هشت 
نگارگذر با رویکرد های تجلیل از خانواده های شهدا دفاع مقدس، بیانات امام خمینی )ره( 
و رهبر معظم انقالب، نمایشگاه روز قدس، پنج سایه بان فرهنگی شامل نقاشی، تواشی و 

برنامه های فرهنگی برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: دعوت ما از شهروندان تهرانی برای 
حضور و استفاده از برنامه های فرهنگی ساعت ۶ صبح روز عید سعید فطر خواهد بود. ۱۲ 
ایستگاه صلواتی که توسط خیرین ایجاد شده صبحانه ساده عرضه می کنند، ۱۰ حجله 
زیبا از شهدای مدافع حرم در چهار درب مصلی با حضور فرزندان مدافعان حرم در درهای 
مصلی ایجاد شده است. همچنین دعای نماز عید فطر برای جلوگیری از اسراف به صورت 

بنر چاپ شده است.
اوحدی در بخش دیگر سخنانش گفت: تأکید ما این است که مردم از وسایل شخصی برای 
حضور در نماز عید فطر استفاده نکنند و اتوبوس و مترو به اندازه کافی برای فعالیت آماده 
است. هزینه پذیرایی از زائران در تمامی ایستگاه ها توسط خیرانی که داوطلبانه مراجعه 
کرده اند پرداخت شده است. با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، مدارس حاشیه مصلی 
به جز ضلع جنوبی در اختیار نمازگزاران قرار گرفته است تا بتوانند از ظرفیت پارکینگ آن 
استفاده کنند و پلیس راهور ظرف امروز و فردا مسیرهایی که برای پارکینگ خودروهای 
شخصی تعبیه شده است را اعالم می کند اما تأکید ما این است که مردم از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده کنند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که در ماه مبارک رمضان روزانه ۳۵۰۰ نفر در میدان امام 
حسین )ع( از افطاری ساده استفاده کرده اند که هزینه آن هم توسط خیرین پرداخت 
شده است، گفت: ما در طول ماه مبارک رمضان بنرهایی را تحت عنوان »یادمان باشد« 
در سطح شهر نصب کرده بودیم که این گام در زیباسازی شهر در طول سنوات گذشته 
بی نظیر بوده است و ما از این طریق درصدد بودیم که مفاهیم نماز و قرآن را در بین مردم 
ترویج بدهیم. فرهنگسرای قرآن، عترت و نهج البالغه همواره در اوقات فراغت برنامه هایی 
دارند تا بتوانند مردم را با مفاهیم دینی آشنا کنند. در رابطه با بحث کتابخانه ها نیز باید 
بگویم کتابخانه باغ کتاب که به عنوان بزرگترین مرکز کتاب خاورمیانه است تا سحر باز 
بود و ما درصدد هستیم که بتوانیم از ظرفیت کتابخانه ها نیز همواره بهره ببریم اما باید 
بپذیریم مدیریت ۳7۵  کتابخانه که بخواهند در کل ماه مبارک رمضان تا سحر باز بمانند 

نیازمند همکاری بیشتری است.

گاه از فرط خستگی از ادامه »ماه عسل« منصرف شدم

احسان علیخانی تاکید کرد که اگر اتفاق خوبی در »ماه عسل« افتاده به خاطر محبت 
دوستان و عوامل این برنامه بوده است. او گفت: امسال حتی کار به جایی رسید که 
یکی دو مرتبه از فرط خستگی، از ادامه برنامه منصرف شدیم، ولی وقتی لطف بی نهایت 
مردم را  دیدیم، احساس  کردیم که باید با قدرت به کار ادامه دهیم و قدر مردمی که 
شریف و بزرگوار هستند را بیش تر بدانیم. به گزارش از روابط عمومی صداوسیما، عوامل 
تولید برنامه رمضانی »ماه عسل« دوشنبه، ۲۱ خرداد از ساعت ۲۱:۵۰ تا ۲۲:۵۰ برای 
گفت وگوی مستقیم با مخاطبان و پاسخ به سواالت آن ها، در واحد ارتباط با مخاطبان 
)۱۶۲( اداره کل روابط عمومی صداوسیما حضور یافتند. احسان علیخانی مجری و 
تهیه کننده، عباس اختری کارگردان تلویزیونی، محسن نجفی کارگردان هنری، محمد 
پیوندی مسئول سوژه یابی، مسعود رجبیان مدیرتولید، مهدی شیخی مسئول روابط 
عمومی و امیرحسین بزرگ زادگان عکاس »ماه عسل« و چند تن از مستندسازان 
و فیلمبردان، از جمله عوامل این برنامه بودند که در واحد ارتباط با مخاطبان حضور 

پیدا کردند.

خبر

کاریکاتور

دومین پوستر فیلم »در وجه حامل« به کارگردانی بهمن کامیار 
رونمایی شد.

دومین پوستر فیلم »در وجه حامل« با طراحی روژان ایرجی 
رونمایی شد. این فیلم قرار است از چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه با 
سرگروهی سینما جوان در سینماهای کشور اکران عمومی شود.

تهیه  و  کامیار  بهمن  کارگردانی  و  نویسندگی  به  فیلم  این 
کنندگی مصطفی کیایی در تهران تولید شده و روایتگر داستان 
زنی به نام مهری با بازی ژاله صامتی است که ناخواسته درگیر 

ماجرایی مجهول می شود و در پی حل آن است.
محمدرضا غفاری، ایرج سنجری، احسان امانی، رویا جاوید نیا، 
معصومه رحمانی، بابک بهشاد، جواد زیتونی، بیژن افشار، میثاق 
جمشیدی، مژده دایی، سید وحید منافی، مهدی میری، پاوان 
افسر، محسن کیایی و رعنا آزادی ور دیگر بازیگرانی هستند که 

در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند.

 تکمیل شدن اقالم تبلیغاتی 
»در وجه حامل« 

ماهیت الیحه استعماری FATF ؟!

بازرس خانه تئاتر اعالم کرد که در اولین جلسه هیأت مدیره جدید 
خانه تئاتر، ایرج راد به عنوان رئیس و نادر برهانی مرند به عنوان نائب 
رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر انتخاب شدند. مهدی قلعه بازرس خانه 
تئاتر درباره اولین جلسه هیأت مدیره جدید خانه تئاتر که روز دوشنبه 
۲۱ خرداد برگزار شد، به مهر گفت: این جلسه با حضور 7 عضو اصلی 
هیأت مدیره خانه تئاتر، ۳ عضو علی البدل و ۲ بازرس خانه تئاتر برگزار 
شد و طی آن رئیس و نائب رئیس خانه تئاتر انتخاب شدند. وی افزود: 
طی این انتخاب، آقایان ایرج راد به عنوان رئیس و نادر برهانی مرند به 
عنوان نائب رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر انتخاب شدند. بازرس خانه 
تئاتر درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل خانه تئاتر اظهار کرد: در این 
جلسه  فرصت و زمان برای انتخاب مدیرعامل وجود نداشت و از این رو 
در دستور جلسه هفته آینده یعنی روز دوشنبه ۲۸ خرداد قرار گرفت تا 

در آن جلسه مدیرعامل خانه تئاتر نیز انتخاب شود.

 ایرج راد
 رئیس خانه تئاتر شد

مریال زارعی در »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا موگویی بازی 
می کند.

 مریال زارعی به فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا 
موگویی پیوست.

مریال زارعی از بازیگران سینمای ایران است که تا به حال با 
ابراهیم  کیمیایی،  مسعود  فرهادی،  اصغر  چون  کارگردانانی 
حاتمی کیا، پوران درخشنده، تهمینه میالنی و زنده یاد عباس 

کیارستمی همکاری داشته  است.
پیش از این ساره بیات هم به »ایده اصلی« پیوسته بود. در حال 
حاضر گروه سازنده مشغول مذاکره با بازیگران دیگری هستند 

که به زودی اعالم می شود.
آزیتا موگویی عالوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی  فیلم »ایده 

اصلی« را هم به عهده دارد.

مریال زارعی در جمع بازیگران 

»ایده اصلی«

زمان،شهرزاد  پیام  هنري  گروه  گزارش  به 
مجموعه ای نمایشی که فصل اول آن در سال 
۱۳۹۴ در ۲۸ قسمت و فصل دوم آن در سال 
۱۳۹۶ در ۱۵ قسمت پخش شد. همچنین فصل 
سوم این سریال هم در ۱۶ قسمت در زمستان 
۱۳۹۶ آغاز شده و در حال پخش است. کارگردان 
این سریال حسن فتحی و تهیه کننده آن محمد 
امامی است. پخش این سریال به صورت هفتگی 
از طریق مراکز عرضه فیلم سراسر کشور انجام شد 
با تمام جذابتي که این سریال داشت ؛در قسمت 
آخر، باب میل بسیاری از مخاطبان نبوده، بسیاری 
از کاربران با هجوم به صفحه اینستاگرام سریال، به 
این پایان اعتراض کرده اند. دو پست آخر صفحه 
کامنت  هزار  هشت  حدود  سریال،  اینستاگرام 
داشته اند و غالب آن ها به خاطر اتفاقات قسمت 

پایانی از دست حسن فتحی شاکی اند.
خواستار  برخي  جاست   این  جالب  قسمت 
ساخت قسمت پایاني این سریال شده اند و پایان 

داستان راقبول ندارند.با این حال برخی مخاطبان 
نیز نگاهی منطقی تر دارند و می گویند پایان قصه 
همیشه آن چیزی نیست که مخاطب دوست 
دارد و اصالً در واقع مسیر قصه در این سه فصل 
بوده که آن ها را هر هفته منتظر نگه داشته نه 

انتظار برای قسمت پایانی.
حسن فتحی کارگردان سریال شهرزاد با انتشار 
پستی  در اینستاگرامش از ادامه سریال شهرزاد 

نوشت:
به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقی . . . .« خانم ها ،آقایان ، 
تماشاگران محترم

سه فصل سریال شهرزاد به پایان رسید ، وامید 
است در آینده ای نزدیک امکان ساخت فصل 
چهارم آن که در آن شاهد بازگشت مجدد قباد 
و شهرزاد و فرهاد به متن قصه خواهیم بود ، 

فراهم گردد !
ماجرای  مخاطبانش،  برای  شهرزاد  سریال 
تراژیک و آمیخته با تخیل »عشق و سیاست و 
پول« در ایران دهه سی شمسی بود ، و برای من 
و همکارانم تجربه ای دشوار و طاقت فرسا در 

دهه نود شمسی !
در اینجا و در این زمانه که ماییم ، واقعیت ها، 
بسیاری اوقات از امر تخیلی تخیلی تر هستند و 
از همین رو باید در میان گذاشته شوند تا بتوان 
باور کرد و اعتماد نمود. شفاف سازی این واقعیت 
های تاریک و تو در تو تنها راه تداوم و بقا برای 

همگان و به خصوص هنرمند است.

پایان قصه هزار یك شب »شهرزاد «باب میل مخاطبان نبود!

به  »هزارپا«  کمدی  فیلم  تیزر  نخستین   
کارگردانی ابوالحسن داودی رونمایی شد. 

به  »هزارپا«  فیلم،  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کارگردانی ابوالحسن داودی و تهیه کنندگی رضا 
رخشان از ۱۳ تیرماه در سرگروه کورش اکران 
می شود. سازنده تیزر »هزارپا « حمید نجفی راد 

است.
این فیلم گفته می شود، تصویری مفرح و تازه 
از وقایع اجتماعی یک دوران نوستالژیک را ارائه 
می دهد و با مضمونی تازه به موضوعاتی وارد 
می شود که تا به حال در تاریخ سینمای کمدی 

ایران به آن ها پرداخته نشده است.
رضا عطاران و جواد عزتی نقش های اصلی مرد 

فیلم را بازی می کنند و سارا بهرامی ایفاگر نقش 
اصلی زن »هزارپا« است.

سعید  اسکندری،  الله  احمدی،  مهران   
روحانی،  امید  لرستانی،  شهره  امیرسلیمانی، 
نعیمه  ژوله،  امیرمهدی  امیرسلیمانی،  سپند 
سلیمانی،  حسین  رازانی،  سینا  دوست،  نظام 
محمد نادری، علی عامل هاشمی، علی صالحی، 
بهرام ابراهیمی، ارشا اقدسی، شهین تسلیمی، 
حمیدرضا فالحی، علی یعقوبی، فرید شهریاری، 
نوری،  منصور  منصوری،  اشکان  صادقی،  امیر 
حسین حسینیان، مهدی جعفری، علی بابلی، 
مبین رستگار، غالم میرزایی، پیام زمانی از دیگر 

بازیگران این فیلم کمدی هستند.

رضا عطاران و جواد عزتی در »هزارپا« 

 زنان بازار فیلم 
را قبضه کردند

 فرهادی به جشنواره مونیخ
 می رود

 با اکران »اوشن ۸« این فیلم موفق شد در 
راس باکس آفیس آمریکا قرار بگیرد و »جنگ 

ستارگان« و »ددپول« را کنار بزند.
به گزارش  از ورایتی، بانوهای »اوشن ۸« با 
شروع اکران فیلم در آمریکای شمالی، موفق 
شدند صدر باکس آفیس را به خود اختصاص 

دهند.
این فیلم با افتتاحیه ای ۴۱.۵ میلیون دالری 
با نمایش در ۴۱۴۵ سالن سینما ادامه ای بر 
فیلم های پرفروش سه گانه »اوشن« است که 
بیش از یک دهه پیش به کارگردانی استیون 
سودربرگ و با نقش آفرینی ستاره هایی مثل 
روی  دیمون  مت  و  پیت  برد  کلونی،  جرج 
بازار  در  فیلم  این  رفت.  سینما  پرده های 
دالر  میلیون   ۱۲.۲ تاکنون  نیز  بین المللی 
فروش کرده تا مجموع فروشش در جهان را 

ظرف سه روز به ۵۳.7 میلیون دالر برساند.
»اوشن ۸« محصولی از کمپانی برادران وارنر 
و ویلیج رودشو پیکچرز است. این فیلم موفق 
شد دو فیلم پرفروش »سولو:داستانی از جنگ 
ردیف های  در  را   »۲ »ددپول  و  ستارگان« 
پایین تر جدول قرار دهد. ۶۹ درصد مخاطبان 
این فیلم را زنان تشکیل داده اند و از این میان 
۶۹ درصد آنها باالی ۲۵ سال بودند. این فیلم 
در سایت راتن  تومیتوز تاکنون امتیاز ۶۸ درصد 

را کسب کرده است.
فیلم »سولو« کمپانی های دیزنی و لوکاس فیلم 
با فروشی حدود ۱۵.۱۵ میلیون دالر در رتبه 
دوم باکس آفیس جا گرفت و به این ترتیب 
در حالیکه سومین هفته اکران خود را آغاز 
می کند، مجموع فروش داخلی اش را به باالی 
۱7۶ میلیون دالر رساند. در عرصه بین المللی 
هم از همین حاال جان فیلم گرفته شده و با 
اضافه کردن تنها ۱۱.۳ میلیون دالر، فروش 
خارجی اش را به ۱۳۶.۱ میلیون دالر رساند. به 
این ترتیب فروش کل فیلم از مرز ۱۳۶ میلیون 

دالر گذشته است.
»ددپول ۲« با ۱۳.۶۵ میلیون دالر فروش در 
قرار گرفت و فروش  باکس آفیس  رتبه سوم 
رساند.  دالر  میلیون   ۲۸۰ به  را  داخلی اش 
فروش  به  دالر  میلیون  حدود ۱۸.۵  چیزی 
خارجی فیلم اضافه شد و در نتیجه مجموع آن 
را به ۳7۶.۶ میلیون دالر رساند. این فیلم روی 
هم رفته تا به حال ۶۵۵ میلیون دالر فروخته 
است. ر عین حال، فیلم »ارثی« ساخته تونی 
کولِت هم در باکس آفیس جلو رفت. این فیلم 
اولیه  از تخمین های  توانست  تریلر ترسناک 
عملکرد بهتری به ثبت برساند و با ۱۳ میلیون 
دالر کسب شده از ۲۹۶۴ پرده سینما در رتبه 

چهارم جای بگیرد.

 جشنواره بین المللی فیلم مونیخ با تجلیل از 
تری گیلیام و اما تامپسون میزبان فیلم »همه 

می دانند« اصغر فرهادی خواهد بود.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، در حالی که سی 
و ششمین جشنواره بین المللی فیلم مونیخ با 
نمایش درام آلمانی »مکی ِمِسر« کار خود را 
بیشتر  میزبان  این جشنواره  می کند،  شروع 
فیلم هایی است که در جشنواره کن امسال 
این جشنواره  بودند.   به نمایش درآمده  نیز 
را  هنری  فعالیت  عمر  یک  دستاورد  امسال 
که به نام سینه مریت شناخته می شود به اما 
تامپسون بازیگر و فیلمنامه نویس برنده جایزه 
اسکار و تری گیلیام کارگردان اهدا می کند. 
جشنواره مونیخ که از ۲۸ ژوئن تا 7 جوالی 
فیلم  میزبان  حال  عین  در  می شود،  برگزار 
»همه می دانند« ساخته اصغر فرهادی است 
که فیلم افتتاحیه جشنواره کن ۲۰۱۸ بود. 
»دله دزدها« که جایزه نخل طالی کن امسال 
را از آن خود کرد نیز در میان فیلم های این 
فیلم  با  گیلیام  تری  دارد.  مونیخ جای  دوره 
»کسی که دون کیشوت را کشت« به عنوان 
داشت.  کن حضور  اختتامیه جشنواره  فیلم 
وی 7 جوالی به مرکز ایالت باواریای آلمان 
سفر می کند تا این جایزه را دریافت کند.  در 
عین حال مونیخ هم این فیلم و هم شماری 

از بهترین آثار گیلیام را به نمایش درمی آورد. 
»برزیل«، »شاه ماهیگیر« و »مانتی پیتون و 
جام مقدس« از جمله این فیلم ها هستند. فیلم 
کارگردانی  به  در المانچا«  مستند »گمشده 
کیت فالتون و لوییز پپه محصول ۲۰۰۲ نیز که 
درباره اولین تالش ناموفق گیلیام برای ساخت 
فیلمی بر اساس قصه دن کیشوت است، در 

همین بخش به نمایش درمی آید.
اما تامپسون برنده ۲جایزه اسکار نیز قرار است 
۲۹ ژوئن تجلیل شود. وی جایزه اسکار بهترین 
بازیگر زن را برای »پایان هاوارد« دریافت کرد 
برای  را  اقتباسی  فیلمنامه  بهترین  جایزه  و 
فیلمنامه »حس و حساسیت« برای فیلم آنگ 
لی در کارنامه دارد. در بزرگداشت این بازیگر 
هم دو فیلمی که برای وی اسکار به ارمغان 
آوردند و هم فیلم »پرستار مک فی« که در آن 
او در نقش یک پرستار بچه جادویی بازی کرده 
نمایش داده می شود. »نمایش بچه ها« ساخته 
ریچارد ایر نیز جدیدترین فیلم تامپسون است 
که در مونیخ روی پرده می رود. او در این فیلم 

در نقش یک قاضی عالی رتبه دیده می شود.
»خاکستری ناب ترین سفید است« ساخته جیا 
ژانگ-که و »سوختن« ساخته چانگ-لی از 
دیگر فیلم های امسال کن هستند که در مونیخ 

نیز روی پرده می روند.  

نمایش »فیلشاه« در بخش بازار 
جشنواره انسی

انیمیشن سینمایی »فیلشاه« ساخته هادی محمدیان 
در بخش بازار جشنواره انسی به نمایش درمی آید.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، حامد جعفری رییس 
هیات مدیره گروه »هنرپویا« از نمایش »فیلشاه« به 
»انسی«  جشنواره  در  محمدیان  هادی  کارگردانی 
فرانسه خبر داد و گفت: این انیمیشن روز سه شنبه 
 pathe در سینما با ۲۲ خردادماه  برابر  ژوئن   ۱۲
pathe برای شرکت کنندگان در پنجاه و هشتمین 
دوره جشنواره بین المللی انیمیشن انسی به نمایش 

درمی آید.
وی در مورد میزان استقبال از »فیلشاه« در جشنواره 
مورد  »فیلشاه«  نمایش  بلیت های  کرد:  بیان  انسی 
استقبال خوب شرکت های پخش و سایر حاضران در 
بازار این جشنواره قرار گرفت و امیدواریم مانند فیلم 
بتوانیم  »هنرپویا«،  گروه  قبلی  اثر  روم«  »شاهزاده 
بازخوردهای خوبی از نمایش های خارجی »فیلشاه« 

داشته باشیم.
تهیه کننده انیمیشن سینمایی »فیلشاه« درباره حضور 
این اثر در جشنواره ها و اکران های بین المللی گفت: 
تاکنون اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است. 
»فیلشاه« پیش از اینکه در ایران به نمایش درآید در 
لبنان روی پرده سینماها رفت که با استقبال خوبی 
مواجه شد و توانست بیش از ۵۰۰ هزار دالر فروش 
داشته باشد. در گام بعدی هم »فیلشاه« در کشورهای 
و  برنامه ریزی ها  و  نمایش درآمد  به  و عراق  اردن 
مذاکرات برای ادامه اکران های بین المللی این فیلم 

همچنان ادامه دارد.
جعفری اضافه کرد: در هفته گذشته نیز »هنرپویا« با 
World Content Market- در »فیلشاه«  اثر 

Moscow ۲۰۱۸ روسیه حاضر بود و بازخوردهای 
خوبی از جانب پخش کنندگان روسی داشتیم و تالش 
می کنیم با جمع بندی نتایج این سفر، بزودی گزارش 

حضور در این بازار را نیز منتشر می کنیم.

خبر


