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 جهانگیری: ارز مورد نیاز کاال های اساسی در هر شرایطی تامین خواهد شد

 برخورد با مفسدان اقتصادی جدی و محکم 
خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به زمان:

نیست اختالف  از  مانع  وپا  ار با  اشتراکات 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

رجب طیب اردوغان پیروز

 انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

واکنش به افزایش »ازدواج«

 و کاهش»طالق« در کشور

ایران ۵۰ میلیارد دالر

 نفت خام صادر کرد
به گزارش زمان ، می گویند این مرد خسته است. خسته فیزیکی  
از  نشانی  پیروزی  از  پس  سخنرانی  اما  سیاست.  از  خسته  و 
خستگی نداشت.رجب طیب اردوغان چهره کلیدی خاورمیانه 

بار دیگر قدرت را در ترکیه به دست گرفت...

به گزارش زمان ، سید حسن موسوی چلک ، با بیان اینکه در ایران بر 
اساس قانون، مرجع رسمی اعالم میزان ازدواج و طالق سازمان ثبت 
احوال است، گفت:  اما هر سال سازمان ثبت اسناد  هم به عنوان مرجعی 

برای ثبت ازدواج و طالق،  آماری در این مورد اعالم می کند...

به گزارش زمان معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
گفت: کل درآمد ارزی صادرات کشور در سال گذشته حدود 90 تا 
95 میلیارد دالر بود که 50 میلیارد دالر به نفت خام و 20 میلیارد 

دالر به فرآورده ها و پتروشیمی ها تعلق داشت. 256
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سرمقاله
تشدید تحریم؛ نتیجه

 تصویب الیحه مبارزه باتامین 
مالی تروریسم

نگاه روز

 راه مبارزه با آثار تحریم

حکم 962 محکوم اقتصادی 
اجرا شد

تشدید تحریم ها، نتیجه تصویب شتابزده الیحه 
پیشــنهادی دولت برای اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم است.دولت در آبان ماه سال 
گذشته، الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم را به مجلس ارسال نمود. قانونی که در 
اسفندماه ۱۳۹۴ تصویب شد و عمری به اندازه ۲ 
سال دارد، اما به دلیل خواسته گروه ویژه اقدام مالی 
و برنامه اقدام منعقدشده میان ایران و این نهاد در 
تیرماه ۱۳۹۵، مورد اصالح قرار گرفته است. الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در 
دی ماه سال گذشته، توسط کمیسیون حقوقی و 
قضائی مجلس، تصویب نشد اما به دلیل تصویب 
کلیات این الیحه در اردیبهشت ماه سال جاری، 
این کمیسیون، در خردادماه امسال با اصالحاتی 

این الیحه را تصویب نمود. 
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2 صادق معززی نیا 

7 عدنان موسی پور

پیش فـروش خودروهـای 
وارداتـی غیـرمجـازاست      

هشداربه مصرف کنندگان؛ به دنبال ممنوع شدن واردات

آگهی مزایده عمومی
مورخ 97/1/18  مجوز شماره 97/5/282  طبق  دارد  نظر  در  شهرداری چلگرد 
به  را  چلگرد  شهر  اول  آبشارتونل  مجموعه  چلگرد  شهر  اسالمی  شورای 
پیمانکاران و سرمایه گذاران خصوصی از طریق مزایده عمومی جهت استفاده 
شهروندان و گردشگران طبق طرح ارائه شده از طرف شهرداری واگذار می 
نماید. لذا از شرکت کنندگان دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت 10 

روز کاری برای دریافت اوراق به شهرداری چلگرد مراجعه فرمایند. 
1 ـ مبلغ پایه ماهیانه قرار داد 70/000/000 ریال می باشد. 

2 ـ شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . 
3 ـ هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 

4 ـ هریک از برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قراردداد با شهرداری 
نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد. 

5 ـ مدت انجام قرار داد به مدت 1 سال شمسی می باشد. 
6 ـ برای اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه نمایید یا با شماره 

تلفن 03833622445 تماس حاصل فرمایید. 
فریبرز غیبیـ  شهردار چلگرد

به گزارش زمان، وزیر اطالعات گفت: در مذاکرات سیاسی به طرف های خارجی به صراحت اعالم شده که برجام به یک مو بند است و در صورتی که طرف های خارجی بدعهدی هماهنگ با آمریکا از خود نشان دهند و از برجام خارج 
شوند با دستاوردهای ارزشمندی که این مدت عزیزان ما به آن دست پیدا کرده اند روبرو خواهند شد.

وزیر اطالعات: دستیابی به ظرفیت 190هزار سو قابل تحقق است

توافق برجام به مویی بند است 
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تشدید تحریم؛ نتیجه تصویب الیحه مبارزه 
باتامین مالی تروریسم

صادق معززی نیا 
 

تشدید تحریم ها، نتیجه تصویب شتابزده الیحه پیشنهادی دولت 
برای اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

دولت در آبان ماه ســال گذشــته، الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریســم را به مجلس ارســال نمود. قانونی که در 
اسفندماه ۱۳۹۴ تصویب شد و عمری به اندازه ۲ سال دارد، اما به 
دلیل خواسته گروه ویژه اقدام مالی و برنامه اقدام منعقدشده میان 
ایران و این نهاد در تیرماه ۱۳۹۵، مورد اصالح قرار گرفته است. 
الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم، در دی ماه 
سال گذشته، توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تصویب 
نشد اما به دلیل تصویب کلیات این الیحه در اردیبهشت ماه سال 
جاری، این کمیسیون، در خردادماه امسال با اصالحاتی این الیحه 
را تصویب نمود. در هفته پیش رو قرار است شور دوم کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس در رابطه با الیحه در صحن علنی مجلس، 
مورد بررســی قرار گیرد. نگاهی به این الیحه و اصالحات اعمال 
شده توسط کمیسیون، نشان می دهد این الیحه همچنان دارای 
نقاط ضعف جدی است.اولین  نقطه ضعف جدی، به حذف تبصره 
۲ ماده ۱ قانون فعلــی بازمی گردد. در متن قانون فعلی، اعمالی 
که افراد، ملتها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله 
با اموری از قبیل ســلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 
انجام می دهند از مصادیق اعمال تروریستی حذف شده اند اما با 
توجه به بند ۸ برنامه اقدام که در آن از ایران خواســته شده بود، 
این تبصره حذف شود، دولت در الیحه اصالحی خود، این تبصره 
را حذف نمود اما، کمیسیون حقوقی و قضائی خود، این تبصره را 
به صورت دیگری بیان نموده است:» تعیین مصادیق اعمال، افراد 
و گروه ها و سازمان های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران و با تاکید بر حق افراد، 
ملت ها، گروه ها و یا ســازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با 
سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای 
عالی امنیت ملی اســت«.اصالح انجام شــده توسط کمیسیون، 
صراحت الزم برای مســتثنی کردن گروه ها و نهضت های آزادی 
بخش از شــمول جرم تامین مالی تروریســم را ندارد و با توجه 
به اینکه اگر ایران به عضویت کنوانســیون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم درآید، با توجه به بندهای ۲ و۶ این کنوانسیون، عمال 
پیشــنهاد اصالحی این کمیســیون، بی اثر خواهد شد. دربند ۲ 
تعریف مبهم از پدیده تروریســم، ارائه شــده است و در بند ۶، 
همبستگی های سیاسی، مذبی و دینی در حمایت از گروه های به 
زعم کنوانسیون تروریستی، در رابطه با تامین مالی این گروه ها، 
باید توســط کشــورهای عضو، نادیده گرفته شود.اشکال بعدی 
مصوبه کمیســیون غفلت از اصالح ماده ۱۶ قانون فعلی اســت. 
در این ماده آمده است: »به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه 
داده می شــود در اجرای این قانــون مطابق تعهدات بین المللی 
خود در مبادله اطالعات یا معاضدت قضائی با ســایر کشورها، با 
رعایت اصل هفتاد و هفتم )۷۷( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران همکاری نماید«.بدیهی اســت که مبادله اطالعات به طور 
ویژه، ارائه اطالعات شــرکت های تحریمی و نهادهای وابســته با 
توجه به شرایط تحریمی کشور، به اعمال تحریم های موثر کشور 
آمریکا علیه ایران باشــد.از طرف دیگر، درنظر گرفتن »تعهدات 
بین المللی« درمبادله اطالعات،  تفســیر این موضوع با توجه به 
کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معنا پیدا میکند. در 
این رابطه، ماده ۱۸ این کنوانسیون در پی ایجاد کانال موثر تبادل 
اطالعات پیرامون فعالیت های مالی افراد و نهادها میان کشورهای 
مختلف اســت. با توجه به ایــن ماده و اینکــه عموما نهادهای 
تحریمی ایران، برچسب حمایت از تروریسم دارند، تولید اطالعات 
و به اشتراک گذاری اطالعات مرتبط با نهادهای تحریمی محتمل 
بوده و برای آنها مشــکل زا خواهد بود.با این اوصاف، اصالح ماده 
۱۶ ضروری به نظر میرســد. در این اصالح باید مبادله اطالعات 
مطابق با تعهدات بین المللی مقید شود و ارائه اطالعات به خارج از 
شکور، منوط به کسب اجازه مورد به مورد با رعایت مصالح ملی از 
یک نهاد ذیصالح شود.به طور خالصه می توان گفت که تضعیف 
حمایت ایران از جریان مقاومت منطقه و تشــدید و اعمال موثر 
تحریمها، از تبعات منفی اصالح قانون مبارزه با ترویســم خواهد 
بود. بنابراین نمایندگان مجلس باید با مالحظه این موارد، قانون 

فوق را اصالح کرده تا کشور، در آینده دچار خسران نشود.   
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

نرخ تورم کل به 8/2 درصد رسید

 فاصلــه تورمــی در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه قبل ٠.۱ درصد افزایش و در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.۳ درصد 

افزایش نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، براســاس اعــالم مرکز آمار نرخ 
تورم کل کشــور در خرداد ماه ۱۳۹۷ برابر ۸.۲ درصد است که 
در دهک های مختلف هزینــه ای در بازه ۸.۱ درصد برای دهک 
اول تا ۸.۴ درصد برای دهک هفتم نوسان دارد. محدوده تغییرات 
تــورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیــن ۹.۳ درصد برای دهک اول تا ۱۱.٠ درصد برای 
دهک دهم اســت. همچنین اطالع مذکــور در مورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکــی و خدمات« بین ۷.۲ درصد برای دهک 
دوم تا ۷.۶ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به 
تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک 
ها در این ماه به ٠.۳ درصد رســید که نســبت به ماه قبل )۴.٠ 
درصد( ٠.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. فاصله تورمی در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ٠.۱ درصد افزایش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کاال آزاد شد

 ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کاال که روز یکشنبه پس 
از نوسان های شدید بهای سکه در بازار آتی و بازار نقد، لغو شده 

بود، از دیروز )دوشنبه( آزاد شد.
بــه گزارش زمان به نقــل ازبورس کاال، از دیــروز اخذ موقعیت 
تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی سکه طال برای فعاالن 
بازار، امکان پذیر است و اطالعیه ممنوعیت ثبت سفارش خرید، 
لغو می شود؛ به این ترتیب سرمایه گذاران قادر به ثبت سفارش 

های خرید و فروش سکه در معامالت آتی بورس کاال هستند.

حکم 962 محکوم اقتصادی اجرا شد

دادستان تهران گفت: سه نفر از متهمان پرونده 
بانک سرمایه بازداشت شده اند. بخشی از اموال 
به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان 
به میزان ۷٠٠ میلیارد تومان کیفرخواست صادر 

شده است.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا،عباس جعفری 
دولت آبادی در چهارمین جلسه با قضات دارای 
پایه قضایی در ســال جاری، با حضور ۲۵ نفر از 
قضات زن و برخی معاونان این دادسرا، با تبریک 
هفته قوه قضاییه درخصوص اقدامات دادسرای 
تهران در پرونده مالــی و اعتباری ثامن الحجج 
نیز اظهار داشــت: در این پرونده یک میلیون و 
۲۶۷ هزار نفر سپرده گذاری کرده اند و مجموع 
وجوه سپرده شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: دادســرا ضمن رسیدگی به اتهامات 
متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده گذاران 
ورود کرده اســت. هنوز ۱۲٠٠ میلیارد تومان 
تســهیالت پرداختی از بدهکاران وصول نشده، 
اما ۵۳۳٠ میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد 
شــده و در حال حاضــر ۴۴٠٠ میلیارد تومان 
بدهی باقی مانده است که مربوط به پنج هزار نفر 
سپرده گذار اســت. دادستان تهران از شناسایی 
۱۴٠٠ ملــک و توقیــف ۹۸٠ پــالک ثبتی و 
قیمت گــذاری ۱٠۳ دســتگاه اتومبیل متعلق 
به تعاونی اعتبــاری ثامن الحجج خبر داد و در 
تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه 
مذکور، افزود: هشت شرکت فعال متعلق به این 
موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت ها 
به حدی اســت که یکی از این شرکت ها که در 
جزیــره کیش فعالیت می کنــد، ۶٠٠ میلیارد 
تومان ارزش دارد و ۵٠ درصد سهام آن متعلق 
به متهم اصلی پرونده است و تامین نیروی برق 
جزیره را برعهده دارد.وی گفت: این امر نشان از 
صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این گونه 
پرونده ها دارد و همچنین این پرسش را مطرح 
می کند که چرا یک موسســه مالی و اعتباری 
بایــد در چنین حوزه هایــی ورود کند.جعفری 
دولت آبادی همچنین از فروش ۸۷ ملک متعلق 
به موسســه مالی اعتباری ثامن الحجج به مبلغ 
۱۸۶ میلیارد تومــان از طریق مزایده و فروش 
برخی اقالم منقول مؤسسه به قیمت ۱٠ میلیارد 
تومان خبر داد.وی اعــالم کرد: در حال حاضر 
اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج  پرونده 
با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان 
تهران تحت رسیدگی است.دادستان تهران در 
بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم 
اقتصادی، از تعقیب ۳۳۴ متهم و محکومیت و 
اجرای حکم نســبت به ۹۶۲ محکوم اقتصادی 
خبر داد و از دولت خواســت با نظارت بیشتر بر 
عملکرد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و 
تقویت ســاز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل 
چنیــن پرونده هایی را در قــوه قضاییه کاهش 
دهد. جعفری دولت آبادی با اشــاره به پرونده 
حقوق هــای نجومی اعالم کــرد: در مورد این 
پرونده، اساسا عده ای مخالف رسیدگی قضایی 
بودنــد و این موضوع را قبول نداشــته و عنوان 
می کردنــد که مصوبه مجلس اســت ولی قوه 
قضاییــه به این موضوع توجــه نکرد و تاکنون 
دادســتانی تهران ۴۳ فقره کیفرخواست صادر 
کرده و ۷ فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست 
اســت.وی در مورد پرونده اختالس از مدیریت 
اکتشافات شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: سی 
نفر تحت تعقیب قــرار گرفته و هفتاد میلیارد 
تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است.

زیردریایی فاتح رونمایی می شود

 فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت: ســاخت 
ناوشکن »سهند« با انجام تست های دریایی رو 
به پایان بوده و تا پایان آذرماه ســال جاری به 

همراه ناو »دنا« عملیاتی خواهد شد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، امیــر دریادار 
حسین خانزادی فرمانده این نیرو از جدیدترین 
ناوشکن ساخته شده برای نداجا به نام ناوشکن 
»دنا« خبر داد.وی در همین زمینه تصریح کرد: 
این ناوشــکن که توسط سازمان صنایع دریایی 
وزارت دفاع ســاخته شــده، بزودی به ناوگان 
دریایی ارتش در آب های جنوب کشــور ملحق 

خواهد شد.
به گفته امیر دریادار خانــزادی دنا جدیدترین 
شناور ساخته شده از کالس موج است.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش درباره ســاخت ناوشــکن 
»سهند« نیز توضیح داد: کار ساخت این ناوشکن 
با انجام تســت های دریایی رو به پایان بوده و 
تا پایان آذرماه ســال جاری به همراه ناو »دنا« 
عملیاتی خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: زیردریایی »فاتح« نیز که اولین زیردریایی 
کالس متوسط ساخت جمهوری اسالمی ایران 

است بزودی رونمایی خواهد شد.
فرمانــده نیروی دریایی ارتــش در پایان تاکید 
کرد: تمامی ایــن اقدامات علی رغم تحریم های 
همه جانبه و در لبیک به فرمان رهبری مبنی بر 
شتاب مضاعف در تقویت توانمندی های دفاعی، 
به دست متخصصان داخلی صورت گرفته است.

اخبار

سرمقاله

 بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است

کالمامیر

کشور  ارزی  و  اقتصادی  مسائل  بررسی  جلسه 
جمهور  رئیس  اول  معاون  ریاست  به  دیروز 

برگزار شد.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  در  جهانگیری  اسحاق  جمهوری،  ریاست 
جلسه با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و 
محدودیت های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی 
کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در 
این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی 
نیاز  برای تامین کاالهای حیاتی و اساسی مورد 
مردم کمترین اختاللی ایجاد نخواهد شد، اظهار 
در  حتی  باشند  داشته  اطمینان  مردم  داشت: 
بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی 
و به میزان کافی برای تأمین کاالهای اساسی و 
حیاتی اختصاص خواهد یافت.جهانگیری با اشاره 

به گروهبندی و تعیین فهرست کاالهای مورد نیاز 
کشور بر اساس اولویت بندی و گروهبندی کاالها 
گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص 
نحوه  بر  نظارت  و  واردات  میزان   ، قیمتگذاری 

تخصیص ارز و توزیع کاالهای اساسی و حساس 
برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از 
محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و 
محصوالت پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، 

تامین  حیاتی  و  اساسی  کاالهای  نیاز  مورد  ارز 
خواهد شد.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
نخواهیم گذاشت کوچک ترین رانت و فساد در 
این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی 
کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام 
اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور 

جدی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی 
از  است؛  اقتصادی  فعاالن  همه  و  مردم  خواست 
بانک مرکزی و  و تجارت،  وزارت صنعت، معدن 
گمرک جمهوری اسالمی ایران خواست تا با اطالع 
رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز 
و ترخیص کاال، شفافیت الزم را برای ممانعت از 
خالف  ادعاهای  طرح  از  جلوگیری  و  فساد  بروز 
علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد 

نیاز کشور به وجود آورند.

 جهانگیری: ارز مورد نیاز کاال های اساسی در هر شرایطی تامین خواهد شد

 برخورد با مفسدان اقتصادی جدی و محکم خواهد بود

رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.
به گزارش زمان به نقل ازخبر انالین، می گویند این مرد خسته 
است. خسته فیزیکی  و خسته از سیاست. اما سخنرانی پس از 
پیروزی نشانی از خستگی نداشت.رجب طیب اردوغان چهره 
کلیدی خاورمیانه بار دیگر قدرت را در ترکیه به دست گرفت. 
این سیاستمدار کهنه کار عدالت و توسعه را چریک هم می 
پیروزی  برای  را  زیادی  مبارزات  گویند چرا که در گذشته 

حزبش داشته؛ حزبی که برای پیروزی اش سالها مبارزه شده 
تا به این مرحله ای که »اکنون« است، برسند.اردوغان پس از 
قدرت گرفتن در سال ۲٠٠٠ و ۲٠٠۱ با اصالحات اقتصادی 
محبوبیت ویژه ای نزد مردم ترکیه پیدا کرد. او مردی است که 
هم در سیاست و هم در اقتصاد به نظر موفق عمل کرده است. 
اردوغان در مسائل منطقه به گونه ای عمل کرد که کشورهای 
منطقه به این واقعیت رسیدند که در بحران های خاورمیانه 

نمی توان نقش کلیدی شخص اردوغان و بعد کشور ترکیه 
را نادیده گرفت.دیروز او بار دیگر پیروز شد و بار دیگر قرار 
است در بحران های پیش روی منطقه نقش خود را به عنوان 
رئیس جمهوری قدرتمند در عرصه سیاسی به منصه ظهور 
برساند.اردوغان ۱۱ سال نخست وزیر ترکیه بود در این مدت 
اختیارات در قانون اساسی نزد نخست وزیری بود. اما اردوغان 
پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه شد قانون اساسی را تغییر 
داد و اختیارات رئیس جمهوری را افزایش داد. پس از اعالم 
برای  اردوغان به همراه همسرش  آرا،  نتایج ۷٠ درصد کل 
حامیانی که تنها به دلیل او به خیابان ها آمده بودند سخنرانی 
کرد. جنس سخنرانی امروز اردوغان بسیار متفاوت تر از جنس 
سخنرانی پساکودتای نظامی بود. اما تهدید همان تهدید بود.

برای  که  مردم  میان  در  پیروزی  مطبوع  حس  با  اردوغان 
پایکوبی و جشن، از پیروزی این سیاسمتدار کهنه کار که به 
میراث دار آتاترک معروف است، گفت:  »مردم به وی وظیفه 
اعمال اختیارات ریاست جمهوری و سمت های قوه مجریه را 
محول کردند.« اردوغان با کنایه ادامه داد: من امیدوارم که 
هیچ کس درباره نتایج ابراز تردید نکند و برای پنهان کردن 

ناکامی خودش به دموکراسی صدمه نزند. 
رجب طیب اردوغان که در کنار همسرش سخنرانی می کرد 
بر روی نتایج انتخابات تاکید کرد و گفت: » بر اساس نتایج 
قوه  ریاست  و  ریاست جمهوری  وظیفه  ما  ملت  غیررسمی، 
مجریه را به ما واگذار کردند و در انتخابات پارلمانی اکثریت را 

به ائتالف ما دادند که این مسئولیت بزرگی است.«

اردوغـان طیـب  رجـب 
 پیروز انتخابات ریاست جمهوری

سکان ترکیه در دستان سیاستمدار کهنه کار؛

علیرغم  که  مهم  این  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اشتراکات و روابطی که با کشورهای اروپایی داریم، اختالف نظر 
و اختالف نگاه در خصوص برخی مسائل ممکن است وجود 
این مفهوم  به  اگر اشتراکاتی وجود دارد  باشد، گفت:  داشته 

نیست که ما صد در صد مثل هم بیاندیشیم. 
به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی- سخنگوی وزارت امور 
خارجه دیروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران  داخلی و 
خارجی، در پاسخ به سوال خبرنگار زمان مبنی بر اینکه خانم 
جلسه  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی 
عمومی پارلمان اروپا از گفتگو با مقامات ایرانی در مورد مسائل 
موشکی خبر داده، اظهار داشت: علیرغم اشتراکات و روابطی 
که با کشورهای اروپایی داریم، اختالف نظر و اختالف نگاه در 

خصوص برخی مسائل ممکن است وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه متن دقیق صحبت های خانم موگرینی را 
ندیدم و البته اگر چنین صحبتی شده باشد غیرطبیعی نیست و 
می تواند چنین موضوعاتی مطرح باشد، تصریح کرد: ما علیرغم 
اشتراک نظرها و روابط خوبی که با کشورهای اروپایی داریم، 
می توانیم اختالف نظرها و اختالف دیدگاه هایی نیز در مورد 
برخی از مسائل داشته باشیم.قاسمی افزود: برخی از مسائل 
ابهام  یا  و  و پرسش  نقد  مورد  ایران می تواند  و سیاست های 
است  ممکن  نیز  ما  است.  طبیعی  امری  که  باشد  اروپایی ها 
نسبت به برخی از سیاست های اروپا در ارتباط با مسائل منطقه 
و همچنین دیگر مسائل انتقادات و سواالتی داشته باشیم، که 
آن را با طرف های اروپایی مطرح می کنیم. وی تصریح کرد: 
نباید انتظار داشت که در تمام مسائل دو طرف نگاه و دیدگاه 
یکسانی داشته باشند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
قطعا برخی مسائل و سیاست های ایران می تواند برای اروپایی ها 
سوال باشد، در نهایت ما هم نسبت به اروپا و سیاست های آنها 
در منطقه، یمن و جهان سواالت و انتقاداتی داریم و در دیدارها 
با طرفهای اروپایی آنها را مطرح کرده ایم. وی یادآور شد: اگر 
اشتراکاتی وجود دارد به این مفهوم نیست که ما صد در صد 

مثل هم بیاندیشیم.
 قاسمی در ابتدای نشست خبری با گرامیداشِت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی و یارانشان و با آرزوی 
موفقیت برای تیم ملی فوتبال، توضیحاتی در خصوِص بسته 
بررسی  برای  الهه  دادگاه  نشست  برگزاری  اروپا،  پیشنهادی 
شکایت ایران از آمریکا، برجام و خبرسازی هایی با هدف ایجاد 
فشار روانی علیه ایران و... ارائه داد.قاسمی با ذکر این مسئله که 
بسته پیشنهادی اروپا باید مورد موافقت همه کشورهای ۴+۱ 
از جمله ایران، روسیه و چین قرار بگیرد، گفت: بعد از خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام، با توجه به عالقمندی دیگر شرکای 

ما در برجام که شامل ۴+۱ می شود، مباحثی آغاز شد مبنی بر 
اینکه چگونه می شود برجام را بدون آمریکا حفظ کردد. بنابر 
این مذاکراتی با اروپا، روسیه و چین شروع شد. ما نباید سه 
کشور اروپایی را نام ببریم و روسیه و چین را نام نبریم. هر 
بسته و پیشنهادی که بخواهد به ایران ارائه شود، و ایران بعد 
از دریافت این بسته تصمیم بگیرد، این باید بسته ای باشد که 
مورد قبول روسیه و چین هم باشد. باید به مجموع بسته توجه 
کرد و نمی تواند جدای از رفتار روسیه و چین در نظر گرفته 
از آمریکا گفت:  ایران  شود .وی درباره دادگاه الهه و شکایت 
براساس شکایت ایران به خاطر توقیف غیرقانونی ۲میلیارد از 
دارایی های بانک مرکزی توسط دولت آمریکا شکایتی را نزد 
دیوان بین المللی دادگستری الهه مطرح کرده و حدود هشتم 
یا دوازدهم اکتبر دادگاه برای جلسه استماع تشکیل می شود و 
پس از جلسه استماع باید ببینیم روند به کجا می رسد و دولت 
ایران احقاق حقوق کشور را دنبال خواهد کرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با ابرازِ امیدواری به سرعت عمل اروپا در ارائه بسته 
پیشنهادی به ایران، تصریح کرد: ما روزانه و به طور مرتب با 
مجموعه کشورها و اتحادیه اروپا در تماس هستیم. کارشناسان 
ما تماس دارند. دو نشست علنی داشتیم که آخری در تهران 
بود. به عنوان دیپلمات امیدوار و خوش بین هستیم. و امیدواریم 
که اتحادیه اروپا بتواند خواسته های ایران را در خصوص تامین 
منافع خود از برجام به دست بیاورد و امیدوارم علیرغم کندی 
که وجود دارد اتحادیه اروپا بتواند با سرعت بیشتری و در زمان 
کمتری این بسته پیشنهادات را بتواند ارائه کند. ایران پس از 
دریافت آنها تصمیمات الزم را مبتنی بر مصالح کشور اتخاذ 
خواهد کرد.وی در ادامه به خبرسازی هایی که با هدِف ایجاد 
فشار روانی علیه ایران انتشار می یابد، اشاره کرد و افزود:   آنهایی 
که رفتار خصمانه با دولت و مردم ایران داشته اند، مثل آمریکا 
و رژیم اشغالگر قدس و اندک کشورهای دیگر، مدتی است که 
سعی کرده اند با ایجاد یک فضای روانی یا جنگ روانی مطالبی 
را مطرح کنند که در مردم ایران تردید و شک وگمان هایی را 
ایجاد کنند. آنچه که درباره مقامات ایرانی با آن عدد و رقم و 
سرمایه ای که در آنجا وجود داشته باشد،   من فکر می کنم 
آقای ظریف روز یکشنبه به موقع و به جا اشاره کردند که ما 
شاهد خبرسازی های مختلف هستیم و این اخبار توسط برخی 
از  آژانس های خبری و خبرگزاری مطرح می شود و صحبت 
خروج شرکت ها می کنند. وقتی بررسی می شود می بینیم برخی 
کشورها در ایران حضور نداشتند. این فشار روانی که اهداف 
خاصی را دنبال می کند، کامال مشهود است. آنچه که ما به آن 
تکیه داریم، افکار عمومی ملت ایران است که این خبرسازی ها 
را با توجه به تجارب خود نخواهند پذیرفت. همه دستگاه های 

دولتی و غیردولتی و آحاد مردم و همه دستگاه های حاکمیتی 
باید بتوانند در قبال این تالش های مذبوحانه کانون هایی که 
علیه ملت ایران اقدام می کنند، باید بتوانند افکار عمومی را 
تنویر کنند. آزموده را آزمودن خطاست. باید شناخت کافی از 
دالورمردی های مردم ایران باید داشته باشند. قاسمی در خصوِص 
اخراج دیپلمات های ایرانی از هلند، بیان کرد: این موضوع را نه 
تأیید و نه تکذیب می کنم و در این خصوص، اطالع دقیقی 
ندارم.»حضور ایران در سوریه«، یکی دیگر از محورهای صحبت 
های قاسمی در جمع خبرنگاران بود که وی با تأکید بر این نکته 
که حضور ایران در سوریه به درخواست دولت این کشور است و 
کمک های ایران مستشاری است؛ تشریح کرد: اظهارات مقامات 
رژیم صهیونیستی چه در مورد سوریه، روسیه و ایران، بخشی 
از جنگ روانی است که درباره آن صحبت کردیم. آنها در این 
زمینه هم سخن پراکنی می کنند تا روبط ایران را با کشورهای 
منطقه تحت تاثیر قرار دهند. این سخنان نامربوط را بخشی از 
جنگ روانی می دانم و سخنانی نادرست می دانم که قابل اتکا 
نیست و ما با دروغ پردازی های مقامات صهیونیستی آشنایی 
داریم.  همکاری ما با روسیه در خصوص سوریه ادامه دارد. هفته 
آینده نشست روند آستانه را خواهیم داشت. هفته گذشته در 
ژنو نشست درباره سوریه داشتیم. ادعای پایگاه نادرست است، ما 
از ابتدا به درخواست دولت سوریه با توجه به هجوم تروریست ها 
و اشغال سوریه، به کمک دولت سوریه رفتیم و این کمک های 
این کمک ها  تروریست ها  تا حضور  و  دارد  وجود  مستشاری 
ادامه خواهد داشت و تا زمانی که دولت سوریه این کمک ها 
را بخواهد ما به این کمک ها ادامه خواهیم داد. طی چند سال 
گذشته با این حضور در زمینه اخراج تروریست ها نقش موثری 
داشتیم. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه درباره اظهاراِت 
ظریف مبنی بر اشاره به دلواپسان و همزمان تأکید بر وحدت 
ملی و اظهارات وزیر اطالعات درباره برجام مبنی بر اینکه بر 
مویی بند است و اینکه آیا اظهارات ظریف خالف وحدت نیست، 
ابراز کرد: ظریف در مقابل قلب واقعیت منتقدان، از عملکرد 
خود دفاع کرد. قاسمی افزود: من چنین تصوری ندارم. تصوری 
که از دکتر ظریف دارم به عنوان فردی که متخصص، کارشناس 
و وزیر خارجه ورزیده شناخته می شود. وزارت خارجه اصوال از 
صدر تا ذیل مجموعه ای فراجناحی است و باید فراجناحی و 
طبق منویات رهبری باشد و برای پیشبرد مصالح و منافع ملی 
تالش می کند و آنچه آقای ظریف بیان می کنند در این راستا 
است. شخص وزیر خارجه سعی کرده از ورود به مسائل جناحی 
پرهیز کند. ولی این منافاتی ندارد وقتی برخی از منتقدین با 
هر نیتی قلب واقعیت می کنند، وزارت امور خارجه پاسخگوی 

سیاست ها، اهداف و عملکرد خودش نباشد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به زمان:

اشتراکات با اروپا
 مانع از اختالف نیست
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شناسایی عناصر پدید آورنده شرایط ارزی کنونی 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: دستگاه های عضو این 
ستاد در حال رصد و شناسایی عناصر پدیدآورنده شرایط ارزی کنونی هستند. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی مویدی خرم آبادی« دیروز در حاشیه 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در جمع خبرنگاران افزود: اینکه 
عناصر را اکنون معرفی کنیم از نظر سازمانی به مصلحت نیست؛ بعضی از این 
عناصر شناسایی شده اند و بعضی در حال رصد هستند که نتیجه این اقدام 
ها را به زودی به اطالع مردم می رسانیم.وی ادامه داد: بنا به دستور شخص 
رئیس جمهوری، تمرکز ستاد در شرایط کنونی بر بحث مبارزه با قاچاق ارز 
است. در این زمینه با دستگاه های متولی هماهنگی هایی انجام شده و این 
دســتگاه ها برنامه هایی را در دستور کار قرار داده اند تا بتوانیم تکانه ها را 
کاهش دهیم.مویدی با بیان اینکه این برنامه ها به دستگاه های مقابله ای از 
جمله تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و گمرک ابالغ شده است، 
گفت: طبیعی است که بخش مقابله ای بعد از تمهیدات پیش گیرانه و ایجابی 
مورد توجه قرار می گیرد.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
آمار کشفیات هفته آینده به استحضار مردم می رسانم.وی در پاسخ به این 
پرسش که گفته می شود برخی از کشورها در این نوسانات ارزی نقش داشته 
اند، گفت: ما شاهد یک سازمان یافتگی در مرز و بیرون مرز به منظور عملیات 
روانی هستیم.مویدی گفت: در بعضی نقاط در کشورهای همجوار ما تیم های 
مخصوص عملیات روانی علیه نظام و بر علیه کشور ما طراحی شده و این 
روزها در حال ادامه دادن فعالیت های خود هستند؛ در این شرایط طبیعی 
است ما هم متناسب با جنگ عملیات روانی باید به مقابله بپردازیم.مویدی در 
پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق چه اقداماتی را در 
راستای کنترل و مبارزه با بازار ثانویه یا بازار قاچاق ارز انجام داده است، گفت: 
ستاد به آنچه در این حوزه به معنا و مفهوم قاچاق است ورود پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی 
متاثر از عوامل اقتصادی نیست بلکه متاثر از عوامل روانی است، گفت: باید 

بدانیم دشمن با تمام توان و تمام قد در برابر نظام و مردم ما ایستاده است.

حمله موشکی انصاراهلل یمن به پایتخت عربستان

 انصاراهلل یمن اعالم کرد با چند فروند موشــک پایتخت عربستان را هدف 
قرار داده اســت؛ خبری که سعودی ها آن را رد می کنند و مدعی هستند 
موشک های بالستیک یمنی ها در آسمان ریاض منهدم شده اند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، یگان موشکی ارتش یمن وابسته به انصاراهلل اعالم کرد 
که شامگاه یکشنبه چند فروند موشک به سمت اهداف نظامی و حکومتی 
عربستان سعودی در ریاض پایتخت این کشور شلیک کرده که این موشک ها 
به اهداف خود اصابت کرده اند.در همین حال خبرگزاری عربستان به نقل از 
ســخنگوی ائتالف تحت امر ریاض اعالم کرد که موشک های شلیک شده 
از اســتان صعده در شمال یمن به سوی ریاض توسط سامانه های پاتریوت 
هدفگیری و منهدم شده اند.ترکی المالکی در این باره گفت: دو موشک شلیک 
شده از سوی یمن توسط پدافند موشکی عربستان در آسمان ریاض هدف 
قرار گرفته و منهدم شــدند و تنها بقایای این موشک ها در برخی مناطق 
مسکونی سقوط کرده که آن هم تلفات جانی یا خسارت مالی نداشته است.

رئیس مجلس :
دولت باید نقدینگی را به حوزه های 

ثروت زا هدایت کند

 رئیس مجلس با اشــاره به اینکه هدایت نقدینگی به 
موضوعات و مســائل جزئی نفعی نداشته و ثروتی به 
کشــور اضافه نمی کند، گفت: دولت باید بسترهای 
هدایت نقدینگی مردم به پروژه های ثروت زا را فراهم 
کند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی در 
حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال 
در جمع خبرنگاران گفــت:در حال حاضر نقدینگی 
زیادی در دست مردم است که هدایت این نقدینگی ها 
در جهت پروژه های بزرگ به دلیل ثروت زا بودن می 
تواند برای کشور منفعت داشته باشد.الریجانی افزود: 
نکته مهم این است که دولت بسترهایی را فراهم کند 
که نقدینگی به سمت پروژه های ثروت زا هدایت شود؛ 
نکته مهم دیگر به خود مردم مربوط می شود و مردم 
باید بدانند که  هدایت نقدینگی به موضوعات جزئی 
نفعی برای کشور ندارد و ثروتی هم به کشور اضافه نمی 
کند اما پروژه های عمرانی، ایران را آباد می کنند، ضمن 
اینکه استفاده از اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های 
عمرانی تضمینی برای سود مردم است که ثروت زیادی 
را فراهم می آورد.رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: برای پروژه هایی که به حجم زیاد سرمایه گذاری 

نیاز دارند باید بستر مشارکت مردم فراهم شود.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تشکیل می شود

ســخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس از 
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
بــا حضور علی الریجانی خبر داد و گفت: بر اســاس 
این طرح ســازمانی مستقل به ریاست یکی از قضات 

با تجربه کشور زیرنظر قوه قضاییه تشکیل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، حســن نوروزی 
با تشریح جلســه دیروزاعضای کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس با رییس مجلس که به مناسبت هفته 
قوه قضاییه برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه طرح 
۲۲ ماده ای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
بررســی شــد.وی مهم ترین محورهای این طرح را 
تشکیل یک سازمان مستقل در درون قوه قضاییه به 
ریاست یکی از قضات باتجربه کشور به انتخاب رییس 

دستگاه قضا عنوان کرد.
وی تصریح کرد: ســازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مستقل از دادگســتری و دادسراها و دارای ضابطین 
قضایی ویژه خواهد بود که پرونده های اقتصادی بیش 

از پنج میلیارد تومان را رسیدگی خواهد کرد.

خبرخبر

به  به طرف های خارجی  وزیر اطالعات گفت: در مذاکرات سیاسی 
صراحت اعالم شده که برجام به یک مو بند است و در صورتی که 
طرف های خارجی بدعهدی هماهنگ با آمریکا از خود نشان دهند و از 
برجام خارج شوند با دستاوردهای ارزشمندی که این مدت عزیزان ما 

به آن دست پیدا کرده اند روبرو خواهند شد.
در  دیروز  علوی  حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از تاسیسات شهید علی محمدی )فردو( در جمع  حاشیه بازدیدش 
بدعهدی  آمریکا  همانند  خارجی  کشورهای  اگر  افزود:  خبرنگاران، 
کنند با دستاوردهای فرزندان ما که بر اساس تحقیق و توسعه در 
این مدت کسب کرده اند روبرو خواهند شد و خواهند دید که در یک 
فرصت کوتاه فرسنگ ها بیشتر از آنچه قبل از برجام بوده ایم، پیش 

خواهند رفت و صنعت هسته ای کشور را به نقاط حساس تری رسانده 
و پیشرفت تعیین کننده تری خواهند داشت.وزیر اطالعات گفت: قبال 
توفیق داشتم از نزدیک با فعالیت هسته ای در این سایت آشنا شوم اما 
بار دیگر امروز بازدیدی از این سایت داشتم تا به فرزندان کشورمان 

خسته نباشید بگویم. 
خوشبختانه انگیزه دانشمندان ما بسیار باالست و یک نگاه امیدوارانه 
به آینده وجود دارد که نشان می دهد اراده ایران و ایرانی تحت تاثیر 
اقدامات ناامیدانه دشمن قرار نمی گیرد.وی ادامه داد: امروز در شرایطی 
هستیم که یکی از اعضای برجام یعنی آمریکا بدعهدی نشان داد و از 
آن خارج شد و اعتبار اندکی که این توافق داشت را از بین برد و این 
بدعهدی را همگان می بینند که قواعد بین الملل را از اعتبار انداخته 

است.علوی گفت: اما فرزندان ایران اسالمی نشان دادند خروج یک 
عضو از برجام و یا سایرین تاثیری در عزم و اراده آنها ندارد و همان طور 
که مقام معظم رهبری بیان کردند باید ظرفیت غنی سازی ایران در 
چارچوب برجام به ۱۹٠ هزار سو برسد. همه نیروها با فرمان ایشان 

انرژی مضاعف و نیروی دوباره گرفتند.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: بیگانگان قدمی به سود ایران بر 
نخواهند داشت و طبیعی است دشمن همیشه در مقام تهدید ایران 
است؛ اگر قرار باشد به خاطر تهدید متوقف شویم اصال نباید حرکت 
عبور  آنها  از  و  نیست  تهدیدها چیزی  نشان می دهیم  ما  اما  کنیم 
خواهیم کرد و به فرض که دشواری هایی را ایجاد کند ملت ما نشان 
داده است این اقدامات آنها را متزلزل نمی کند و با کمک ملت، هدایت 

رهبری و مسئوالن کار خود را به پیش می برد.
وی همچنین گفت: کسانی که بدعهدی کردند خواهند فهمید پیش از 
آنکه خروج از برجام به زیان ایران تمام شود، به زیان آنها خواهد بود و 

ایران با اراده مسیر خودش را ادامه خواهد داد.

دستیابی به ظرفیت190هزار سو قابل تحقق است
شهید  سازی  غنی  مجتمع  از  بازدید  درحاشیه  علوی  سیدمحمود 
احمدی روشن نطنز نیز افزود: با آمادگی متخصصان کشورمان، فرمان 
مقام معظم رهبری درباره فعال شدن ظرفیت ۱۹٠ هزار سو دست 
یافتنی است و فرزندان انقالب می توانند با این توانمندی و آمادگی 
این فرمان را انجام دهند. یقین دارم با این آمادگی فرمان مقام معظم 
رهبری درباره فعال شدن ۱۹٠ هزار سو دست یافتنی است و فرزندان 
انقالب می توانند با این توانمندی و آمادگی این فرمان را انجام دهند.

علوی با بیان اینکه دشمن از عهدشکنی خود پشیمان می شود، گفت: 
دشمنان به زودی درخواهند یافت که حتی اگر به نیت به زانو درآوردن 
ایران این کار را بکنند به فرض که ملت ایران به زانو در بیاید اما زانو 
نخواهد زد. دشمنان تا االن هم نتوانسته اند ملت را به زانو درآورند و 

این آرزویی است که به گور خواهند برد.

توافق برجام به 
مویی بند است

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس مدل ۹۳با شماره پالک ۵۸۵ ب ۳۸ایران ۸۲با 
 NAAN٠۱cA۶EH۱٠۸۳۷۲ شاسی  شماره  و   ۱۲۴k٠۳۷٠۲٠۱ موتور  شماره 

بنام پیام گرکانی فیروزجایی مفقود گردیده و ارز درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 مفقودی
 برگ سبز پراید وانت ۱۵۱ مدل ۹۴ با شماره پالک ۱۶۴ ح۴۵ ایران ۷۲ با شماره 
ودادی  مجید.  نام  شاسی NAs۴۵۱۱٠٠F۴۹۴۱۵۵٠به  شماره  موتور۵۴۲۵۴۷٠ 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خاور ۸۸مدل ۸۱فاقد پالک های شماره گزار با شماره 
چالوس  شهرداری  مالکیت  به   ۱۶.۴۲۵۸۷۴ شاسی  شماره  و   ۱٠.۱۵۶۸٠۸ موتور 

 بابل مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی )نوبت دوم(
مجوز حمل سالح کالیبر ساچمه زنی مدل تک لول ته پر چخماقی به شماره سالح 
A٠۹٠۶۵۴ ساخت ترکیه به شماره دفترچه ۱۵۶٠۲۲۴ به نام یداله سیمائی فرزند 

محمد مفقود گردیده است.
ایالم

 آگهی
مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال  کل  اداره  دعوای  خصوص  ۹۶٠۲۸۵در  کالس   
به اصل  اعتراض  به خواسته  پور  نیکخو کوچکی  آقای  به طرفیت  مازندران  استان 
و  اراضی  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  رای  ابطال  خوانده  ثبت  تقاضای 
ساختمانهای فاقد سند نسبت به اعیان ۷٠.۸٠سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان به مساحت ۳۵۴ مترمربع. تحت  پالک ۱۹۵۳ فرعی از ۱۶۹۸ 
فرعی از یک اصلی قریه رویان با احتساب کلیه خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی 
دعوت شوند مقتضی است دستور فرمایید تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم 

نمایندم.الف ۹۷.۲۸۶
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به. مجهول المکان  محمد آهنگر بدین وسیله به 
مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان مظاهر مهدی نیا دادخواستی دائر بر 
ورود ثالث به طرفیت شما در این شورا مطرح که به حسب  ارجاع و پس از ثبت کالسه 
۸.۶۳.۹۷جهت رسیدگی به روز ساعت ۹:۳٠ تعیین وقت گردیده لیکن به دلیل عدم 
دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حسب 
تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا پس از اطالع قبل از 
حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر 
شوید در غیر این صورت شورا. غیابا  رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود ضمناً 

چنانچه  نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت ان  ده روز می باشد
 شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و متهم فعال  متواری آقای سعید بابازاده شاکی اداره جهاد کشاورزی 
اتهام تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی  شهرستان بابل شکایتی علیه متهم فوق به 
واقع در روستای سفیدطور بخش بندپی غربی شهرستان بابل در این شعبه مطرح 
پرونده کالسه۹۶٠۹۹۸۱۱۱۱۴٠٠۳۶۲ شعبه ۱٠۳  به شماره  و  ارجاع  از  که پس 
بابل ۱٠۳ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ  دادگاه کیفری دو شهرستان 
۹۷.۵.۲۷ساعت ۸:۳٠ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱۱۸ قانون 
آیین دادرسی  کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 رئیس شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 10۳ جزایی سابق سوادکوهی

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶٠۳٠۱٠۶٠٠٠۶۵۶۸ 
و رای اصالحی ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۶٠٠٠۱۱۴۳ 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/ خانم اعظم توکلی چالسپاری فرزند 
محمد ولی  بشماره شناسنامه ۳۴۲۸ صادره از تهران  در ششدانگ /یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن /به مساحت ۱۲٠متر مربع پالک ۱۵۶فرعی از ۱٠۵اصلی  واقع در 
قریه کهنه گل  ورامین  خریداری از مالک رسمی آقای  حسن بیلچی کنگرلو  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 مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۴/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹

م.الف 166 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی مزایده عمومی مواد اولیه قالیبافی 1397/2
کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 
تعداد32 قلم مواد اولیه قالیبافی مازاد خود را به وزن 2593/5 کیلوگرم  از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساندمتقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
  https://www.setadiran.ir  مزایده به سایت سامانه الکترونیکی دولت)ستاد ایران( به آدرس

مراجعه نمایند.
 تاریخ بازدید و دریافت اسناد و شرکت در مزایده : از تاریخ  05/ 04/ 1397 لغایت  1397/04/16

تاریخ بازگشایی پاکات مورخه 1397/4/17ساعت 8 صبح 
- آدرس و تلفن محل بازدید : چهارمحال وبختیاری ، شهر بن ، ابتدای جاده شیخ شبان ، اداره 

کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر بن .
- آدرس و تلفن محل  تحویل پاکت الف  : شهرکرد ، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام 

خمینی)ره(، اداره  پشتیبانی ،  تلفن تماس  038-32261819 
-  شماره فراخوان مزایده  100975226000002می باشد وکلیه مراحل مزایده از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  ماندنی   فرزند  دشتکی   محمدشیخی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
گواهي  دادگاه  درخواست  این  از  به کالسه۹۷٠۹۹۸۳۸۵۵۷٠٠۱۷۱   دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب سلیمانی   فرزند پیران 
به  ش ش ۲ متولد۱۳۷۲/۴/۵سرانجام در تاریخ ۹۵/۶/۳۱ در آخرین اقامتگاه  خود  
درحادثه تصادف رستم آباد بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر 

است به:
۱-محمدشیخی دشتکی  فرزند ماندنی به ش ش ۵٠۳) همسر متوفي(

۲-امیرعلی شیخی  فرزند محمد به ش ش۴۹٠٠۲ ۱۲۷۶۶ ) فرزند متوفي(
۳-ماه رخ نجفی دشتکی   فرزند ابوالقاسم  به ش ش۹ ) مادر متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  زهرا قنبری

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جعفرآمیغی جونقانی فرزند 
حسنعلی خواهان مدیریت شعب بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت 
مهرشاد شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر آمیغی فرزند حسنعلی به خواسته 
مطالبه وجه بابت ...) مطالبه مبلغ ۳۵/٠۷۸/۳۷۲  ریال بابت قرارداد شماره ۲۶۹۴٠٠۴۷۱ 
و تاخیر تادیه از قرار هرروز ۱۹/۶۴۹ریال  به انضمام هزینه های مربوط به دادرسی ) حق 
الوکاله وکیل (  و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶٠۹۹۸۳۸۱٠۱٠٠٠۵۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ ساعت ۱۲ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
راحله توکلی ـ مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد 

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به  ضامن   فرزندعلی  اکوان  سیاوش  حصروراثت  آگهی  رونوشت  خواهان 
دادخواست به کالسه  ۳۷ ۹۷٠۱ ازاین شعبه  درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان مجیداکوان به شماره شناسنامه ۴۶۱٠۸۲۲۹۷٠ 
درتاریخ ۱۳۹۷/۳/۵ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-فرخنده کریم زاده مصطفی آبادی  ش.ش ۵٠۹ مادرمتوفی

۲-سیاوش اکوان ب ش ش ۴پدرمتوفی 
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.
براتعلی کریم زاده - رئیس شورای حل اختالف 1سورشجان

متن آگهی
تاریخ رسیدگی : ۹۷/۱/۲٠  کالسه پرونده : ۹۶٠۳۲۱  

مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه ۱ اردل 
خواهان : برزو میرزایی فرزند حیات به نشانی روستای دوازده امام روگر 

امام روگر ۲ ـ ذوالفقار  به نشانی ۱۲  البرز  ایمان میرزیی فرزند  ـ   ۱ : خواندگان  
اسالمی زاده  فرزند علی نظر مجهول المکان  

خواسته : الزام به انتقال سند 
به تاریخ ۹۷/۱/۲٠ در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره یک اردل 
از دفتر واصل  به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹۶٠۳۲۱ 
به  اعالم و مبادرت  پرونده ختم رسیدگی  با مالحظه محتویات  و تحت نظر است 

صدور رای نماید. 
 رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای برزو میرزایی فرزند حیات  به طرفیت آقایان ایمان میرزایی 
فرزند البرز و ذوالفقار اسالمی زاده فرزند علی نظر بخواسته الزام خواندگان به انتقال 
سند مالکیت خودرو پژو ۴٠۵ ال ایکس به شماره انتظامی ۲۵ ط ۱۸۸ ایران ۴۹ 
به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه قاضی شورای با بررسی جمیع اوراق و 
اینکه اوال به داللت قولنامه که تصویر مصدق آن  با عنایت به  محتویات پرونده و 
پیوست پرونده می باشد و به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده است وقوع 
واز سویی تصرف  است  و مسلم  اول محرز  ردیف  و خوانده  بین خواهان  بیع  عقد 
خواهان در مبیع  خود دلیل مالکیت است هیچکدام از خواندگان معترض قولنامه 
و تصرف مبیع توسط خوانده نگردیدند و بر آن ایراد و خدشه ای وارد ننمودند ثانیا 
حسب استعالم به عمل آمده از پلیس راهور انتظامی سند مالکیت خودرو مذکور 
به نام خوانده ردیف دوم می باشد لذا شورا بنا به ماتب موصوف دعوی مطروحه را 
به خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی مالکیت خودرو یاد شده 
متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده ۸۹  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  
و انقالب در امور مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان 
صادر و اعالم می دارد و از آنجایی که خودرو یاد شده طبق استعالم به نام خوانده 
ردیف دوم آقای ذوالفقار اسالمی زاده می باشد لذا به استناد مواد ۲۱۹ ـ ۲۲٠ ـ 
۲۲۳ ـ ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 
مذکور به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سی و پنج هزار تومان در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲٠ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف ۲٠ روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردل می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1 اردل ـ عنایت اله محمدی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه بابادایی سامانی  دارای شناسنامه شماره ۱٠۸۵ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷٠۱۷۷  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان حمیدرضافالحی چم عالی به شماره ملی ۴۶۱٠٠۱۸۵۱۹ 
درتاریخ ۱۳۹۷/۱/۲ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-سلطنت زردتشتی ایلبیگی فرزند امراهلل به  شماره ملی ۴۶۲۳٠۷۶۴۸۲مادر
۲-محمدرضا فالحی چمعالی فرزند فرج اله  به شماره ملی۲۲۹۶۷۷۹۹۶۴پدر

۳-فاطمه بابادایی  سامانی فرزندحیدر  به شماره ملی۴۶۲۳۶۳۹۵۳۳ زوجه دایمی 
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

وزیر اطالعات: دستیابی به ظرفیت
190هزار سو قابل تحقق است

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: انتظار داریم اروپا در موضوع برجام با 
توجه به منافع طرفین تصمیم گیری کند و تحت تاثیر اقدامات تنش زای ترامپ قرار نگیرد.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »فرانسوا سنمو« سفیر فرانسه در تهران با حسین 
میرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل دیدار و گفتگو 
کرد.امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار گفتگوهای پارلمانی را جزئی مهم از روابط کشورها 
خواند و گفت: با توجه به نقش تسهیل کننده مجالس دو کشور در روابط فیمابین، مجلس 
شورای اسالمی از تبادل دیدگاه پارلمان ها و تقویت گفتگوهای پارلمانی استقبال می کند.

وی با اشاره به گفتگوهای جمهوری اسالمی ایران و اروپا در موضوع توافق هسته ای گفت: 
ایران شرایط خود را برای ادامه برجام به طور شفاف و ملموس بیان کرده است و انتظار دارد 
بسته پیشنهادی اروپا متناسب با وزن توافق هسته ای باشد.وی افزود: انتظار داریم اروپا در 
موضوع برجام با توجه به منافع طرفین تصمیم گیری کند و تحت تاثیر اقدامات تنش زای 
ترامپ قرار نگیرد.امیرعبداللهیان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تحوالت منطقه و 
وضعیت اسفبار انسانی در یمن گفت: در پی اقدام نظامی سعودی و امارات در بندر حدیده، 
راه ارسال کمک های انسانی سازمان ملل و صلیب سرخ برای مردم یمن مسدود است و ادامه 

این وضعیت موجب بروز فاجعه انسانی بزرگی خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دشمنان امروز اتحاد و 
انسجام مردم ایران را نشانه گرفته اند و ما باید با وحدت و همدلی و پرهیز از هرگونه اقدامات 

تفرقه افکنانه از تسویه حساب های سیاسی پرهیز کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، کمال دهقانی فیروزآبادی اظهارداشت: محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه در سخنان خود، اهمیت اتحاد و انسجام در شرایط کنونی را به همگان 
گوشزد و با زاویه دید درستی بر حفظ وحدت و همدلی مردم تاکید کرد.وی با یادآوری این 
که دغدغه های سیاسی و جناحی خود را نباید در مسائل اساسی کشور وارد کنیم، افزود: 
اخیرا شاهد تسویه حساب های سیاسی و شخصی برخی هستیم، آنها باید از این اقدامات 
خصوصا اقدامات قبیله گرایی دست بردارند.وی یادآور شد: حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب بارها تاکید کردند که قبیله گرایی برای کشور مضر است.وی ادامه داد: ما همه 
در داخل یک کشتی نشسته ایم، نمی توانیم بگوییم این قسمتی که ما نشسته ایم متعلق 
به خودمان است و آن را سوراخ کنیم، باید بدانیم که این بخش برای همه کشتی است و 
سوراخ کردن آن به همگی ضربه می زند.وی تصریح کرد: اتحاد و انسجام ایرانیان برای همه 
ایران مهم است، ما با وحدت و انسجام می توانیم در مقابل اقدامات دیوانه ای مانند ترامپ 

بایستیم، پیش از این آزمون این کار را داده ایم و مقابل دیوانه ای به نام صدام ایستادیم.

اروپا تحت تاثیر اقدامات تنش زای 
ترامپ قرار نگیرد

دشمنان اتحاد و انسجام ایرانیان 
را نشانه گرفته اند
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رییس دادگستری جوانرود خبرداد:

کاهش جرائم خشن و سازمان یافته در شهرستان
 مشارکت بنیاد برکت برای رفع بیکاری 

در گرمسار 

جوانرودگفت:  شهرستان  دادگستری  رییس 
شهید بهشتی از شخصیت های بی نظیر انقالب 
شهید  این  ارزشمند  وکارهای  است  اسالمی 

بزگواربرکسی پوشیده نیست.
خطبه  از  پیش  سخنرانی  در  نادری  حسین 
های نماز جمعه جوانرودگرامیداشت هفته قوه 
 ۷۲ و  دکتربهشتی  شهادت  تسلیت  و  قضائیه 
در   بهشتی  افزود:شهید  وفایش  با  یاران  از  تن 
بی  نقش  انقالب  های  پایه  وتثبیت  استحکام 
ا... شهید  آیت  اظهارداشت:  بدیلی داشت. وی 
بهشتی، در تقوا و عدالت نمونه بود و به تعبیر 

امام راحل او یک ملت بود.
رییس دادگستری شهرستان جوانرود در ادامه 
با اشاره به پرونده های وارده به دستگاه قضایی 
این شهرستان خاطرنشان کرد: ۱۶ هزارپرونده 
حل  وشوراهای  دادسرا  قضایی،  دستگاه  به 
اختالف واردشده که پنج هزارو ۲٠٠ پرونده آن 

مربوط به شورای حل اختالف است.
حل  های  شورا  عملکرد  از  قدردانی  با  نادری 
اختالف گفت: از پنج هزارو ۲٠٠ پرونده وارده 
به این شورا چهارهزارو ۵٠٠ پرونده آن مختومه 
شده است که نشان از سعی وتالش این عزیزان 

دارد.
وی  به اهمیت حق الناس در دستگاه قضایی 
رعایت  اجرای  در  ما   کردواظهارداشت:  اشاره 
حق الناس  دقت را فدای سرعت  نخواهیم کرد 

چرا که مبادا حقی از کسی ضایع شود.
رییس دادگستری شهرستان جوانرود از کاهش 

جرائم خشن وسازمان یافته خبرداد و گفت:  در 
شهرستان جوانرود جرائم خشن وسازمان یافته 

وجود ندارد  با درحداقل است.
نادری ازنهاد جایگزین حبس خبر داد و افزود: 
استفاده  ابزارحبس  از  جوانرود  شهرستان  در 
بوده  به حق  ایم  کرده  استفاده  اگر  یا  نکردیم 

است.
تاسیسات  اعمال  خصوص  در  یادآورشد:  وی 
جدید چایگزین های حبس در جرایم خرد با 
همکاری و دستور ویژه رییس کل دادگستری 
راستا  دراین  برنامه  ا...  انشا  کرمانشاه  استان 
است  بررسی  دست  در  اورامانات  منطقه  برای 
که در صورت ابالغ این برنامه  از سوی ریاست 
مجازات  از  استان   دادگستری  کل  محترم 
های  جایگزین  جایگزین حبس بیشتراستفاده 

خواهدشد.
نادری  به دعاوی خانوادگی در شهرستان اشاره 
وخاطرنشان کرد: در مورد دعاوی خانوادگی  از 
حداکثر ظرفیت شوراهای حل اختالف  استفاده 
نموده وبرای اینکه این گونه دعاوی را به حداقل 
برسانیم نیاز به همت بزرگان وشخصیت های 
مذهبی مورد احترام مردم است که امید است با 
همکاری  این بزگواران شاهد بیش از پیش این  

دعاوی دعاوی باشیم. 
مسئوالن  و  مردم  همه  تعامل  از  پایان  از  وی 
شهرستان جوانرود به ویژه امام جمعه، فرماندار، 
امنیتی قدردانی  انتظامی و  نیروهای نظامی و 

کرد.

اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان سفر دکتر 
محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به گرمسار مقرر شد؛ ۳٠٠ میلیارد ریال 
ریشه کنی  و  اشتغال  ایجاد  برای  سرمایه گذاری 
مدل های  براساس  شهرستان  این  در  بیکاری 

توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت انجام گیرد.  
در  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رییس 
جلسه ی شورای اداری گرمسار تأکید کرده بود این 
شهرستان می تواند به عنوان پایلوت برای توسعه ی 
توانمندسازی  و  کارآفرینان  از  حمایت  اشتغال، 
و  خانگی  مشاغل  بخش  در  ویژه  به  اقتصادی 
روستایی در مناطق محروم و کم برخوردار تعیین 
شود و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از این 
اقدام حمایت مالی و تسهیالتی خواهد کرد و به 
همین منظور بالغ بر ۳٠٠ میلیارد ریال براساس 
الگوی توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت به این 
به  دریافتی،  گزارش  به  می دهد.   اختصاص  امر 
تازگی جلسه ای به منظور پی گیری تعهدات این 
سفر و بررسی چگونگی اجرایی کردن طرح های 
توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زایی در شهرستان 
گرمسار با حضور دکتر عسکری آزاد رییس هیأت 
مدیره ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، مهندس سعید جعفری مدیرعامل 
بنیاد برکت، دکتر غالمرضا کاتب نماینده ی مردم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  آرادان  و  گرمسار 
مدیرکل  گرمسار،  شهرستان  اجرایی  مدیران 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان و 

تعدادی از معاونان و مدیران بنیاد برکت برگزار شد. 
در این جلسه، دکتر عسکری آزاد با تأکید بر این که 
اولویت بنیاد برکت ایجاد اشتغال است، گفت: عمده 
فعالیت ما به سمت اشتغال زایی سوق پیدا کرده 
ریالی  میلیارد   ۳٠٠ سرمایه گذاری  طرح  است. 
و  گرمسار  در شهرستان  اشتغال  توسعه ی  برای 
روستاهای تابعه از تیر ماه ۹۷ آغاز و تا پایان سال 

۹۸ ادامه خواهد داشت. 
در خصوص  برکت  بنیاد  مدیره ی  هیأت  رئیس 
افزود:  نیز  طرح  این  در  اولویت  دارای  مشاغل 
تولید  سبک،  دام  پرورش  هم چون  مشاغلی 
دستی،  صنایع  قالی بافی،  گلخانه ای،  محصوالت 
مشاغل خانگی و روستایی و طرح های اقتصادی 
دارند. خانواده هایی  قرار  اولویت  در  اجتماع محور 
که امکان پرورش دام سبک در روستاهای خود 
با  هم چنین  و  شد  خواهند  شناسایی  دارند  را 
تعاونی های فرش به شرط اشتغال زایی و تضمین 
خرید محصول نهایی قرارداد منعقد و منابع مالی 
مورد نیازشان تأمین خواهد شد. هم چنین با توجه 
به تنوع اقدامات انجام گرفته در گرمسار می توان 
نماینده ای از سوی بنیاد برکت تعیین و برای انجام 
و  اجرایی  دستگاه های  با  بیش تر  هماهنگی های 
کارآفرینان در منطقه مستقر کرد.  مهندس جعفری 
در ادامه گفت: بخش عمده ی فعالیت بنیاد برکت 
در گرمسار در حوزه ی الگوهای اقتصادی اجتماع 
محور »آفتاب« و »آسمان« و طرح تسهیالت محور 

»مهتاب« متمرکز خواهد بود. 

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي البرز خبر داد:

استقرار میز خدمت در اداره کل البرز

تعاون،کارورفاه  مدیرکل  خلیلي  اسماعیل  مهندس 
اجتماعي استان البرز  از برپایي میز خدمت در این اداره 
کل در راستاي اجرای بخشنامه معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور خدمات رسانی 
بهتر و دستیابی آسان و سریع مراجعان به خدمات قابل 

ارائه در این دستگاه اجرایي خبر داد.
خلیلي مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعي استان البرز در 
خصوص برپایي میز خدمت در این اداره کل اظهار داشت: 
میز خدمت اداره کل از ابتداي صدور بخشنامه سازمان 
امور اداري واستخدامي کشور و معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی رئیس جمهور در طبقه هم کف و اول 
این اداره کل ایجاد گردید و کارشناسان مجرب روابط 
کار ،تعاون ، اشتغال و سایر بخشهاي مرتبط مستقر در 
محل میز خدمت در حال پاسخگوی مراجعین مي باشند. 
وي اضافه کرد: مراجعین با حضور درمحل میز خدمت و 
بدون مراجعه به واحدهای داخلی، خدمت مورد نیاز خود 
را صرفاً از طریق این میز دریافت خواهند نمود. مدیرکل 
تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز هدف از راه اندازی میز 
خدمت در این اداره کل را اجرای بخشنامه معاونت توسعه 
انسانی ریاست جمهوری در راستاي  مدیریت و منابع 
دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه، ارائه 
خدمت به موقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب 

رجوع عنوان کرد.
اسماعیل خلیلي خاطرنشان کرد: مردم می توانند از طریق 
این میز به راحتی از همه خدمات این اداره کل بهره مند 
شوند. وی افزود: در میز خدمت اطالعات و راهنمایی الزم 
به مراجعین در ارتباط با امور مربوطه ارائه شده و مدارک 
و درخواست های مراجعین دریافت می شود ، همچنین 
های  درخواست  و  امور  رجوع  ارباب  مراجعه  زمان  در 
متقاضان پیگیری و در صورت زمان دار بودن پیگیري 
برخي خدمات، تاریخ مراجعه و زمان ارائه خدمت نهایی به 

آنها ابالغ خواهد شد.
به  بهتر  امکانات الزم جهت خدمت هرچه  وي گفت: 
مراجعین در محل میز خدمت مستقر و تجهیز شده است 
و تمام امور مربوط به درخواست های مراجعین وخدمات 
مورد نیاز مردم در نهایت سرعت و دقت صورت خواهد 
پذیرفت. این مسئول تصریح کرد: عالوه بر استقرار میز 
خدمت در اداره کل، به منظور صرفه جویی در زمان و 
میز خدمت  در شهرستانها،  رجوع  ارباب  امور  سهولت 
در ادارات  شهرستان های تابعه استان در حال اجرا و 
ارائه خدمت به مردم مي باشند.  مدیرکل تعاون،کارورفاه 
اجتماعي استان البرز در خاتمه تاکیدکرد: ارتقاء سطح 
فرآیند خدمت رسانی و حفظ کرامت مردم باید یکی 
از مهم ترین دغدغه های پرسنل و  مسئولین دستگاه 
های اجرایی باشد و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان نیز با عنایت ویژه به این مورد، تکریم ارباب رجوع 
وخدمت شایسته وضرورت سهولت دسترسي مردم استان 
به خدمات این اداره کل را همواره در سرلوحه فعالیتهاي 

خود  قرار داده و بر اجرای این مهم اهتمام ورزیده است.

خبر

    جلوگیری از هدررفت سرمایه گذاری های سهمگین

منکویی- رشت: با احداث یک کیلومتر خط ۲۳٠ کیلوولت دو مداره در 
استان گیالن، حدود ۵/۲ هکتار از مناطق جنگلی در ارتباط با موضوع حریم 

خطوط از بین خواهند رفت.
»عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به 
مزایای فراوان مدیریت مصرف انرژی برق شامل جلوگیری از هدر رفت 
سرمایه گذاری های سهمگین در بخش تولید و شبکه انتقال و فوق توزیع 
و توزیع، حفظ منابع ملی)سوختهای فسیلی( برای آینده گان، کمک به 
اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی افزود: مهمترین و حیاتی ترین مزیت مدیریت 
مصرف انرژی برق، جنبه زیست محیطی این قضیه می باشد که در دنیای 
امروز بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و سرمایه گذاریهای هنگفتی برای 
حفظ آن انجام شده است. یکی از مهمترین اولویتهای دنیای امروز کاهش 
آالینده های زیست محیطی و حفظ محیط زیست به عنوان یک امانت برای 
آینده گان می باشد. بی شک نابودی محیط زیست برابر است با نابودی 
نسل بشری و محو حیات از کره زمین. وی تصریح کرد: اهمیت و ضرورت 
مدیریت مصرف انرژی برق زمانی حساس تر می شود که بدانیم برای احداث 
هر کیلومتر خط ۲۳٠ کیلوولت دو مداره در استان گیالن نیاز به ۷۵٠ 
میلیون تومان سرمایه گذاری می باشد و از جنبه زیست محیطی باز هم این 
امر حیاتی تر خواهد بود که بدانیم برای احداث این مقدار خط حدود ۵/۲ 
هکتار از مناطق جنگلی در ارتباط با موضوع حریم خطوط از بین خواهند 
رفت. مهندس بلبل آبادی با اشاره به اینکه در بحث اصالح الگوی مصرف 
انرژی تنها آموزش و فرهنگ سازی کافی نبوده و موفق نخواهد بود،گفت: 
برای اصالح الگوی مصرف انرژی باید به تمامی جنبه های آن توجه داشت تا 

بتوانیم در این زمینه موفق شویم. 

 تشریح  برنامه های هفته صرفه جویی 
در شرکت آبفای روستایی گلستان

سلیمانی- گلستان: رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان در آستانه هفته صرفه جویی )۱ الی 

۷ تیر ماه ( برنامه های این هفته را در این شرکت تشریح کرد.
ولی ا... ساور، برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب را چنین برشمرد؛ 
حضور مدیرعامل شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی  به منظور 
اطالع رسانی و تبیین رسالت مردم در این خصوص، پخش پیام های صرفه 
جویی از طریق رادیو و تلویزیون و برگزاری مصاحبه مطبوعاتی، پخش تیزر 

و زیرنویس از شبکه استانی از جمله برنامه های این شرکت می باشد.   
وی تصریح کرد: در این هفته تالش شده هماهنگی با امامان جماعت 
در  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  و ضرورت  توجیه  بر  روستاها  مساجد 
سخنرانی ها، حضور و سخنرانی مدیران در مصلی های نماز جمعه، توزیع 
بروشور روشهای صرفه جویی و  پوستر سازگاری با کم آبی  در مصلی ها  
از اهم برنامه های این شرکت در هفته جاری می باشد.  وی همچنین  از 
برگزاری همایش آب و خانواده با حضور کارشناسان این شرکت در جمع 
بانوان روستا خبر داد وارتباط و مشاوره  با مشترکین پرمصرف در جهت 
اصالح الگوی مصرف و تجلیل از مشترکین و بانوان کم مصرف در سطح 
روستاها  و تقدیر از مشترکینی که در امر مصرف صحیح  ما را یاری 

داشتند را از دیگر برنامه های این شرکت برشمرد.
وی همچنین استفاده از تلویزیون شهری و بیلبوردهای جاده ای در راستای 
سازگاری با کم آبی، برگزاری تور بازدید از فرایند تولید آب و تاسیسات 
شرکت آب و فاضالب روستایی در سطح استان، برای نوجوانان و فرزندان 

همکاران را، از دیگر برنامه های این شرکت برشمرد. 

خبر

تیم  اعزام  از  کرج  شهرستان  ویژه  فرماندار 
برای  اصفهان  و  اراک  آسارا،  از  امدادی  های 
جستجوی دختر مفقود شده  در رودخانه کرج 

خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرج،»مهندس  شهرستان  ویژه  فرمانداری 
سیروس شقفی« در خصوص آخرین وضعیت 
تجسس غواصان برای یافتن دختر بچه ۹ ساله 
مفقود شده در رودخانه کرج که هفته گذشته 
غرق  رودخانه  این  آب  در  پدر خود  همراه  به 
از جمعیت  امدادی  شده بود؛ گفت: تیم های 
هالل احمر شهرستان کرج به همراه تعدادی 
از افراد بومی منطقه به صورت روزانه در حال 
این  از  ویژه  تشکر  جای  که  هستند  کاوش 
عزیزان و همچنین همراهی این نیروهای هالل 

احمر شهرستان کرج وجود دارد.
وی با بیان اینکه جستجوها کماکان برای یافتن 

این دختربچه ادامه دارد؛ افزود: از ۸ صبح روز 
بخش  بومی  غواصان  از  عملیاتی  تیم  گذشته 
اعزام  حادثه  محل  به  اصفهان،  و  اراک  آسارا، 
شده اند؛ البته الزم به ذکر است که جسد پدر 
دختر مفقود شده در همان ساعات اولیه پیدا 
شد. وی با بیان اینکه جستجوها کماکان برای 

یافتن این دختربچه ادامه دارد افزود: تا اکنون 
کیلومترعملیات   ۲٠ حدود  مرحله،  دو  طی 
تجسس در محدوده بیلقان و در داخل رودخانه 
باالی  به جهت  متاسفانه  اما  است  انجام شده 

آب رودخانه جستجوها با دشواری ادامه دارد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج ادامه داد: نهایتاً 

های  تیم  انجام شده  های  هماهنگی  با  امروز 
نشانی،  آتش  احمر،  از جمعیت هالل  غواصی 
شهرداری های آسارا و کمالشهر به اتفاق تیم 
های اعزامی از آتش نشانی و غواصی اراک به 
فرمانداری  حراست  و  بحران  مدیریت  همراه 

کرج  به محل حادثه اعزام شده اند. 
انجام شده  به هماهنگی های  اشاره  با  شفقی 
توسط فرمانداری این شهرستان با مدیریت سد 
کرج درخصوص کاهش خروجی حجم آب از 
سد کرج گفت: تا امروز میزان خروجی آب از 
۱۹ متر به ۱٠ متر کاهش پیدا کرده است تا 
شرایط برای جستجوی بهتر این دختربچه غرق 
شده بیشتر فراهم شود و جستجوها نیز کماکان 
ادامه دارد.  براساس این گزارش؛ این دختربچه 
روز یکشنبه ۲۷ خردادماه به همراه پدر خود در 
رودخانه کرج غرق شده اند که جسد پدر این 

دختربچه در همان ساعات نخست پیدا شد.

 با اقدام فرماندار کرج صورت گرفت؛

هماهنگی با مدیریت سد برای جستجوی دختربچه مفقودی

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز مزدا اینجانب رجبعلی هاشم زاده حاجی مالک خودروی 
موتور ۲۳۳۶۷۹شماره  به شماره شهربانی ۸۶۹ ج ۶۱ایران ۸۲ شماره  مزدا  وانت 
علت  به  دارد  می  اعالم  متالیک  آبی  رنگ  به   ۱۳۷۷ مدل  شاسی۷۷۱۶٠٠۲٠۶۳ 
لذا  ام  نموده  را  مذکور  سند  المثنی  صدور  تقاضای  خودرو  مالکیت  سند  فقدان 
چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی ادعای در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه 

بابلبهمن واقع در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج مراجعه نماید

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
خانم تربت هاشمی دارای شناسنامه شماره۳۲۳ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۷ 
ش /۴۶۱از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هما کریمی  بشناسنامه شماره ۱۱ متولد ۱۳۱٠ در تاریخ ۹۷/٠۳/۱۳ اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
۱-متقاضی فوق الذکر تربت هاشمی نام پدر سید جالل شماره شناسنامه ۳۲۳ متولد 

۳۲
۲-فاطمه هاشمی نام پدر سید جالل ش ش ۳٠ متولد ۴٠

۳- محمود هاشمی نام پدر سید جالل ش ش ۳۶ متولد ۴۶ 
۴- زبیده سادات هاشمی نام پدر سید جالل ش ش ۳۸۵ متولد ۴۳
۵- مهدیه سادات هاشمی نام پدر سید جالل ش ش ۳۱ متولد ۴۸

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد
م الف 5۳۳ خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷٠۳٠۱٠۶٠٠٠۱۲٠۲ 
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 
البرز جاوید فرزند بشماره شناسنامه  متقاضی //شرکت تعاونی خدماتی رفاهی فراز 
مساحت  به   // ان  در  احداثی  بابنای  زمین  قطعه  یک   // ششدانگ  در  از  صادره 
۱۳۱۱٠/۷۲ متر مربع پالک فرعی از ۲۲ –اصلی واقع در ...قریه قوئینک زهری ورامین 
.... خریدار ی از مالک رسمی و مشاعی متقاضی ... شرکت تعاونی خدماتی رفاهی البرز 
جاوید و نامه جهد ۹۷/۲۱/۳۵۵۳۴ مورخه ۱۳۹۷/۳/۷ و  ۹۷/۲۲٠/۱۶۹۹۱ مورخه 
۱۳۹۷/۲/۱۱ ...    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 مدت یکماه از تاریخ 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹

م.الف 1۸9 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
اول/دوم  هیأت   ۱۳۹۷/۳/۱٠ مورخ:   ۱۳۹۷۶٠۳۱۶٠٠۱٠٠۱٠۸۵ شماره  رای  برابر   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی عزت اله رحیمی طاقوستانی فرزند ناصر بشماره شناسنامه ۵۸٠ صادره از 
کرمانشاه نسبت به هفت سهم از نوزده سهم معادل دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ 
از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۴۲/۴۶ متر مربع پالک ۱۳۶ از ۱۴٠ 
اصلی مفروز و مجزی شده واقع در طاقبستان خریداری از مالک رسمی گودرز برومند 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۳/۱۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۴/۴

توضیح الزم به ذکر است که آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای 
این هیأت قابل پذیرش نمی باشد

 جعفر نظری رییس ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

شماره: 295۳  تاریخ : 97/4/۳
آ گهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۲۲٠٠٠۴۴۴مورخ ۹۷/۲/۲۲ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عباداله باغبانی فر فرزند 
رستم به شماره شناسنامه ۶۲۴صادراز میانه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۵۴/۴۴متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳٠ فرعی 
مفروز از قطعه  تفکیکی از ۱۶۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از 
مالکیت رسمی عطیه ندیم محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۶۱۹

تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۵  تاریخ انتشار دومین آ گهی : ۹۷/۴/۲٠ 
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶٠۳۱۶٠۴۶٠٠٠۴۴۴  مورخ  ۹۶/۱۲/۶ 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 فریدون لطفی 
به شماره شناسنامه ۲۵٠۶ صادره از روانسر کدملی ۵۹۶۹۴۹۲۱۳۲  فرزند محمدعزیز 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است 
که پرونده نیز تحت کالسه  ۹۲/۳۳۳ 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 
اصلی  از پالک ۵۲   لطفی  فریدون  آقای  نام  به  به مساحت-/۱۹۸،۵٠  مترمربع  را 
گرمخانی بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان فاروقیه خیابان دانش ۲ کوچه 
هیرو خریداری از علی مرادی مع الواسطه از وراث عباس گویری صادر نموده است لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 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   ۱۳۹۷/۳/۲٠ تاریخ انتشار دوم  ۱۳۹۷/۴/۵
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تاسیس 17 مرکز ناباروی درمناطق محروم کشور

از  مردم  اطالع  برای  سامانه ای  راه اندازی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
وضعیت دارویی کشور و قیمت های داروها گفت: هموطنان می توانند 
مشکالت در زمینه دارو را از طریق این سامانه و یا شماره ۱۹٠ اطالع دهند.

حریرچی در نشست خبری در ارتباط با راه اندازی سامانه تیپک اظهارداشت: 
اخیراً در سایت رسمی سازمان غذا و دارو سامانه ای را برای دسترسی مردم 

به وضعیت دارویی کشور راه اندازی کرده ایم.
وی افزود: آدرس این سایت IRC.FDA.GOV.IR است که این سامانه 
از ۲ هفته پیش راه اندازی شده و تا اوایل هفته آینده نسخه اندروید آن نیز 

در دسترس مردم قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: مردم در صورتی که نام دارو را در 
این سامانه وارد کنند قیمت دارو و نزدیک ترین داروخانه ای که این دارو 
را موجود دارد برایشان اعالم می شود و در صورتیکه مشکلی در قیمت و 
کمبود بود آن را از طریق این سامانه و یا شماره ۱۹٠ می توانند اطالع دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه شرایط دارو به حالت عادی برگشته 
و در مورد داروهای تولید داخل مشکلی نداریم، گفت: برای رفع کمبود 

دارویی اقدامات متعددی توسط وزارت بهداشت انجام گرفته است.
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش تخت های بیمارستانی به ۱۳٠ هزار 
و ۶۵٠ مورد اشاره کرد و گفت: ضمن حرکت به  سمت تأمین استاندارد 
تخت ها از لحاظ تعداد و کیفیت نیز برنامه های متعددی برای بستری های 

غیر ضروری و جایگزینی درمان به صورت سرپایی انجام شده است.
وزارت  بیمارستان های  در  بستری  درصد   ۶۸۵ کرد:  اضافه  حریرچی 
بهداشت بوده و ۶ درصد دیگر در سایر بیمارستان های دولتی، ۹.۵ درصد 
در نهادهای عمومی غیر دولتی، ۱۳ درصد در بخش خصوصی و ۳ درصد 

در بیمارستان های خیریه است.
وی بیان داشت: ۹۸۱ بیمارستان در کشور مشغول فعالیت بوده که چند 
مورد دیگر نیز آماده راه اندازی است همچنین ۴٠۱ هزار و ۳۹۵ نفر در 
مجموع این بیمارستان ها مشغول فعالیتند که ۶۴.۶ درصد )۲۵۹ هزار نفر( 

در بخش دولتی مشغول هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه از ابتدای طرح تحول سالمت 
۳۴ میلیون و ۲۱۵ هزار مورد بستری در بیمارستان های وزارت بهداشت 
داشته ایم، گفت: ۷۷.۱۴ درصد بستری کشور )سه چهارم( در بخش دولتی 

و تحت پوشش این طرح صورت گرفته است.
حریرچی عنوان کرد: همچنین ۲۲ هزار و ۱۸٠ مورد بستری نیز به صورت 

موقت در بیمارستان های دولتی داشته ایم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: در راستای ترویج زایمان طبیعی و 
سیاست های جمعیتی ۲ میلیون و ۳۲ هزار زایمان طبیعی کامالً رایگان 
با اجرای طرح تحول انجام شده است و جهت راحتی مادران ۱۸٠٠ واحد 

تک نفره زایمان در سراسر کشور در ۳۶۶ بیمارستان دولتی ایجاد شد.
وی گفت: اکنون ۸۵ درصد هزینه درمان ناباروری با تعرفه بخش دولتی 
انجام می گیرد و ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم 
تأسیس و مورد بهره برداری قرار می گیرد.سخنگوی وزارت بهداشت در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی شرکت های واردکننده دارویی در 
حال حاضر سفارش نمی پذیرند و برنامه های وزارت بهداشت در این زمینه 
چیست، گفت: اقداماتی در حوزه سالمت انجام می شود که گاهی به آن کم 
توجهی شده یا بدیهی در نظر گرفته می شود.وی گفت: طی ۲ ماه تعداد 
زیادی کاالی خارجی تحت تاثیر معنادار قرار گرفتند ولی وزارت بهداشت 
تولید و واردکنندگان دارو سینه سپر کرده که کل افزایش قیمت دارو کمتر 

از ۹ درصد در یکسال باشد و بر این مسئله پافشاری و عمل می کنیم.
وی بیان داشت: هیچ شرکت دارویی نیست که بگوید ارز ۴۲٠٠ خواسته 
و ما آن را تأمین نکرده ایم چرا که رسیدگی سریع در این زمینه در بانک 
مرکزی گذاشته ایم و دولت با هوشمندی این شرایط را کنترل کرده است.

حریرچی عنوان کرد: روزانه وضعیت داروخانه ها را به صورت لحظه ای و در 
سراسر کشور رصد می کنیم ولی باید توجه داشت که در همه کشورهای 
دنیا با بازار چندهزار قلمی دارو، کمبود یک تا ۱.۵ درصد قابل قبول و 
اجتناب ناپذیر است. و بهترین سیستم ها که تولیدکننده دارو هستند 
بازازرشان به دلیل نوسانات مختلف است. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
البته در زمینه برخی داروهای خارجی کمبود وجود دارد و بعضاً تخلفاتی 
در مورد دارو و تجهیزات داریم، اگر کسی با دالر ۴۲٠٠ دارو آورد باید 
با همان قیمت عرضه کند و در تمام دانشگاه های علوم پزشکی سیستم 

نظارتی وجود داشته و از کانال های مختلفی بررسی می شود.

خبر

نگرانی در زمینه تأمین داروهای 
بیماران خاص

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
تأمین  است  ممکن  تحریم ها  از  برخی  دلیل  به 
سختی  با  صعب العالج  بیماران  برخی  داروی 
مواجه شود که سازمان غذا و دارو باید با حمایت 
از بخش خصوصی کمبودهای دارویی موجود را 
جبران کند. محمدحسین قربانی عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در خصوص برخی اخبار 
بیماران  داروهای  کمبود  زمینه  در  شده  منتشر 
خاص در کشور، به فارس  توضیح داد: این موضوع 
که در شرایط کنونی کشور از لحاظ تأمین دارو در 

شرایط خاصی قرار دارد بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: با توجه به مشکالت مالی دولت تأمین 
برخی از داروها در کشور دشوارتر شده است اما 
بیمه ها تمام داروهای مورد نیاز بیماران را تحت 
پوشش قرار می دهند مگر اینکه بیمار به دنبال 
در  آن  خارجی  مشابه  که  باشد  دارویی  مصرف 
کشور وجود دارد. قربانی افزود: با توجه به بحث 
حمایت از کاالهای تولید داخل در مصوبه شورای 
عالی بیمه آمده است اگر دارویی در داخل کشور 
تولید شد بیمه فرانشیزی برای مشابه خارجی آن 
پرداخت نکند.  عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
به سمت  بیماران  از  برخی  ذائقه  افزود:  مجلس 
مصرف داروهای خارجی رفته است در حالی که 
کیفیت داروهای مشابه تولید داخل نیز مناسب 
کاالی  تأمین  برای  دولت  داد:  ادامه  وی  است. 
استراتژیکی مانند دارو ارز ۳۸٠٠ تومانی اختصاص 
به  نیز  جمهور  رئیس  اول  معاون  و  است  داده 
صراحت اعالم کردند که ارز مورد نیاز دارو تأمین 
خواهد شد که باید این داروها ثبت سفارش شده 
تا به اندازه مورد نیاز کشور تأمین آنها صورت گیرد.

قربانی در پایان گفت: آنچه در حوزه سالمت باعث 
نگرانی شده این است که شاید به دلیل برخی از 
با  تحریم ها تأمین داروهای بیماران صعب العالج 
باید  دارو  و  مواجه شود که سازمان غذا  سختی 
تدابیری در این زمینه بیاندیشد و با حمایت بیشتر 
از بخش خصوصی کمبودهای دارویی موجود را 

جبران کند.

خبر

به  نسبت  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  اظهارات 
کشور درباره رشد ۶ درصدی ازدواج در دوماهه 

نخست امسال واکنش نشان داد.
در حالی که رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور چندی پیش از توقف رشد فزاینده طالق 
در کشور خبر داده و اعالم کرده بود  رشد ۶ 
درصدی طالق به یک درصد کاهش یافته  و در 
عین حال میزان ازدواج در کشور نیز در دوماهه 
قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  امسال 
است، سید حسن  داشته  افزایشی ۶ درصدی 
موسوی چلک ، با بیان اینکه در ایران بر اساس 
قانون، مرجع رسمی اعالم میزان ازدواج و طالق 
سازمان ثبت احوال است، به ایسنا گفت:  اما هر 
سال سازمان ثبت اسناد  هم به عنوان مرجعی 
برای ثبت ازدواج و طالق،  آماری در این مورد 
اعالم می کند با این وجود با مقایسه آمار مربوط 
به دو ماه نخست امسال نمی توان قضاوت کاملی 

از میزان ازدواج و طالق در کشور داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دو ماه نخست 

را  نوروز  عید   نظیر  مناسبت هایی  امسال 
داشتیم، افزود: این مناسبت ها  باعث می شود تا 

در آن ها شاهد میزان بیشتری از ازدواج باشیم. 
همچنین در ماه رمضان نه به صورت مطلق اما 

طالق کمتری دیده می شود.
ادامه  در  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
تصریح کرد: در پاسخ به این سوال که آیا آمار 
از وضعیت  تصویر صحیحی  ماهه می تواند  دو 
باید  را نشان دهد؟،  ازدواج و طالق در کشور 
گفت اینطور نیست و این آمار نمی تواند مبنا 
باشد چرا که در برخی ایام سال مثل مناسبت 
ها و جشنها میزان ازدواج افزایش مییابد، حتی 
اگر این طور نباشد آمار دو ماه نمیتواند معیار 

ارزیابی این پدیده در کشور باشد. 
موسوی چلک اظهار افزود: باید اجازه دهیم تا 
در بازه های  ۶ ماهه یا ۹ ماهه تحلیل ها ارائه 
شود، اگرچه این بازه زمانی هم نمی تواند آمار 
اما کاهش طالق و  دقیقی برای قضاوت باشد 
افزایش ازدواج یکی از خواسته های ما و باعث 

امیدواری خواهد بود.

واکنش به افزایش »ازدواج« و کاهش»طالق« در کشور

در  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  استانی  دفتر  مدیر 
از  آب  انتقال  برای  ای  برنامه  گفت:  غربی  آذربایجان 

خارج از کشور به دریاچه ارومیه نداریم.
طرح  خصوص  در  برخی  ادای  رد  با  سرخوش  فرهاد 
کرد:  اظهار  ترکیه  وان  از  ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال 
به  کشور  خارج  از  آب  انتقال  برای  طرحی  هیچ  فعال 
دریاچه ارومیه مصوب نشده و در صورت نیاز از منابع و 

حوزه داخلی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پروژه انتقال آب »کانی سیب« ۶٠ 
تونل  اتمام  با  داد:  ادامه  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
میلیون مترمکعب  انتقال آب کانی سیب، ساالنه ۶۵٠ 

آب به دریاچه ارومیه وارد می شود.
ارومیه  دریاچه  فعلی  تراز  اینکه  به  اشاره  با  سرخوش 
امروز ۱۲۷٠.۷۸ است تصریح کرد: وسعت فعلی دریاچه 
دریاچه  آب  فعلی  حجم  و  بوده  مربع  کیلومتر   ۲۳۲۲
شده  گزارش  مکعب  متر  ۸میلیون  و  ۲میلیارد  ارومیه 

است.
آذربایجان  در  ارومیه  دریاچه  ستاد  استانی  دفتر  مدیر 
غربی با اشاره به اینکه با وجود بارندگی های چند روزه 
گذشته، تراز دریاچه ارومیه افزایش نیافته است گفت: با 
توجه به اینکه ورودی آب به دریاچه ارومیه وجود ندارد 

بنابراین شاهد هیچ گونه افزایش تراز آبی نبوده ایم.
سرخوش بااشاره به اینکه در سال ۹۷هیچ اعتباری برای 
است  نشده  تزریق  ارومیه  دریاچه  احیای  استانی  ستاد 
پروژه  کل  به  تومان  میلیارد   ۳۷٠ گذشته  سال  گفت: 

های حوزه آبریز دریاچه ارومیه تخصیصی یافته بود.

 واردات  آب به داخل
 كشور ندارمي

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: اولین جشنواره نوآوری های دیجیتال در دو بخش 
ایده پردازی و ارائه محصوالت و خدمات دیجیتال در حوزه 

های بیمه و درمان تامین اجتماعی برگزار می شود.
علی  اجتماعی،  تامین  از سازمان  زمان   پیام  به گزارش   
معیری با تاکید بر اهمیت کسب و کارهای نوین در اقتصاد 
جهان و توان ارائه راه حل های خالقانه برای بهینه سازی 
این جشنواره،  اجرای  از  افزود: هدف  فرایندهای سازمانی 
جلب مشارکت کسب و کارهای نوپا )استارتاپ( و حمایت 
از نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور در راستای خلق 
نوآوری در گستره خدمات و محصوالت سازمان  ارزش و 
تامین اجتماعی و توسعه اکوسیستم کسب و کارهای نوپا 
موجود  های  فرصت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی  است. 
با  همکاری  و  حمایت  برای  اجتماعی،  تامین  سازمان  در 
استارتاپ ها در راستای عزم جدی این سازمان برای ایفای 
نقش تاثیرگذار در زمینه حمایت از اکوسیستم ایده پردازی، 
نوآوری و توسعه استارتاپ ها در کشور از تمام عالقمندان 
و فعاالن این حوزه دعوت می شود با مطالعه سند فراخوان 
رویداد،  این  اصلی  محورهای  بیشتر  جزئیات  از  جشنواره 
اهداف و مراحل برگزاری، شرایط شرکت کنندگان، نحوه 
سایر  و  معنوی  و  مادی  های  حمایت  داوری،  و  ارزیابی 

اطالعات مرتبط آگاهی یابند.
بر اساس این گزارش، متقاضیان می توانند از تاریخ دهم تیر 
 www.tamin.ir با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی
از طریق لینک ثبت نام در رویداد ایده پردازی و نوآوری های 

دیجیتال، در جشنواره شرکت کنند.

اتمین اجمتاعی جشنواره نوآوری 
های دیجیتال را برگزار یم کند

با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان 
برنامه و بودجه برای بررسی موضوع پاداش پایان خدمت 
داد  قول  نوبخت  آقای  جلسه  این  در  گفت:  فرهنگیان، 
که حداکثر تا پایان شهریور امسال پاداش پایان خدمات 

فرهنگیان در سال ۹۶ پرداخت شود.
جلسه  توضیح  در  گفت وگویی  در  میرزاده  میرحمایت 
این  گفت:   مجلس،  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
پایان خدمت  پاداش  پرداخت  موضوع  به  مربوط  جلسه 
به ویژه مربوط به سال ۹۶ و مطالبات دیگر  فرهنگیان 
آنها بود. بعد از بحث و بررسی مفصل آقای نوبخت قول 
داد که حداکثر تا پایان شهریور سال جاری پاداش آنها 
مبلغی بالغ بر حدود ۳۶٠٠ میلیارد تومان پرداخت شود.

افزود: موضوع دیگر سایر مطالبات فرهنگیان است  وی 
نکرده  اعالم  را  آن  میزان  پرورش  و  آموزش  وزارت  که 
انواع  اولویت  است. قرار شد آموزش و پروش به ترتیب 
بدهی های مربوط به فرهنگیان و میزان آن را اعالم کرده 

تا طبق برنامه ریزی به صورت تدریجی پرداخت شود.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
طرح  جزئیات  تصویب  و  بررسی  به  اشاره  با  همچنین 
انجام  به  ناظر  طرح  این  گفت:  ایثارگران،  سهمیه 
کمیسیون  که  است  توسعه  ششم  برنامه  در  اصالحاتی 
اصالحات را انجام داده و به هیات رییسه برای بررسی در 

صحن علنی ارائه کرد.

قول نوبخت براي پرداخت اپداش 
فرهنگيان

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خاور ۸۸مدل ۸۱فاقد پالک شماره گذاری با شماره موتور 
مفقود  چالوس  شهرداری  مالکیت  به  شاسی ۱۶.۴۲۶۵٠۶  شماره  و   ۱٠.۱۵۷۶۴۹

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶٠۹۹۸۶۶۱۳۴٠٠۲۷٠ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷٠۹۹۷۶۶۱۳۴٠٠۲۴۹ – خواهان : آقای 
رضا رشیدی خبیر فرزند شرفعلی با وکالت آقای روح اله پاپی فرزند حسن به نشانی 
استان لرستان –شهرستان خرم آباد چهارراه بانک جنب پاساژ مرکزی –خواندگان : 
۱-آقای امین مراد پور فرزند حمید به نشانی مجهول المکان ۲-آقای یداله پاپی فرزند 
کبک علی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ متری پشت هزار دستگاه 

آبشار ۶ – خواسته : مطالبه وجه چک – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه : 

در خصوص دادخواست خواهان آقای رضا رشید پور خبیر فرزند شرفعلی با وکالت آقای 
روح اله پاپی به طرفیت خواندگان آقای ۱-یداله پاپی فرزند کبک علی ۲-امین مراد پور 
فرزند حمید به خواسته مطالبه مبلغ ۶۱٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت هفت فقره چک به شماره 
های ۴۹٠۸۶۴-۱   ۴۹٠۸۶۳-۲  ۴۹٠۸۶۲-۳  ۳۵۳٠۴۳-۴ ۵- ۱۷۲٠۴۹  ۵۱۲۵۷۹-۶ 
۷-۳۵۳٠۴۴ به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت 
صدور حکم و اجرای کامل آن به شرح دادخواست نظر به محتویات پرونده و مالحظه 
رونوشت چک ها و صدور گواهی عدم پرداخت های اصداری و اظهارات خواهان در جلسه 
دادگاه و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده 
و دلیل و مدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و 
ابراز ننموده و اینکه اصل بر بقاء دین است مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه 
با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 
۱۹۸ و ۵٠۲ و ۵٠۳ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۶۱٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
۲۴۶۸/۹۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به جهت تعرفه مربوطه خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات 
شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد 
در حق خواهان محکوم مینماید )با توجه به صدور رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
–میزان هزینه دادرسی در اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد (و در خصوص 
مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینکه به تصریح تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
مصوب ۱۳۷۶/۳/۱٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده ی استفساریه تبصره 
مذکور مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ دارنده چک می تواند صرفا محکومیت صادرکننده را نسبت 
به پرداخت کلیه خسارات هزینه وارد شده )اعم از خسارت تاخیر تادیه –هزینه دادرسی ( 
که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است 
از دادگاه تقاضا نماید بنابراین دادگاه مستندا به مواد فوق رای بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم به عنوان صادر کننده چک به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات 
شاخص قیمت ها از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق 
خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 

نزد محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی . 

رای دادگاه
پرونده کالسه ۹۵٠۹۹۸۲۶۴٠۲٠٠۷۱۳ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهریار تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای حیدر فدوی دانبرانی فرزند احمدرضا با وکالت آقای رامین بقایی نژاد 
فرزند حیدر و خانم رزیتا رحیمی فرزند تاج بخش همگی به نشانی شهریار وایین رو به 

روی شهرک اداری ک قانون یکم ساختمان عدالت ط سوم واحد ۵
خوانده: آقای سعید حسینجانی به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه سفته
رأی دادگاه: درخصوص دادخواست آقای حیدر فدوی دانبرانی با وکالت آقای رامین 
بقائی نژاد و رزیتا رحیمی به طرفیت آقای سعید حسین جانی به خواسته صدور حکم 
محکومیت به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون تومان بابت چهار فقره سفته به شماره های 
تاخیر  خسارت  و  و ٠٠۶۴۸۵٠  و ۴۷٠۱۵۳  و ٠٠۶۴۸۴۶  داری ٠٠۶۴۸۵۱  خزانه 
تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد 
دادخواست تقدیمی و رویت اصول اسناد در ید خواهان و اینکه وجود سند تجاری در 
ید دارنده قرینه واماره ای منی بر مدیونیت صادر کننده و دائن بودن دارنده است و 
خوانده نیز در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی خالف این امر ارائه نکرده است 
لذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳٠۷ قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم که توسط اجرای احکام 
ایصال می گردد و هزینه دادرسی و  نیز  مدنی محاسبه و وصول و هزینه دادرسی 
حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی نزد این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران است./پ  م الف:۳۵۷
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار – ملک محمدی

آگهی مزایده نوبت اول 
اموال غیر منقول 

نظر به اینکه به موجب نیابت قضائی واصله از شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری 
رباط کریم به شماره بایگانی ۹۴٠۶۳۴ و ثبت به کالسه ۹۶۱۶۵۸/ن محکوم علیه آقای 
محمود نعیمی به پرداخت پنجاه هزار تومان به نرخ روز به تاریخ عقد ۶۶/٠۹/۲۹ بابت 
اصل خواسته )مهریه(و مبلغ ۴۵٠/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها 
خانم بتول نعیمی فرزند بوداغعلی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
و ایضا بموجب اجرائیه صادره از شعبه سوم رباط کریم در پرونده ۹۵۲۵۶۴ محکوم 
علیه محمود نعیمی بپرداخت مبلغ ۲۱/۹٠۹/۹٠٠ تومان بابت نفقه در حق محکوم 
لهم خانم زینب نعیمی و زهرا نعیمی و بتول نعیمی و همچنین بموجب اجرائیه صادره 
از شورای حل اختالف رباط کریم در پرونده کالسه ۹۴٠۵۱۷ محکوم علیه بپرداخت 
نعیمی محکوم  بتول  لها خانم  نفقه در حق محکوم  بابت  تومان  مبلغ ۵/۵۹۵/۶٠٠ 
گردیده و در جهت استیفاء محکوم به و معرفی و توقیف اموال)ملک(توسط محکوم لها 
بدین وسیله ششدانگ ملک )بصورت قولنامه ای(به نشانی ورامین روبروی بیمارستان 
شهید مفتح ک فرهنگی پ ۱۹۹ مساحت عرصه در حدود ۱۴٠ متر مربع و دارای یک 
باب مغازه و داریا اعیانی مسکونی و فاقد اسکلت و استحکام بوده طبق نظریه کارشناس 
منتخب پرونده ارزش ششدانگ ملک مورد مزایده به مبلغ ششصد میلیون ریال معادل 
شصت میلیون تومان قیمت گذاری گردیده است و از اعتراض نیز مصون مانده است 
که ملک فوق برای روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/٠۴/۲۷ از ساعت ۱٠ الی ۱۱ صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به مزایده گذاشته خواهد شد و مزایده 
از قیمت کارشناس شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را قبول 
نماید و فی المجلس ۱٠ درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و مابقی ظرف ۲ ماه از تاریخ 
مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز نماید. ضمنا طالبین می توانند ۵ 
روز قبل از تاریخ جلسه مزایده و با مراجعه به اجرای احکام از ملک فوق دیدن فرمایند . 
 م الف 526خ- علی رضوی اصل – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی

 دادگستری شهرستان ورامین 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: جمال طاهری     به نشانی: چهاردانگه- روبروی فروشگاه امکان 

– ک شهید جعفری- پ ۴۳۳ – همکف 
مشخصات محکوم علیه:  هومن عطاردی    مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۶۳۵  مورخ ۹۶/۱۲/۲۳   شعبه اول شورای حل 
اختالف چهاردانگه   محکوم علیه محکوم است به : ۱. پرداخت مبلغ ۱۳۴/۴٠٠/٠٠٠ 
ریال بابت اصل خواسته ۲. پرداخت مبلغ ۱/۸٠٠/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی ۳. 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول ۴. پرداخت 

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 

باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٠ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف ۶۴۹
شعبه اول شورای حل اختالف چهاردانگه

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۶٠٠٠۱۲۲۸ 
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 اقای/ اکبر پور حاتمی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۳۴۴۳ صادره از 
تهران در ششدانگ // یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن // به مساحت ۴۹٠ متر 
مربع پالک ۲۶۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در ... قریه خیر آباد ورامین ... خریداری از 
مالک رسمی آقای // ...ناصر تفرشی ...  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 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹
م.الف 1۸۳ ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

شماره:2640  تاریخ : 97/۳/2۸
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۲۲٠٠٠۲۴۳مورخ ۹۷/۲/۱۵ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی طاهره کوناب فرزند شیر 
علی به شماره شناسنامه ۹۸۸صادراز شبستر نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱٠۲/٠۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز 
از قطعه تفکیکی از ۱۵۹ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی اصغر خسروی فرد محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۵۹٠ 

تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار دومین آ گهی :۹۷/۴/۲٠ 
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و 
پرورش از ترک تحصیل ۱۵۱ هزار و ۴۶ دختر در 

سال جاری خبر داد.
عباس سلطانیان )معاون آموزش دوره متوسطه 
دوم وزارت آموزش و پرورش( با اشاره به آخرین 
آمار ترک تحصیل دانش آموزان دختر در مدارس 
کشور به ایلنا گفت: در ابتدا باید به دو نکته اشاره 
کنم، در ابتدا اینکه چه اقداماتی را آموزش و پرورش 
برای جلوگیری از این کار انجام داده و دوم اینکه 

در این حوزه با چه چالش هایی مواجه هستیم؟ 
تعداد جمعیت دانش آموزان دختر که گروه سنی 
۱۵ و ۱۶ ساله هستند در سال جاری، یک میلیون 
و هفت هزار و دو نفر است، از این تعداد دانش 
آموز ۸۱۷ هزار، ۹۵۹ نفر االن مشغول به تحصیل 
هستند. در کنار این آمار ما یک جمعیت ۱۵ و 
۱۶ ساله هم داریم که در دوره های دیگر درس 
می خوانند یعنی بنا به دالیلی هنوز در دوره های 
متوسطه اول درس می خوانند، اما سنشان به دوره 

دوم متوسطه می خورد و تعداد این ها هم حدود 
۳۷ هزار و ۹۹۹ نفر است.

وی ادامه داد: اگر ما جمعیت بازمانده از تحصیل را 
بخواهیم محاسبه کنیم، در سال جاری یعنی سال 
۹۶-۹۷ تعداد دانش آموزان دختری که در هیچ 
پایگاهی ثبت نام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان 
ثبت نشده و اصال دانش آموز محسوب نمی شوند 

۱۵۱ هزار و ۴۶ نفر هستند.
تحصیل  ترک  دقیق  آمار  خصوص  در  او 

دانش آموزان دختر گفت: اگر بخواهیم این رقم را 
طی یکی دو سال آینده مقایسه کنیم، باید بگویم 
که در سال ۹۴ - ۹۵، حدود ۴.۲۹ درصد از دانش 
آموزان دختر ترک تحصیل کردند. در سال بعد 
یعنی ۹۵-۹۶ این عدد به ۴.۱۷ رسید یعنی ما 
افزایش  کشور  کل  آموزان  دانش  جذب   ٠.۱۲
داده ایم. آمار امسال هم در واقع افتی نداشته است 
و توانستیم در این زمینه عملکرد خوبی داشته 
باشیم و دانش آموزان جذب شده را افزایش دهیم.

 ترك تحصیل
  ١٥١ هزار دختر 

در سال تحصیلي 
جاری

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره  اصالحی  و   ۱۳۹۵/٠۵/۳٠ ۱۳۹۵۶٠۳۳۱٠۱۱٠٠۱۸٠۲مورخ  شماره  آراء  برابر 
۱۳۹۷۶٠۳۳۱٠۱۱٠٠٠۲۸٠مورخه ۱۳۹۷/٠۲/۲۴  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عباسیان بشناسنامه 
شماره ۲۲ صادره از کرج فرزند عباس در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۳٠۶/۵٠ مترمربع که میزان ۵٠/۶٠ مترمربع از پالک ۵٠۲ فرعی و میزان 
۲۵۵/۹٠ مترمربع از پالک ۵٠۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک 
اولیه وراث مرحوم علی کمالی روستا بنام محسن و معصومه و زهرا همگی کمالی روستا 
و فاطمه استاد کاظمی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹۷/۱٠۳۸۶/ف م/الف تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/۲۱
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
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قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

در حالی که تجار فاکتور افزایش تولید اوپک که در نشست روز جمعه 
این سازمان در وین مورد توافق قرار گرفت را در معامالت بازار لحاظ 
کرده اند، قیمت نفت برنت دیروز بیش از ۱.۵ درصد کاهش داشت. 
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱.۸ درصد 
تگزاس  وست  نفت  قیمت  رسید.  سنت   ۲۱ و  دالر   ۷۴ به  کاهش 
اینترمدییت آمریکا هم دیروز ٠.۳ درصد افت داشت و به ۶۸ دالر و 
۴٠ سنت رسید. پس از اعالم توافق اوپک برای افزایش تولید در اواخر 
هفته گذشته، ابتدا قیمت نفت شاهد افزایش بود، زیرا بازار معتقد بود 
این توافق تولید را به میزان مورد انتظار باال نمی برد. اوپک و تولید 
کنندگان غیر عضو این سازمان از جمله روسیه از سال ۲٠۱۷ به این 
طرف اقدام به کاهش ۱.۸ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت خود کرده 
اند تا ضمن بازگرداندن ثبات به بازار قیمت ها را افزایش دهند. اما به 
دلیل کاهش تولید برنامه ریزی نشده کشورهایی نظیر ونزوئال و آنگوال 
در طی ماه های گذشته، میزان تولید اوپک به کمتر از رقم توافق شده 
رسیده و اکنون عربستان قصد دارد این کمبود عرضه را جبران کند. با 
این وجود، تحلیلگران هشدار می دهند که بازار ظرفیت چندانی برای 
افزایش قابل توجه تولید ندارد. بانک گلدمن ساکس پس از انتشار خبر 
این توافق در یادداشتی نوشت: »چند نفر از وزرای کشورهای عضو 
گفته اند که این توافق به معنای افزایش ۷٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت 
است.« در عین حال به گفته گلدمن ساکس این ریسک وجود دارد که 
»تولید ایران به دلیل تحریم های آمریکا به پایین تر از سطحی برسد 
که ما در نظر داریم« بانک انگلیسی بارکلیز هم گفت، توافق اوپک و 
روسیه برای افزایش تولید موجب خواهد شد که بازار نفت از کمبود 
۲٠٠ هزار بشکه ای عرضه بله مازاد ۲٠٠ هزار بشکه ای عرضه در نیمه 

دوم سال ۲٠۱۸ برسد.

 بارش های منفی نسبت به سال قبل
 در 2۰ استان کشور 

در مجموع از بین ۳۱ استان کشور، بارش ها در ۲٠ استان نسبت به 
سال قبل منفی است و تنها در ۱۱ استان کشور، بارش های امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده است. طبق آمار 
رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه ۹۶( تا  از  بارش های کشور 
عصر روز دوم تیرماه به ۱۶۶.۷ میلیمتر رسید که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲۶.۴ درصدی و نسبت به متوسط مدت 
مشابه در درازمدت کاهشی ۲۹.۸ درصد داشته است. کاهش بارش ها 
از این سو و پراکندگی بارش ها از سوی دیگر موجب شده تا در برخی 
استانهای کشور شاهد کاهش بیش از ۷٠ درصدی بارش ها نسبت به 
سال قبل باشیم. استانهایی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیش 
از ۷٠ درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته و استانهایی مثل 
بوشهر، فارس و کرمان بیش از ۶٠ درصد کاهش بارش نسبت به سال 
قبل دارند. در مجموع از بین ۳۱ استان کشور، بارش ها در ۲٠ استان 
نسبت به سال قبل منفی است و تنها در ۱۱ استان کشور، بارش های 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده است.

کوتاه از انرژی

طرح توسعه بزرگترین مجتمع آروماتیک 
ایران هفته جاری افتتاح می شود

طرح جداسازی برش سبک پتروشیمی نوری به عنوان 
بزرگترین مجتمع آروماتیک صنعت پتروشیمی ایران و 
 HLTEو LLTEبا هدف تفکیک و تولید دو محصول

آماده بهره برداری رسمی شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
سبک  برش  جداسازی  طرح  پتروشیمی،  صنعت 
پتروشیمی نوری به عنوان بزرگترین مجتمع آروماتیک 
صنعت پتروشیمی ایران و با هدف تفکیک و تولید دو 
با  امسال  تیرماه  چهارم   HLTEو  LLTEمحصول
حضور مهندس »جعفر ربیعی« مدیرعامل هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس رسما افتتاح خواهد شد.
فرآوردهLTE  یکی از محصوالت جانبی پتروشیمی 
در  ترکیبات سبک  داشتن  دلیل  به  که  بوده  نوری 
مخازن تحت فشار )مخازن کروی( نگهداری می شود 
و قابلیت بارگیری با کشتی های معمولی را ندارد و با 
  LTEتوجه به محدودیت دریافت آن، مخازن ذخیره
دارای ذخیره  ایام سال  بیشتر  در  نوری  پتروشیمی 
باالیی از این محصول بوده که این موضوع باعث کاهش 

ظرفیت تولید مجتمع می شد.
از سوی دیگر ارزش افزودهLTE که محصول جانبی با 
حجم تولید باال بوده ناچیز بوده و با توجه به استهالک 
باالی تجهیزات واحدهایی که وظیفه حذف گوگرد 
موجود درLTE را برعهده دارند، تولید آن دارای صرفه 

اقتصادی پائینی است.
هدف  با   LTE Splittingپروژه اساس  این  بر 
جداسازی ترکیبات سبک و سنگین موجود درLTE و 
 LLTEو  HLTEتبدیل آن به دو محصول با ارزش
تعریف شد و با بهره برداری از این پروژه عالوه بر ایجاد 
 HLTEارزش افزوده مناسب، امکان فروش محصول
جدیدی  کنندگان  مصرف  و  شده  فراهم  کشتی  با 
شد.  خواهند   LLTEو  HLTEمحصول متقاضی 
عالوه بر این اجرا این پروژه جدید توسعه ای منجر 
به افزایش ظرفیت اسمی پتروشیمی نوری خواهد شد.

محصول نهایی این طرح توسعه صنعت پتروشیمی 
کشور شامل ساالنه ۶۱۷ هزار تنLLTE و ۴۱۱ هزار 

تنHLTE بوده که مصرف داخلی و خارجی دارد.
این  نصب  و  ساختمان  عملیات  فعلی  شرایط  در   
پروژه به طور کامل به پایان رسیده و عملیات پیش 
راه اندازی و راه اندازی طرح هم تمام شده و تولید 
از  نوری  پتروشیمی  در  جدید  محصوالت  آزمایشی 

اواسط اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است.
هزینه اجرای پروژه به صورت  EPC ۱۸٠ میلیارد 
ریال و ۴.۸ میلیون یورو بوده که نرخ بازگشت سرمایه 

این طرح حدود یکساله تخمین زده شده است.

خبر

وزیر نفت گفت: برخی کشورها می خواهند عالیم 
مثبتی به بازار یا آمریکا بدهند که این موضوع به 
مصوبه نشست آخر اوپک ربطی ندارد و مالک عمل، 

قطعنامه امضا شده ۱۴ عضو است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، آخرین روزهای هفته 
گینه  اکوادور،  آنگوال،  الجزایر،  کشور   ۱۴ گذشته 
استوایی، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، 
قطر، عربستان، امارات و ونزوئال در یکصد و هفتاد 
و چهارمین نشست اوپک در وین گردهم آمدند و 
در بیانیه پایانی، بر پایبندی ۱٠٠درصدی به توافق 
حاصل  میالدی  نوامبر ۲٠۱۶  که  اوپک  همکاری 

شده بود، تاکید کردند.
بر اساس بیانیه نشست، توافق همکاری کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش در مجموع روزانه 
یک میلیون و ۸٠٠ هزار بشکه ای )یک میلیون و 
۲٠٠ هزار بشکه اوپک و ۶٠٠ هزار بشکه کشورهای 

غیرعضو اوپک( همچنان معتبر خواهد بود.
با توجه به اینکه اعضای اوپک و غیراوپک در ماه های 
گذشته بیش از میزان تعهد خود کاهش عرضه در 
بازار داشته  اند به گونه ای که اکنون میزان تعهد و 
پایبندی آنها حدود ۱۵۲درصد )کاهش ۲ میلیون 
و ۸٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت( است، تصمیم 
درصد   ۱٠٠ به   ۱۵۲ از  تعهد  میزان  شد  گرفته 

کاهش یابد.
در همین پیوند، وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران 

اعالم کرد: در نشست اخیر اوپک پیشنهاد ایران این 
بازار کمتر تولید شده است،  بود که نفتی که در 
به  اگر  بعدی  جلسات  در  سپس  و  شود  اصالح 
افزایش تولید نیازی بود این اقدام صورت می گیرد. 
»بیژن نامدار زنگنه« تاکید کرد پیشنهاد ایران مورد 
تصویب قرار گرفت و ادامه داد: تصمیم نشست که 
در وبگاه سازمان وجود دارد این بود که قطعنامه 
و  اعضا  بین  سهمیه بندی  بر  مبنی   ۲٠۱۶ اکتبر 
کاهش سقف تولید به میزان حدود یک میلیون و 

۲٠٠ بشکه در روز، بار دیگر مصوب شود.
وی ادامه داد: در این نشست همچنین تاکید شد 
چون در اجرا حدود ۱۵٠ درصد به کاهش تولید 

باید تالش کنند میزان  اقدام شده است کشورها 
به ۱٠٠  را  تولید  کاهش سقف  به  خود  پایبندی 
درصد برسانند.وزیر نفت یادآوری کرد: تولید نفت 
در ماه می حدود ۷۸٠ هزار بشکه نسبت به مصوبه 

فریز نفتی کمتر بوده است.
زنگنه اضافه کرد: بر اساس مصوبه اخیر تاکید شد 
هر کشوری که تولیداتش از میزان توافق فریز نفتی 
کمتر است تولیدات خود را افزایش دهد و اگر به 
بیانیه اخیر اوپک توجه شود هیچ آمار و ارقامی در 
این بیانیه ذکر نشده است اما برخی عنوان می کنند 
افزوده  اوپک  تولید  به  بشکه  هزار   ۸٠٠ حدود 

می شود.

»ایران پیگیر اجرای این مصوبه است و اگر کشوری 
برداشت دیگری از این مصوبه داشته باشد به طور 

رسمی به اوپک اعالم می شود«.
روسیه نمی خواهد به فریز نفتی ادامه دهد

وزیر نفت افزود: روسیه در این نشست عنوان کرد 
نمی تواند به فریز نفتی ادامه دهد و باید تولیدات 

خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: توجیه روسیه برای افزایش تولید این 
بود که تحت فشار شرکت های داخلی است؛ زیرا 
قیمت فرآورده ها در این کشور افزایش یافته و مردم 

از شرایط ناراضی اند.
بازارهای  در  نفت  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
محدود  افزایش  برای  اوپک  توافق  از  پس  جهانی 
تولید به منظور جبران کاهش عرضه نفت برخی 

کشورها در شرایط افزایش تقاضا، باال رفت.
است  قرار  انگلیس،  رویترز  خبرگزاری  نوشته  به 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و هم 
ماه  ابتدای  از  را  نفت  تولید  پیمانان غیراوپک آن 
جوالی )دهم تیر( حدود یک میلیون بشکه در روز 

افزایش دهند.
۱۴ کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، گینه استوایی، 
قطر،  نیجریه،  لیبی،  کویت،  ایران،عراق،  گابن، 
عضوند.  اوپک  در  ونزوئال  و  امارات  عربستان، 
با  خود  آخر  نشست  در  سازمان  این  همچنین، 

عضویت کنگو موافقت کرد.

زنگنه: مالک عمل، قطعنامه اوپک است

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خاور ۸۸مدل ۸٠فاقد شماره پالک شماره گذاری با شماره 
چالوس  شهرداری  مالکیت  به   ۱۶.۴۲۶۲۴۸ شاسی  شماره  و   ۱٠.۱۵۷۳٠٠ موتور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
آگهی برگ سبز نیسان مدل ۷۵ با شماره پالک ۱۲۱ ج ۷۸ ایران ۷۲شماره موتور 
٠۳۴۳۶٠شماره شاسی c۱٠۲۴۸به نام حسین پاشا امیری مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت خوانده آقای محمدحسن غالمی  خواهان آقای علی همتی دادخواستی 
این شعبه  به  به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که  الزام  به خواسته  فرزند یحیی 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷٠۹۹۸۳٠۳٠۷٠٠۱۱۳ شعبه ۲ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ ساعت۹:۱۵  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف۱۳۵۲
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- میرزایی 

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۸ شعبه   ۹۶٠۹۹۸۳٠۳۷۸٠٠۳۱٠ کالسه  پرونده 

فردیس تصمیم نهایی  شماره ....
خواهان : آقای مهدی خداویسی فرزند احمدعلی با وکالت خانم سحرهلل خانی فرزند 
اسماعیل به نشانی: کرج - آزادگان - بلوارامام رضا - نبش شاهد دوم -ساختمان 
آفتاب - واحد ۳ خواندگان: ۱. آقای مالک سمیعی فرزند حسین به نشانی: لرستان 

- ازنا- فاز ۴ - خ آیت اله کاشانی- پ ۶۸ - ط همکف 
۲. خانم مریم مرزبان فرزند محمد به نشانی: ازنا - خ انقالب شمالی - جنب پارک 

ش بهشتی - جنب لوازم خانگی چاپلقی 
خواسته ها: ۱.مطالبه وجه چک  ۲. مطالبه خسارت تاخیرتادیه  ۳. تامین خواسته 

۴. مطالبه خسارات دادرسی  
))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی خانم سحر هلل خانی به وکالت از آقای مهدی خداویسی به طرفیت 
فقره   ۱ وجه  مطالبه  خواسته  به  سمیعی  ملک  آقای   -۲ مرزبان  مریم  خانم   -۱
مبلغ  به  صادرات  بانک  عهده   ۹۵/۱۱/۲٠ مورخ   ٠۴۶۹/٠۵۶۴۵۹ شماره  به  چک 
۶/۵٠٠/٠٠٠ ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و 
محتوای پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مالحظه رونوشت 
مصدق چک موصوف و گواهی نامه عدم پرداخت که منضم پرونده می باشد و اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال 
ننموده است و عنایتا« به اینکه بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان ظهوردر 
اشتغال ذمه نامبردگان دارد. لذا بنا بر مراتب فوق الذکر و با استصحاب بقای دین بر 
ذمه خواندگان به نظر دعوی معنون وارد تشخیص و استنادا« به مواد ۵۱۹-۵۲۲-

۵۱۵-۵٠۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و مادتین ۳۱٠ و ۳۱۵ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ۳/۱٠/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و استفساریه آن و بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
۱۳۹۴/۹/۱۶ حکم به محکومیت خواندگان متضامنا« به پرداخت مبلغ ۶/۵٠٠/٠٠٠ 
لغایت زمان وصول  تاریخ چک  از  تادیه  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر  ریال 
بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مبلغ ۱/۱۷٠/٠٠٠ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق خواهان 
از  بوده و ظرف مهلت ۲٠ روز پس  اعالمی می گردد. رای صادره غیابی  اصدار و 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف ۲٠ روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد. ضمنا« مابه التفاوت 
هزینه دادرسی درخصوص خسارت تاخیر تادیه در راستای بند ۱۴ ماده ۳ قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در اجرای 

احکام محاسبه و اخذ می گردد.م/الف ۱۳۴۶
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان فردیس - سیدرضی حسینی ویه 

آگهی 
داوری  نظریه  سجادی  الدین  بهاء  سید  آقای  داور  اینکه  به  نظر  کالسه۹۷٠۱۲۷ 
خویش را فی مابین مصطفی محمدی با وکالت آقایان مهرداد زمانی و سروش تکلو. 
و آقایان ناصر و امید هر دو قدیری سکینه حدیدی و خانم پروین زهرا چیت ساز 
در خصوص تخلیه و تحویل ۱۱۸ قطعه پالک ثبتی موضوع قرارداد و تنظیم سند 
از طریق جراید  لذا رای داوری  اعالم می نمودند  این دادگاه  به  را  انتقال   رسمی 
کثیراالنتشار به ابالغ می گردد چنانچه اعتراض دارید ظرف پس از ابالغ مقتضی 
اعتراض  تا چنانچه  از جراید کثیراالنتشار منتشر  تا در یکی  فرمایید  است دستور 

دارند ظرف مهلت ۲٠ روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایندم.الف ۹۷.۲۸۵
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷٠۹۹۸۶۶۵۶۷٠٠٠٠۶ شعبه ۱۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷٠۹۹۷۶۶۵۶۷٠٠٠۷۷ – خواهان : خانم 
سحر سیاهپوش فرزند خیر علی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد دره 
گرم بلوار والیت نگارستان ۸- خوانده: آقای امیر کاظمی فرزند احمد به نشانی مجهول 

المکان –خواسته :مطالبه نفقه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست خانم خانم سحر سیاهپوش فرزند خیر علی 
به طرفیت آقای امیر کاظمی فرزند احمد به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳٠ 
لغایت صدور حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی  
نظر به اینکه به موجب سند نکاحیه شماره ۹۹۵۱ مورخ ۹۲/۴/۳ رابطه  زوجیت محرز 
می باشد با عنایت به اظهارات خواهان و گواهی گواهان که با اتیان سوگند بر ادعای 
خواهان صحه گذاشته اند و با توجه به اینکه علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
انتشار در جراید در جلسه شورا حضور پیدا نکرده و دلیلی دال بر پرداخت نفقه خواهان 
یا نشوز وی ارائه ننموده اند لذا نظر به نظریه مشورتی اعضای شورا و نظریه کارشناس 
که پس از ابالغ مصون از اعتراض مانده است این مرجع دعوای خواهان را محمول به 
صحت دانسته. و به استناد مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
۱۱٠۶-۱۱٠۷-۱۱۱۱ قانون مدنی و بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختالف حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ ۹۳/۲/۳٠ لغایت ۹۳/۱۲/۲۹ 
به ازاء هر ماه ۲/۵٠٠/٠٠٠ ریال و از تاریخ ۹۴/۱/۱ لغایت ۹۴/۱۲/۲۹ به ازاء هر ماه 
۲/۶٠٠/٠٠٠ ریال ، از تاریخ ۹۵/۱/۱ لغایت ۹۵/۱۲/۳٠ به ازاء هر ماه ۲/۷٠٠/٠٠٠ 
ریال ، از تاریخ ۹۶/۱/۱ لغایت ۹۶/۱۲/۲۹ به ازاء هر ماه ۲/۸٠٠/٠٠٠ ریال و از تاریخ 
۹۷/۱/۱ لغایت ۹۷/۳/۱۳ به ازاء هر ماه ۲/۹٠٠/٠٠٠ ریال و پرداخت مبلغ ۱/۷۵٠/٠٠٠ 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱/۵٠٠/٠٠٠ ریال بابت دستمزد کارشناس 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بدیهی است صدور اجرائیه منوط به پرداخت 
ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی است و ظرف ۲٠ روز پس از 
ابالغ واخواهی در همین شعبه سپس ظرف ۲٠ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد . 
قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف خرم آباد – کامران هادی پور 

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱٠٠۹۶۶۱٠۱٠٠۴۴۶ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۷٠۹۹۷۶۶۱٠۱٠٠٠۸٠محکوم علیه به نام حمید دکامی فرزند عزیز 
مراد محکوم است به پرداخت مبلغ ۳٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ 
۱٠/۳۹٠/٠٠٠ ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۷/۱۷ 
تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط 
واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد درحق خواهان صادر و اعالم می دارد کسری 
هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به اخذ خواهد شد و هزینه نیم 

عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. 
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم الهام فرضی با ارایه دو برگ استشهادیه فقدان سند مالکیت به 
شماره ۴۲۱۲/۱/۱۱۴ مورخه ۱۳۹۷/۳/۳٠ اعالم داشتند که سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب عمارت تحت پالک ۲۴۶ فرعی از ۶۹/۲۴۷۴ اصلی به شماره 
چاپی ۴۱۱۱۴۵ که در صفحه ۲۴۶ دفتر ۴٠۷ بنامش ثبت گردیده مفقود شده لذا 
برابر تبصره یک اصالحی ماده ۱۲٠ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر آنچه در این آگهی نسبت به آن 
عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ۱٠ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات 
الزم و یا اصل سند مالکیت را به این اداره اعالم در غیر اینصورت پس انقضای مهلت 

قانونی و عدم وصول سند مالکیت طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۱۱۹
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   ۹۶٠۹۹۸۶۶۹٠۱٠٠۳۲۸ کالسه  پرونده 
– شماره ۹۷٠۹۹۷۶۶۱٠۴٠٠۲۴۳  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 

خواهان :خانم نسرین مردانی فرزند سیاهکه به نشانی لرستان – خرم آباد ده متری 
بین کوچه ۱ و ۲ پالک ۱۵۱ –خوانده : آقای سید محمد حسن جعفری الجزایری 
فرزند محمد حسین به نشانی لرستان –خرم اباد –خواسته : الزام به تنظیم سند ملک 
گردشکار : خواهان در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ دادخواستی به خواسته مذکور در فوق به 
شورای حل اختالف ارائه که پس از صدور قرار عدم صالحیت برای ادامه رسیدگی به 
این شعبه ارجاع پس از ثبت به کالسه فوق با انجام تشریفات قانونی رسیدگی شده و 
سرانجام در وقت فوق العاده با اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رای شده است .

رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم نسرین مردانی فرزند سیاهکه به طرفیت 
آقای سید محمد حسن جعفری الجزایری فرزند سید محمد حسین به خواسته صدور 
حکم به الزام خوانده  به انتقال سند رسمی یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی ۲ اصلی 
انضمام خسارات  به  ریال  به ۱/۳٠٠/٠٠٠  آباد مقوم  از بخش چهار شهرستان خرم 
دادرسی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده مداقه در گواهی حصر وراثت 
مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ که حاکی است خوانده موصوف قبل از تاریخ تقدیم دادخواست 
در مورخه ۱۳۹٠/۱۲/۸ فوت نموده است نظر به اینکه شرط دفاع از دعوی توسط 
خوانده اهلیت او می باشد و با فوت وی قبل از طرح دعوی اهلیت او برای هر گونه 
اقدام خاتمه می یابد دعوی به کیفیت مطرح شده )به طرفیت متوفی ( قابل استماع 
نیست و مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان است. 
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید یحیی سهرابی . 

شماره:2761 تاریخ : 97/۳/۳0
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۲۲٠٠٠۲۹۹مورخ ۹۷/۲/۱۷ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی قهرمان منافی فرزند 
محبوب به شماره شناسنامه ۴۳۱ صادراز هشترود نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۶/۴۶متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی 
مفروز از قطعه ۵ تفکیکی از ۱۵۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از 
مالکیت رسمی رمضان اسماعیلی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به 
دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود م الف ۶۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار دومین آ گهی : ۹۷/۴/۲٠ 

 ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

 شماره:2765 تاریخ : 97/۳/۳0
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۲۲٠٠٠۲۳۳مورخ ۹۷/۲/۱۵ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عباسعلی نعمتی فرزند 
رحمن به شماره شناسنامه ۲ صادراز سر بند نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۶۳/ ۷۷متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز 
از قطعه ۵ تفکیکی از ۱۵۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی محمد تقی عبدی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۶۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار دومین آ گهی : ۹۷/۴/۲٠    
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

شماره:276۳ تاریخ : 97/۳/۳0
آ گهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶٠۳٠۱٠۲۲٠٠٠۲۴۲مورخ ۹۷/۲/۱۵ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
علی  احمد محمد  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی 
محمودی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه ۸۶۸۳صادراز رزن نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۷/۳۱متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک  فرعی مفروز از قطعه ۵ تفکیکی از ۱۵۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی امیر علی اصغری محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا 
به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود م الف ۶۲٠
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار دومین آ گهی : ۹۷/۴/۲٠   

 ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

متن آگهی
در پرونده کالسه ۹۷۱٠۴٠۶۶۱۱٠٠۲٠٠۱ آقای اشکان درستی فرزند اکبر به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی موضوع شکایت آقای حسین 
سپهوند تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی 
از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در 
بازپرسی  آگهی در شعبه هشتم  نشر  تاریخ  از  روز  تاظرف مدت ۳٠  آگهی  روزنامه 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

وماده 1۳  آیین  نامه  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی

اول   ۱۳۹۷/۲/۱۳هیات   مورخ  ۱۳۹۷۶٠۳۱۸٠۲۲٠٠٠۷۲۵در  شماره  رای   برابر    
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  تصرفات  مالکانه بالمعارض  
متقاضی  خانم سیما رضوانی لوحه سرا فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۶۶۴ صادره  
از ماسال در شش دانگ  یک قطعه  زمین  به مساحت ۳۵۲/۳۹ متر مربع مشتمل 
بر یک باب  انباری  فاقد مجوز به مساحت ۲۵  متر مربع  پالک ۲۴۷۲ فرعی از ۲ 
اصلی مفروز  ومجزی شده  از پالک ۹٠ فرعی  از ۲ اصلی واقع در قریه  لوحه سرا 
بخش ۲۶ گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  جمال  رضوانی  لوحه سرا محرز  
گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  فاصله ۱۵  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به  مدت دو ماه  
اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  رسید  ظرف  مدت یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند. بدیهی 
است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق مقررات  سند 

مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:1694 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول:۴/۵/ ۹۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۴/۲٠

افزایش 9 درصدی صادرات گاز در بهار امسال  ایران 50 میلیارد دالر نفت خام صادر کرد

گفت:  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه در 
سه ماه نخست امسال با ۹ درصد افزایش به 

بیش از ۳ میلیارد مترمکعب رسید.
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گازرسانی  درباره  جمشیدی دانا  مهدی  گاز، 
گفت:  امسال،  بهار  فصل  در  گاز  صادرات  و 
به  تزریق  نیروگاه ها،  به  گاز  ارسال  میزان 
مخازن نفتی و نیز مجموع صادرات در ۹۳ 
روز سپری شده از ابتدای امسال در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال از رشد بسیار باالیی 

برخوردار بوده است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، مجموع 
را  امسال  نخست  ماه  سه  در  گاز  صادرات 
اعالم  مترمکعب  میلیون   ۳٠٠ و  میلیارد   ۳
کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه 

پارسال، ۹ درصد بیشتر شده است.
بهار  در  نیروگاه ها  به  گاز  ارسال  درباره  وی 
نیز  نیروگاه ها  به  گاز  تحویل  گفت:  امسال 
طی این مدت، به ۱۹ میلیارد و ۲٠٠ میلیون 
مدت  با  مقایسه  در  که  رسید  مترمکعب 
داشته  رشد  درصد   ۴.۷ قبل،  سال  مشابه 

است.
به گفته جمشیدی دانا، برداشت از منابع نیز 
در این مدت، به ۶٠ میلیارد و ۸٠٠ میلیون 
نشان  آمار  این  است،  رسیده  مترمکعب 
می دهد که میزان تولید گاز طبیعی نسبت 
رشد  درصد   ۹.۳ پارسال،  مشابه  مدت  به 
داشته است، همچنین تزریق گاز شیرین به 
مخازن نفتی نیز به ۳ میلیارد و ۷٠٠ میلیون 
مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه 

پارسال، ۲.۷ برابر شده است.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
ارزی صادرات کشور در سال  گفت: کل درآمد 
گذشته حدود ۹٠ تا ۹۵ میلیارد دالر بود که ۵٠ 
میلیارد دالر به نفت خام و ۲٠ میلیارد دالر به 

فرآورده ها و پتروشیمی ها تعلق داشت.
کنفرانس  نخستین  در  بیطرف«  »حبیب ا... 
بین المللی مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی 
صنعت نفت و گاز در بخش ساحل و فراساحل، 
بیان داشت: سهم نفت و فرآورده های صنعت نفت 

از سبد صادراتی کشور ۷٠ درصد است.
وی افزود: نقش حائز اهمیت صنعت نفت ایران 
از حجم  اوپک و برخورداری  در سطح جهان و 
قابل توجه ذخایر نفت و گاز نشان دهنده اهمیت 
مدیریت دارایی های فیزیکی این صنعت است. وی 
ادامه داد: مدیریت یکپارچگی دارایی ها در صنعت 
نفت به کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، افزایش 

ایمنی، مصرف بهینه انرژی و بهبود تعامل سازمان 
با محیط زیست می انجامد.

بیطرف اضافه کرد: مدیریت یکپارچگی دارایی ها 
نه تنها در دارایی های فیزیکی، بلکه درباره دیگر 
و  انسانی  سرمایه  از جمله  سازمان  سرمایه های 
دارایی های اطالعاتی و مالی نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
معاون وزیر نفت افزود: مدیریت دارایی  فیزیکی 
واسطه  به  نفت  صنعت  فراساحل  در  ویژه  به 
آسیب پذیری بیشتر و همچنین برخورداری این 
فراوان  اهمیت  دارایی،  دالر  میلیاردها  از  بخش 
دارد. معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت اظهار داشت: از این رو نظام  نامه مدیریت 
دارایی های فیزیکی در سال ۹۳ تدوین و ابالغ شد 
و تدوین نظام نامه استانداردهای ملی این مقوله 

هم اکنون در دستور کار است.



اقتصادیسه شنبه 5 تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3788  7

 راه مبارزه با آثار تحریم
* عدنان موسی پور

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتي در حالی توسط معاون اول رییس 
یک  از  که  شد  ابالغ  مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي  ستاد  رییس  و  جمهور 
طرف بسته با تاخیر تصویب شده و از طرف دیگر عملیاتی شدن آن توسط 
دستگاه های اجرایی نیز، نیاز به زمان دارد که این تاخیر می تواند باعث کاهش 

اثر بخشی بسته مذکور شود.
تا عملکرد مشوق های سال ۱۳۹۶ مورد بررسی  از طرف دیگر الزم است 
کارشناسی قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص همراه با 
بسته حمایت از صادرات سال ۱۳۹۷ گزارش عملکرد این بسته در سال ۱۳۹۶ 
را نیز ارائه کند.به نظر می رسد مشوق های در نظر گرفته شده در سال ۹۶ 
نتوانسته محرک مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد و رشد صادرات 
صورت گرفته در سال گذشته، کمتر ناشی از مشوق های هدفمند و بیشتر 
وابسته به افزایش قیمت های جهانی، تغییر ارزش کاالهای صادراتی و افزایش 
نرخ ارز بوده است.انتظار می رود دولت با ارائه استراتژی مناسب در حوزه تجارت 
خارجی، حمایت ها و مشوق ها را هدفمند و دقیق اختصاص دهد تا از توزیع 
رانت و حمایت های گسترده و بی برنامه مبتنی بر کلیاتی چون دانش بنیان 
بودن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در امان بماند، زیرا استراتژی تجاری هدفمند 
می تواند تعیین کند چه کاالهایی می بایست با ارزش افزوده باال صادر شوند 
و چه کاالهایی نیازی به ایجاد ارزش افزوده برای صادرات ندارند.در آخرین 
نشست کمیسیون توسعه صادرات پارلمان بخش خصوصی کشور با حضور 
رییس کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس، »آقای پور ابراهیمی«، موضوع 
بخشنامه اخیر ارزی دولت از منظر صادرکنندگان با دقت و وسواس بسیار 
بررسی شد، کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات 
اتاق ایران، کامال همسو و معتقد هستند؛ با وجود اینکه اقتصاد کشور در حال 
پرداخت هزینه های سنگین افزایش بی رویه ارز بوده و صد البته عدم توجه به 
فریادهای فعاالن درد کشیده بخش خصوصی واقعی در زمان مناسب بستر 
ساز این هزینه هایی است که اقتصاد کشور می پردازد اما همچنان فرصت 
باقیست تا این شرایط را به فرصتی فرا ملی در راستای اعتالی صادرات و 
سکوی پرش مبدل سازیم.البته این مهم در شرایطی قابل استحصال است که 
دولت از صدور انواع و اقسام بخشنامه های دست و پا گیر و ناهماهنگ با شرایط 
موجود کشور خودداری کرده و معافیت بی قید و شرط صادرکنندگان بخش 
خصوصی واقعی کشور از بخشنامه  های اخیر ارزی را صادر کند و همچنین بازار 
ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود تا فعاالن واقعی بخش خصوصی 
بتوانند در شرایط تحریم با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب آن به 
ویژه تحریم های بانکی بروند و خواهانیم که دولت بیش از این سدی بر توسعه 
صادرات نشود و در این برهه حساس که حلقه تحریم در حال تنگ شدن است 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با تسهیل فضای کسب و کار به مبارزه با آثار 
مخرب تحریم بپردازیم و با ایجاد حلقه اتحاد دولت، بخش خصوصی و مردم 

فهیم با قدرت از پیچ و خم این بحران هم عبور کنیم.  

 تکمیل منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال
 در سال 97 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت ۹۱ درصدی منطقه یک و 
پیشرفت فیزیکی ۲۱ درصدی منطقه ۲ پروژه آزادراه تهرانـ  شمال، از تکمیل 
قطعه یک این آزادراه در سال ۹۷ خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
خیراهلل خادمی در جریان بازدید رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی از پروژه 
آزادراه تهران ـ شمال حدفاصل تهران تا شهرستانک، با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی ۹۱ درصدی منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال اظهار داشت: در ۹ 
درصد باقی مانده نیز عملیات روسازی بتونی پروژه باید تکمیل شود؛ ضمن 
اینکه تأسیسات مکانیکی برقی این منطقه باید در داخل تونل های این قطعه 
نصب شود.مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با 
بیان اینکه خوشبختانه عملیات روسازی منطقه یک آزادراه تهرانـ  شمال که 
آخرین مراحل فعالیت در بخش راهسازی این منطقه است، آغاز شده، ادامه 
داد: عالوه بر این اجرای تأسیسات مکانیکی برقی نیز به صورت همزمان در 
حال انجام است که امیدواریم طبق برنامه اعالم شده، ۹ درصد باقی مانده از 
اجرای پروژه منطقه یک آزادراه تهرانـ  شمال تکمیل شود و در آینده نزدیک 
نیز این منطقه به بهره برداری برسد.وی درباره زمان تکمیل منطقه یک آزادراه 
تهرانـ  شمال نیز گفت: قطعاً این منطقه از آزادراه در سال ۹۷ به بهره برداری 
می رسد، اما با توجه به سختی کار و تالش ما برای ارتقاء ایمنی کار، مشخص 

نیست این منطقه از آزادراه چه زمانی در سال جاری به بهره برداری برسد.

پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است منعی برای 
طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر 
کارفرمایان توان پرداخت ندارند، دولت باید به میدان بیاید و از کارگران حمایت 
کند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هادی ابوی درباره بررسی مجدد دستمزد 
در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار و در پایان سال صورت می گیرد ولی به لحاظ حقوقی منعی ندارد که 
اگر در شرایط جدیدی قرار گرفتیم، دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی 
و تجدیدنظر شود.وی ادامه داد: همه ساله بر مبنای تورم موجود در انتهای سال 
برای دستمزد سال بعد کارگران تصمیم گیری می کنیم، بدون آنکه نوسانات 
بازارهای داخلی و شرایط اقتصاد را پیش بینی کرده باشیم.وی متذکر شد: 
نوسانات نرخ ارز و تحریم های ظالمانه در بسیاری از بازارهای داخلی تاثیرگذار 
بوده و موجب افزایش هزینه ها در بعضی از بخش ها شده است؛ به نحوی که 
این مساله معیشت حداقل بگیران که دریافتی ناچیزی دارند را تحت تاثیر قرار 
داده است و جامعه کارگری حق دارد به عنوان یک مطالبه بازنگری مزد را 
مطرح کند. به گفته ابوی، در شورای عالی کار همواره با پیشگویی، حداقل های 
کارگران تصویب می شود و کارگران باید مرتاض باشند تا چرخ زندگیشان 
بچرخد.این مقام مسئول کارگری در عین حال طرح بازنگری دستمزد در 
شورای عالی کار را یک پیشنهاد دانست که هنوز در دستور شورای عالی 
کار قرار نگرفته است و ابراز امیدواری کرد که با توجه به آنکه سفره کارگران 

کوچک تر شده اعضای شورای عالی کار در این زمینه به اتفاق نظر برسند.

یادداشت

افزایش 29.۵درصدی قیمت 
مسکن در خرداد

راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  دفتر  اعالم  اساس  بر 
کاهش۲۱.۷درصدی  رغم  به  شهرسازی،  و 
معامالت، قیمت مسکن در خرداد۹۷ نسبت به 
ماه مشابه ۹۶ معادل ۲۹.۵ درصد و نسبت به ماه 

قبل از آن نیز ۷.۷ درصد افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد 
معامالت مسکن در خرداد ماه امسال و میانگین 
قیمت هر متر مربع آپارتمان چه در سطح مناطق 
۲۲ گانه و چه در سطح شهر تهران را اعالم کرد.

بر اساس این گزارش تعداد کل مبایعه نامه های 
امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲٠۹ فقره 
بود که نسبت به اردیبهشت امسال ۲۱.۷ درصد 
است.همچنین  یافته  کاهش  معامالت  تعداد 
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران ۶ میلیون و ۴۹٠ هزار تومان بوده است 
که نسبت به ماه گذشته )اردیبهشت ۹۷( معادل 
۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
می  نشان  را  افزایش  درصد   ۲۹.۵ )خرداد ۹۶( 
دهد.بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، گران ترین منطقه 
با میانگین ۱۴  تهران در خردادماه منطقه یک 
ارزان ترین منطقه  میلیون و ۲۸ هزار تومان و 
تهران نیز منطقه ۱۸ با میانگین ۲ میلیون ۸۴۹ 
بعد  است.همچنین  شده  تخمین  تومان  هزار 
شامل  تهران  مناطق  گرانترین  یک،  منطقه  از 
ترتیب  به  مناطق سه، دو و شش می شود که 
میانگین قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۶۳۵ 
هزار تومان، ۱٠ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان و ۸ 
میلیون و ۹٠۳ هزار تومان را داشته اند. از سویی 
دیگر بیشترین معامالت همچون ماه های گذشته 
در منطقه پنج با هزار و ۹۴۷ فقره معامله و پس 
از آن منطقه ۴ با هزار و ۲۴۴ فقره و در نهایت 
منطقه ۲ با هزار و ۱۵۳ فقره معامله تعیین شده 
است. کم معامله ترین مناطق پایتخت نیز در ماه 
خرداد همانند سه ماه اخیر به منطقه ۱۹ با ۸۸ 
فقره تعلق دارد و پس از آن منطقه ۲۲ با ۱۴۷ و 
منطقه ۹ با ۱۶۸ فقره معامله قرار دارد.بیشترین 
افزایش قیمت در خردادماه امسال نسبت به ماه 
قبل از آن در منطقه ۱ با یک میلیون و ۱۴٠ هزار 
تومان تعیین شده و کمترین افزایش قیمت به 

منطقه ۱۸ با ۱۵٠ هزار تومان تعلق دارد.

اعالم جزئیات برگزاری جشنواره 
تعاونی های برتر 

در سال »حمایت از کاالی ایرانی« سیزدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر هفته دوم شهریورماه 
برگزار  تعاون  هفته  بزرگداشت  با  همزمان  و 
می شود؛ تعاونی ها برای شرکت در این جشنواره 

تا ۱۶ تیماه مهلت دارند ثبت نام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با توجه به تعدد و 
نقش تشکل های تعاونی در بخش صنایع دستی، 
حضور  و  محصوالت  تنوع  ایرانی،  کاالی  تولید 
برجسته این تشکل ها در ایجاد اشتغال به ویژه 
در  خانوار  سرپرست  زنان  و  محروم  مناطق  در 
تشکل ها،  این  چشمگیر  استقبال  و  حوزه  این 
گرایش  یک  عنوان  به  دستی  صنایع  گرایش 
مستقل در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر 
منظور شده است.به عالوه تعاونی های فرااستانی 
طور  به  می توانند  نیز  سراسری  اتحادیه های  و 
هماهنگ با سایر تعاونی ها و اتحادیه ها در سامانه 
www.taavonibartar. جشنواره به آدرس

معرفی  و  انتخاب  کنند.مراحل  نام  ثبت   ir
تعاونی های برتر پس از ثبت نام الکترونیکی در 
سامانه شامل داوری توسط کارگروه های علمی 
و داوری استانی، بازدید استانی و ستادی، داوری 
در کارگروه علمی و داوری ستاد و انتخاب نهایی 
از  اعالم،  بر  بود.بنا  خواهد  کارگروه  این  توسط 
تاکنون  خردادماه   ۲۴ در  نام  ثبت  شروع  زمان 
بیش از ۲٠٠ تشکل در گرایش های تأمین نیاز 
کنندگان،  مصرف  نیاز  تأمین  کنندگان،  تولید 
صنوف  نیاز  تأمین  توزیعی،  صنوف  نیاز  تأمین 
خدماتی، مسکن، حمل و نقل، اعتبار، عمرانی، 
فراگیر ملی، دهیاری، دانش بنیان، زنان، صنایع 
دستی، فرش دستباف، اتاق تعاون، بنیاد تعاون 
و کارآفرینی، خدماتی، سهامی عام، مرزنشینان، 
مربوط  سامانه  در  معدنی  و  صنعتی  کشاورزی، 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش ترین آمار 
استان های  در  و  کشاورزی   گرایش  به  مربوط 
نام  ثبت  است.مهلت  بوده  گلستان  و  زنجان 
تعاونی های  جشنواره  درسیزدهمین  تعاونی ها 
برتر تا ۱۶ تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع 
بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس 
جمهور، گفت: این بازار در حال تعیین تکلیف 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل سیف رئیس 
کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی گفت: حجم صادرات کشور 
و ارزآوری که وجود دارد به راحتی می تواند ارز 
مورد نیاز برای واردات را تامین کند.وی ادامه داد: 
بر اساس پیش بینی ها، آمریکا تالش می کند 
عالوه بر خروج از برجام التهاباتی را ایجاد کند. برای 
مصون سازی بازار، بانک مرکزی ساز و کار ارزی را 
اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد.رئیس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در 
ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور مورد 
بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه است که می تواند با 
استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. این 
موضوع در حال تعیین تکلیف است.وی در تشریح 
چهار گروه واردات کاال گفت: دسته اول کاالهای 
حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل 

از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته 
از کاالها اختصاص می یابد. این ارز با نرخ ۴۲٠٠ 
تومان شروع و االن به ۴۲۵٠ تومان رسیده است.

سیف گفت: دسته دوم کاالهای ضروری هستند 
که ۸٠ درصد از ارز شرکت های غیرنفتی )مانند 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها( توسط سامانه نیما 
یابد.رئیس  می  اختصاص  کاالها  این  واردات  به 

کل بانک مرکزی  ادامه داد: مسئله ای که مطرح 
است این است که برخی کاالهایی که با ارز ۴۲٠٠ 
تومان وارد می شود با نرخ باالتری به فروش می 
رسند. قرار است بانک مرکزی لیست کاالهایی که 
با ارز ۴۲٠٠ تومان وارد می شوند را اعالم کند که 
هر کسی کاالیی را خریداری می کند که قیمت 
اظهارداشت:  کند.وی  اعالم  نیست،  منطقی  آن 

دسته سوم کاالهایی هستند که ارز واردات آن 
کاالهای  از صادرات  ارز حاصل  از  از ۲٠ درصد 
تامین می شود. دسته  توافقی  نرخ  با  غیرنفتی 
چهارم نیز کاالهای ممنوع الورود هستند.سیف در 
پایان ابرازامیدواری کرد: با این اقدامات آرامش در 

فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
تعریف چهار گروه کاالیی برای اختصاص ارز

در جلسه اقتصادی دولت، چهار گروه کاالیی برای 
اختصاص ارز مورد نیاز تعریف شد.

سیف افزود: گروه اول مربوط به کاالهای حیاتی و 
اساسی کشور است که سابقه امر نشان می دهد 
۱۸ میلیارد دالر نیاز ارزی دارد.وی گروه دوم را 
گروه کاالهای ضروری ذکر کرد که نیاز به ۲۴ 
میلیارد دالر وارداتی دارد که سال گذشته انجام 
شد، همچنین گروه سوم کاالهای عادی است که 
حدود ۶ میلیارد دالر سابقه واردات سال گذشته 
این کاالهاست.همچنین کاالهای خودکفا را گروه 
چهارم ذکر کرد که در داخل تولید می شود و نیاز 
۳.۸ میلیارد دالری داشتند و نیازی به واردات آنها 

از خارج از کشور نیست.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تعریف چهار گروه کاالیی برای اختصاص ارز

دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت شناخت

مفقودی
 سندخودرو و فاکتورفروش ماشین پژو روا مدل ۱۳۸۷ به رنگ مشکی متالیک به شماره پالک 
  NAAB۲۱AA۵۸H٠٠۴۹۵۹ ۶۸-۹۸۳ط۳۸ ،شماره موتور۱۱۶۸۷٠۱۷۳۷۴ ،شماره شاسی
بنام محمد علی عرب نرمی دارای کدملی ۱٠۶۳٠۲۸۸٠۹ وشماره شناسنامه ۶ فرزند محمد 

حسین مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

 آگهی ابالغ
 معرفی داور به آقای محسن و حدانی فرزند محمد تقی خانم سمیرا حسن پور دادخواستی 
به طرفیت آقای محسن وحدانی فرزند محمدتقی به خواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده 
که به کالسه ۹۷٠٠۸۹ بایگانی ثبت این شعبه گردید لذا با توجه به اینکه خوانده مجهول 
المکان بوده با اجازه حاصله از مقررات مستندا به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
طی این آگهی به خوانده موصوف ابالغ تا با اطالع از موضوع خواسته ظرف یک هفته از 
تاریخ نشر آگهی جهت معرفی داور از بستگان خود که سن او کمتر از ۳٠ سال نباشد و 
با مسائل اخالقی اجتماعی شرعی و قانونی آشنایی داشته در این شعبه حضور یابد بدیهی 

است در صورت عدم حضور و یا ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم   

۱ـ  مدیریت بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای 
مهرشاد شجاعی 

ـ  شهرکرد  شهرستان  ـ   بختیاری  و  چهارمحال  استان  نشانی:  
شهرکردـ  خ ۱۲ محرمـ  ساختمان پزشکان حکیم ط ۳ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
استان    :  : نشانی  جان  علی  فرزند  ارجنکی  گنجی  فرشاد  ـ   ۱
چهارمحال و بختیاریـ   شهرستان شهرکردـ  شهرکردـ  خ مولوی 

بین کوچه ۱۸ و ۲٠ ساختمان رئیسی 
استان  نشانی:   فرزند علی جان  ارجنکی  اصغر گنجی  ـ علی   ۲
چهارمحال و بختیاری ـ  شهرستان شهرکرد ـ شهرکرد ـ نافچ ـ 

منزل شخصی 
 ۳ ـ اردشیر عبداللهی ارجنکی فرزند علی شیربه نشانی :  استان 
چهارمحال و بختیاری ـ  شهرستان شهرکرد ـ شهرکرد ـ خیابان 

سعدیـ  کوچه ۸۱ پالک پنجم سمت چپ 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه

شهناز فرج زاده دهکردی نام پدر : محمد  به نشانی استان چهارمحال 
و بختیاریـ   شهرستان شهرکردـ  شهرکردـ  خ ۱۲ محرم  جنوبی 

ـ ساختمان پزشکان حکیم ط ۳  نوع رابطه / وکیل  .محکوم له 
/ محکوم لهم :مدیریت بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری با 

مدیریت آقای مهرشاد شجاعی 
به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۶٠۹۹۸۳۳۸۱٠۲٠٠۳۶۶ شماره 
۹۶۹۹۷۳۸۱٠۲٠۱٠۶۷ محکوم علیهم تضامنا محکوم به پرداخت 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ ٠۸۴/۱۸٠/۳۲۱ 
۱۱۷۵۳۸۴۵ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی به میزان ۸۹٠۶٠۲٠ ریال و پرداخت مبلغ ۱۵۵/۹۴۵ 
ریال روزانه به عنوان خسارت تادیه از تاریخ ۹۳/۷/۳٠ لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان و مبلغ ۱۶٠۵۴۲٠۹ ریال بابت نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت می گردند. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱-ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی 
( ۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. ۳-مالی معرفی کند که 
اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به صورت مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 

نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل  از طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار 
به مقام قضایی ارائه نماید. واال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود. ) مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴ ( .  
۴ ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه ۷ را در پی دارد. ) ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲٠ ق . م . ا و ماده ۱۶ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( .  ۵ـ  انتقال مال به دیگری به 
هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 

۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴. (  
۶ ـ  چنانچه صورت اموال پس از مهلت ۳٠ روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ) تبصره ۱ماده سه 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴ (. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهرکرد ـ خیام 

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آقای  به  دادخواست و ضمائم  و  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 
عبدالرضا  آقای  خیبرخواهان  فرزند   سلیمانی  سیروس 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدعلی   فرزند  گودرزی 
به  سلیمانی  وسیروس  دهکردی  برزیده  فرهاد  حاج  آقایان 
شعبه  این  به  که  مطرح  خودرو   تنظیم  به  الزام  خواسته 
به شماره پرونده کالسه ۹۷٠۹۹۸۳۸۴۴۲٠٠۲۱۴  ارجاع و 
و  ثبت  ۲  شهرستان شهرکرد  شماره  اختالف  شورای حل 
وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ ساعت ۹ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون  مدنی به علت 
مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده 
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. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شماره 2شهرستان شهرکرد 

ـ غالم پور 

اختصاص ۱۸ میلیارد دالربرای 
واردات کاال های ضروری

پیش فروش خودروهای وارداتی 
غیرمجاز و ممنوع شد

وزیر صنعت از اختصاص ۱۸ میلیارد دالر از 
مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام 
برای واردات کاال های اساسی و ضروری خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ محمد 
شریعتمداری در پایان جلسه بررسی موضوعات 
ارزی  منابع  از  بخش  این  ارزافزود:  اقتصادی 
حاصل از فروش نفت خام برای واردات کاالهای 
ضروری که یا نیاز عامه مردم است و یا در تولید 
داخلی نقش اساسی دارد و یا مثل دارو که برای 
العاده دارد، اختصاص می  مردم اهمیت فوق 
یابد.وی ارز تخصیص یافته به کاالهای مصرفی 
مانند مواد اولیه تولید، ماشین آالت صنعتی 
مورد نیاز را ۲۴ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: 
ارز مورد نیاز برای واردات این گروه از کاالها 
صادرات  محل  از  دارد  قرار  دوم  گروه  در  که 
غیر نفتی که مربوط به واحدهای تحت اختیار 
دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی است ، 
اختصاص می یابد.وی افزود: ارز مورد نیاز برای 
کاالهای گروه دوم همچنین از محل صادرات 
روی  و  فوالد، مس، سرب  پتروشیمی،  حوزه 
تأمین می شود و صادر کنندگان مکلفند در 
قرار  ها  بانک  اختیار  در  را  ارز  زمان صادرات 
دهند. شریعتمدای درباره تأمین ارز مورد نیاز 
گروه سوم کاالها گفت: ارز مورد نیاز گروه سوم 
که کاالهای مصرفی است ۵ میلیارد و ۶٠٠ 
مورد  ارز  و  است  شده  تعیین  دالر  میلیون 
نیاز از صادرات کاالهای عمده مانند صادرات 
کاالهای سنتی و صنعتی کوچک تأمین می 
شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حجم 

از کاالها ۱۵ میلیارد دالر  این گروه  صادرات 
برآورد شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: صادر کنندگان این گروه از کاالها این 
امکان را دارند تا اظهارنامه صادراتی خود را در 
اختیار وارد کنندگان قرار دهند و نرخ واگذاری 
واریز نامه نیز از طریق بورس عرضه می شود.

شریعتمداری درباره صنعت کاالهای ممنوعه 
کاالهایی  به  ممنوعه  کاالهای  کرد:  تصریح 
گفته می شود که مشابه آن یا در داخل تولید 
می شود و یا جزو نیازهای مردم نیست بنابر 
این، این گروه از کاالها ثبت سفارش نمی شود.

وی تاکید کرد: کاالهایی که در گروه ممنوعه 
قرار دارد چنانچه قباًل ثبت سفارش و ارز آنها 

تأمین شده است وارد می شود.

با توجه به قرار گرفتن خودرو در لیست کاالهای 
ممنوعه وارداتی، پیش فروش خودروهای وارداتی از 

این به بعد غیرمجاز خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در پایان خرداد ماه مصوبه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از 
۱۴٠٠ قلم کاال را به سازمان توسعه تجارت ابالغ 
کرد.طبق این ابالغیه از ابتدای تیر ماه ثبت سفارش 
جمله  از  غیرضروری  و  لوکس  کاالهای  واردات  و 
خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش های 
محصوالت  این  واردات  برای  شده  انجام  پیشین 
نیز در صورتی که تا تاریخ ۳٠ خرداد ماه ارز آنها 
تخصیص نیافته باشد، ممنوع است.به این ترتیب با 
مصوبه دولت از ابتدای تیر ماه امکان ثبت سفارش 

و واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت 
و واردات این خودروها تا اطالع ثانوی ممنوع است.

اجرایی  آیین نامه  براساس  که  است  حالی  در  این 
خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
که  خودرو  واردکننده  رسمی  شرکت های  تنها 
هستند  خارجی  خودروسازان  از  نمایندگی  دارای 
و  معدن  صنعـت،  وزارت  از  مجوز  کسب  از  پس 
تجارت؛ مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش 
»پیش فروش« خواهند بود.طبیعتا با ممنوع شدن 
مجوزی  وزارتخانه  این  پس  این  از  خودرو  واردات 
برای پیش فروش خودروهای وارداتی صادر نخواهد 
کرد و عمال پیش فروش خودروهای خارجی از ابتدای 
تیر ماه غیرمجاز است.این در حالی است که شنیده 
می شود برخی از شرکت ها همچنان به پیش فروش 
خودروهای وارداتی مشغول هستند در حالیکه طبیعتا 
از این به بعد امکان واردات خودروی خارجی وجود 
نخواهد داشت بنابراین مصرف کنندگان باید دقت 
کنند تا به دام کالهبرداران و سودجویان بازار خودرو 
نیافتند.این وضعیت پلیس را نیز به واکنش واداشته 
است. در این زمینه سرپرست پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت های 
واردکننده خودروهای خارجی هشدار داد.سرهنگ 
حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت 
مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و 
عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه 
کرد که از پرداخت پول به شرکت هایی که همچنان 
مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند.

را در حال  واردات خودرو  برای  ثبت سفارش  وی 
حاضر غیرقانونی برشمرد و گفت که این اقدامات به 

احتمال زیاد منجر به کالهبرداری خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد: برای 
 ۳۸٠٠ دالر  استراتژیک  و  اساسی  کاالهای  واردات 
تومانی اختصاص می یابد و به کاالهای وارداتی نظیر 
مواد اولیه و ماشین آالت نیز دالر ۴۲٠٠ تومانی تعلق 
می گیرد. اما برای واردات دیگر کاالها که در اولویت 
سوم قرار دارند دالر با نرخ توافقی اختصاص می یابد که 

به زودی فهرست این کاالها اعالم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی تصمیم گیری 
دولت برای اعالم فهرستی از کاالهای وارداتی و اولویت 
بندی آن برای تخصیص ارز مورد نیازشان محمدرضا 
مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران - در 
پاسخ به این سوال که کدام یک از این بخش ها مشمول 
دالر ۴۲٠٠ تومانی می شوند؟ گفت: برخی از کاالهای 
اساسی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دالر ۳۸٠٠ 
تومانی می شوند و ارز آن نیز از محل درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود. اما 
موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آالت و 
اقالمی از این دست که مورد نیاز واحدهای صنعتی و 
تولیدی است، دالر ۴۲٠٠ تومانی به آنها تعلق می گیرد.

وی افزود: برای آن دسته از کاالهایی که مشمول ارز 

با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم گیری ها در حال 
بررسی برای ابالغ است و به زودی اعالم خواهد شد. 
این دسته از کاالها از محصوالت صادراتی ارز با توافق 
با صادرکنندگان دریافت می کنند که لزوما نیازی به 
طریق  از  کاالیشان  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کاالها 
اظهارنامه های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان 
قرار می دهند اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز 
تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه 
بررسی ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آن ها 
اعالم می شود.مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان 
واقع چند  در  و  کاالها  به چند دسته شدن  نسبت 
نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب 
بی انضباطی در بازار ارز می دانند. گفت: کاالهایی که 
مشمول نرخ دالر توافقی می شوند معموال جزو آن 
و کاالهایی هستند که چندان  از محصوالت  دسته 
حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معموال جزو 
مواد مصرفی به شمار می روند نه کاالهای اساسی و 
مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان 
خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی 

در آن زمینه ندارد، چرا که در این زمینه قطعا کشش 
بازار تعیین کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه 
برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین کننده و 
اثرگذار است.معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به 
اینکه آیا هجوم و افزایش اقبال مردم برای تقاضای ارز 
و ثبت سفارش تهدید به شمار می رود یا خیر؟ گفت: 
همواره طی سال های گذشته میزان ثبت سفارش برای 
واردات کاال بسیار بیشتر از واردات واقعی بوده است و 
در دو ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد که هر قدر 
ثبت سفارش صورت گرفته باشد، بیشتر از ۶.۵ میلیارد 
دالر واردات نداشته ایم که نسبت به سال گذشته حدود 
نیم درصد رشد داشته است. در حالی که صادرات طی 
همین بازه زمانی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. 
آنچه در این زمینه و درباره ثبت سفارشی که شدت 
گرفته، اهمیت دارد درست و ضروری بودن بخشی از 
آن است، چرا که در زمان و شرایطی که ترامپ و دولت 
آمریکا ایران را تحریم می کند، بسیاری از کارخانه ها 
بیش از نیاز خودشان می خواهند واردات مواد اولیه و 
مورد نیازشان را انجام دهند تا اگر به بحرانی به نام 
تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نشوند. بنابراین 

می توان بخشی از این افزایش را این گونه تفسیر کرد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر افزایش واردات برای ذخیره 
سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید می تواند مثمر ثمر و 
مفید باشد، چراکه ۸۵ درصد واردات ترکیبی از مواد 
اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای است که اگر 
در همان اولویت دو واردات و تخصیص ارز باشند که از 
دالر ۴۲٠٠ تومانی استفاده کنند، رانتی تلقی نمی شود 
و ارز مورد نیاز را در اختیارشان قرار می دهیم.وی اظهار 
از سال  آنجا که  از  این است که  کرد: مسئله دیگر 
گذشته نیز مدت زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی 
شش ماهه به دو بازه زمانی سه ماهه کاهش پیدا کرده 
است، این فرصت طلبی را از کسانی که بخواهند بر 
اساس کشش بازار ثبت سفارش انجام دهند، می گیرند؛ 
چراکه آنها باید اگر واقعا به کاالیی که ثبت سفارش 
ماهه  زمانی شش  بازه  در  را  آن  دارند  نیاز  کرده اند، 
مشخص شده وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، 
عمال ثبت سفارش آنها سوخته شده است و این شرایط 
وضعیت را به گونه ای تغییر می دهد تا واقعا آنهایی که 
به گونه ای نیازمند هستند، ثبت سفارش را انجام دهند 

و به این عرصه وارد شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد:

فهرست کاالهای وارداتی با دالر توافقی به زودی اعالم می شود



فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندایی با ُکشتن 
نابود نمی شود.

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت 
 من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت

گدا چرا نزد الف سلطنت امروز 
 که خیمه سایه ی ابر است و بزمگه لب کشت

امروز با حافظ

 »فیلمنامه نویسی در قرن 21«
 با ترجمه شاپور عظیمی

نویسی  »فیلمنامه  کتاب   
در قرن ۲۱« به همت واحد 
سینمایی  بنیاد  انتشارات 

فارابی به بازار نشر آمد.
به گزارش پیام زمان از روابط 
سینمایی  بنیاد  عمومی 
»فیلمنامه  کتاب  فارابی، 
نویسی در قرن ۲۱« نوشته »لیندا آرنسون« استرالیایی 

است که توسط شاپور عظیمی ترجمه شده است.
این اثر، راهنمای جامع فیلمنامه نویسی برای فیلم های 

فردا است که در ۷۴۳ صفحه تالیف شده است.
تا کنون کتاب های بسیاری در مورد فیلمنامه نویسی 
اغراق آمیز  این گفته  و  است  منتشر شده  و  ترجمه 
رویکرد  براساس  آثار  این  همه   تحقیقاً  که  نیست 
سنتی فیلمنامه نویسی به رشته ی تحریر درآمده اند؛ 
ترجمه  با  که  آشنای سه پرده ای  روش  همان  یعنی 
کتاب های سید فیلد بیش از سه دهه رویکرد غالب 
تدریس فیلمنامه، نه تنها در کشور ما بلکه در سینمای 

جهان، بوده است.
این رویکرد با استقبال بسیاری روبه رو شد و کمتر شاهد 
آن بوده ایم که نویسنده ای به رویکردهای دیگر پرداخته 
باشد. در دهه اخیر، با ساخته شدن آثاری در سینمای 
نکرده اند  تبعیت  سه پرده ای  رویکرد  از  که  جهان 
میان  در  به تدریج،  گرفته اند،  قرار  استقبال  مورد  و 
سینمادوستان، رویکردهای دیگری به فیلمنامه مورد 
توجه قرار گرفت. اکنون دیگر آثاری مانند »۲۱ گرم«، 
»بابل«، »سه خاکسپاری برای ملکیادس استرادا« و 
آثاری از این دست، با رویکردهایی ساختارشکنانه، به 

نمادهای جدید سینمای جهان بدل شدند.
استرالیایی،  نویسنده   آرنسون،  لیندا  اساس،  این  بر 
درآورد  نگارش  به  را  کتابی  موازی  روایت  حوزه  در 
آموزش  سینمایی  کتاب های  میان  در  معادلی  که 

فیلمنامه نویسی ندارد.
آثار  روایت  در  شیوه  چندین  حاضر،  کتاب  در  او 
چندین  یک  هر  برای  و  کرده  مطرح  را  نامتعارف 
نمونه از فیلم های گوناگون عرضه کرده است. کتاب 
وی، که اکنون ترجمه  فارسی آن تقدیم عالقه مندان 
به فیلمنامه نویسی می شود، در نوع خود بی نظیر است 
و شاید همین امر مطالعه  آن را برای خوانندگان کتاب 

اندکی دشوار کرده باشد.
این  در  را  خودش  خاص  اصطالحات  »آرنسون« 
کتاب آفریده و مثال هایی ارائه داده که از نظر وی، به 
تبیین تئوری هایش یاری می رساند. برای همین، به 
خوانندگان این کتاب توصیه می شود که هر فصل را با 
دقت دنبال کنند و از همه مهم تر، برای شناخت هرچه 
بیشتر روایت های گوناگونی که در کتاب در موردشان 
بحث شده است، حتماً به نمونه هایی که مؤلف اشاره 

می کند رجوع کنند.
یافتن برخی از آثاری که، در ظاهر، شاید از نظر ما 
از  بسیاری  به  اما، در فضای مجازی،  باشند  مهجور 
کتاب  درک  کلید  داشت  دسترسی  می توان  آن ها 

فیلمنامه نویسی در قرن ۲۱ است.

در دنیای کتاب
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چوب حراج به آثار تاریخی 2 هزار ساله ایرانی در لندن

از  کمتر  لندن  کریستیز  حراجی   
از  بزرگ  مجموعه ای  دیگر  روز   ۱٠
چهار  شامل  را  تاریخی  عتیقه های 
اثر ارزشمند و باستانی تمدن ایرانی، 

چوب حراج می زند.
حراجی آثار آنتیک )عتیقه ها و آثار 
تاریخی( کریستیز روز سوم جوالی 
می شود  برگزار  لندن  در  تیر(   ۱۲(
از  باستانی  اثر   ۱۱٠ مجموع  در  و 

تمدن های مصر، روم، یونان، ایران و غیره به فروش گذاشته خواهد شد.
در این میان حضور چهار اثر از تمدن ایرانی نیز قابل توجه است: سفال ِگلی 
مربوط به دوره اشکانیان )سده سوم قبل از میالد مسیح( با قدمت بیش از دو 
هزار سال و با قیمت تقریبی بین ۱۹۸۹٠ تا ۵۶۵۲٠ دالر، ظرف سفالین لعابی 
فیروزه ای مربوط به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی )حدود سده سوم 
پس از میالد( با قیمت تقریبی ۲۶۵۲٠ تا ۱۵۹۱۲ دالر، بزکوهی برنزی متعلق 
به دوره اشکانیان )سده دوم قبل از میالد(، سپر طالیی نقره ای اشکانی )حدود 
قرن دوم پیش از میالد مسیح( با قیمت تقریبی ۳۹۷۸٠ تا ۶۶۳٠٠ دالر آثار 
ایرانی هستند که در این حراجی به فروش گذاشته می شوند و این احتمال 

وجود دارد که مشتریانی با پیش از قیمت تخمینی داشته باشند.

جدیدترین خبر از »جان دار« با بازی حامد بهداد

اولین عکس از حضور حامد بهداد 
در فیلم سینمایی »جان دار« که 
گذشته  هفته  از  آن  فیلمبرداری 

در تهران آغاز شده، منتشر شد.
فیلم  این  رسیده،  گزارش  طبق 
حسین  مشترک  کارگردانی  با 
و  امیری  پدرام  و  دوماری  امیری 
به تهیه کنندگی کامران مجیدی، 
اثری اجتماعی است که قرار است 
هفتمین  و  سی  در  حضور  برای 

جشنواره فیلم فجر آماده شود.
و  امیری  پدرام  دوماری،  امیری  حسین  که  دار«  »جان  داستان  خالصه  در 
محمد داودی فیلمنامه آن را نوشتهاند، آمده: »بخدا آگه یه بار دیگه بگین 
شام چی شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار میزنم که غذاخوردن یادتون 

بره. بابا از گشنگی نمردین که؟؟«
کرامتی،  مسعود  عزتی،  جواد  کوثری،  باران  بهداد،  حامد  معتمدآریا،  فاطمه 
علی شادمان، گیتی قاسمی، محمدعلی محمدی، امیراحمد قزوینی، بازیگران 
آن هستند که قرار است برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

آماده شود.

چین 23۰ هزار خبرنگار دارد

نشان  رسمی  آمارهای  ترین  تازه 
و  هزار   ۲۳۱ دارای  چین  دهد  می 
۵۶۴ خبرنگار است که برای رسانه 
های گروهی، روزنامه ها و نشریات 
اینترنتی  های  رسانه  و  ادواری 

فعالیت می کنند.
چین  خبرنگاران  سراسری  اتحادیه 
از  است که  آورده  تارنمای خود  در 
برای  نفر   ۸۱ و  هزار  دو  میان  این 

خبرگزاری ها کار می کنند.
این اتحادیه در گزارش آماری خود خاطر نشان کرده است که ۸۴ هزار و ۷۶۱ 
نفر برای روزنامه ها و بیش از شش هزار و ۲۳۴ نفر هم برای نشریات ادواری 

کار می کنند.
در این میان ۱۳۶ هزار و ۲۲۴ نفر برای شرکت های خبری، رادیو و تلویزیون 
و همچنین یکهزار و ۴٠۶ نفر برای تارنماهای خبری و وبسایت های رسانه 

ای فعالیت می کنند.
این اتحادیه افزوده است که نزدیک به ۳۹ درصد از خبرنگاران چینی بین ۳٠ 
تا ۴٠ سال و ۳۴ درصد هم بین ۴٠ تا ۵٠ سال دارند و بیش از ۵۲ درصد 
خبرنگاران را مردان تشکیل می دهند. این در شرایطی است که نزدیک به 
۵٠٠ میلیون نفر از مردم چین از روی تلفن های همراه روزنامه می خوانند و 
اتحادیه خبرنگاران بر این باور است که با تحول در صنعت رسانه الزم است در 

این عرصه نیز تغییرات اساسی صورت گیرد.
ارزش بازاری صنعت رسانه در چین در سال ۲٠۱۵ میالدی افزون بر ۱۸۹ 
میلیارد دالر اعالم شد که از سال ۲٠۱۴ میالدی ۱۲ درصد بیشتر بوده است.

قتل خواننده ترک در کلوب شبانه

هاجر تولو، خواننده مشهور ترکیه در جریان حمله افراد مسلح در کلوبی در 
بادروم هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش سایت تابناک، ماجرا از آنجا آغاز شد که چهار نفر وارد کلوب شبانه 
مدوسا در بادروم ترکیه که محبوب توریست های انگلیسی است، شدند.

افراد حاضر در  نبود به سوی  انگیزه شان معلوم  آنها بی هدف و در حالی که 
این کلوب شلیک کردند. آنها پیش از آن که پلیس در محل حاضر شود، سوار 
به  را  تیراندازی  این  از شهروندان موضوع  فرار کردند. یکی  و  خودرویی شده 
پلیس گزارش کرد. تیم  های پلیسی در این کلوب حاضر شدند و پی بردند که 
صاحب کلوب و خواننده ۴٠ ساله ترکیه ای به نام هاجر تولو که در آنجا حضور 
داشتند در این تیراندازی کشته شده اند. پلیس ترکیه در تالش برای دستگیری 

مهاجمان مسلح فراری است.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با 
عبدالحمید کاشه مدیرعامل خبرگزاری 
الجزایر با تاکید بر نقش رسانه ها در 
گفت:  کشورها  میان  روابط  گسترش 
برای  ای  تازه  های  فرصت  ها  رسانه 

روابط دولت ها و ملت ها می سازند.
به گزارش پیام زمان  از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سیدعباس صالحی با 
بیان این مطلب افزود: روابط دو کشور 
ایران و الجزایر روابط مناسبی است و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه 
مبادالت   ... و  سیاسی  مختلف  های 

خوبی بین دو کشور برقرار شده است.
مشترک  سیاسی  مواضع  افزود:  وی 
نیز  المللی  بین  جوامع  در  کشور  دو 
رو به تکامل و گسترش است و هفته 
های فرهنگی دو کشور که برگزار می 
شود نشان از روابط خوب میان ایران و 

الجزایر دارد.
صالحی با اشاره به ارتباطات رسانه ای 
میان دو خبرگزاری ایرنا و الجزایر گفت: 
برای  ای  تازه  های  فرصت  ها  رسانه 
شناخت دو ملت از یکدیگر ایجاد می 
کنند و امیدوارم در این سفر نیز فرصت 
های رسانه ای خوبی برای دو کشور به 

وجود بیاید.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه 
داد: موضوعات رسانه ای دو کشور در 
معرض دو خطر جدی است. رسانه های 
قدرت های جهانی می خواهند با منافع 
خود افکار عمومی در جهان را هدایت 
کنند. رسانه های غیر رسمی و شبکه 
های اجتماعی نیز تهدید دیگری است 
و  خبر  برای  هایی  فرصت  گرچه  که 
اطالع رسانی ایجاد می کنند اما در عین 
حال می توانند تهدیدهایی نیز به وجود 

بیاورند. وی در عین حال تصریح کرد: 
باید بررسی کرد که رسانه های ملی دو 
کشور چگونه می توانند در مقابل این 
تهدیدها تجربیات یکدیگر را به اشتراک 
ایجاد  و  تجربیات  این  تبادل  بگذارند. 
فرصتی  خبری  تعامالت  و  ارتباطات 
را پدید می آورد که رسانه های ملی 
کشورها در مقابل این تهدیدها مصونیت 

پیدا کنند.
صالحی با اشاره به ظرفیت های رسانه 
ای در شناسایی و معرفی فرهنگ و هنر 

کشورها گفت: تحول، نشاط و فعالیت 
های همه جانبه ای در فضای فرهنگی 
ایران وجود دارد و رسانه  و هنری در 
های دو کشور می توانند فرهنگ عام و 
تخصصی دو ملت را از قبیل سینما، نشر، 
هنرهای موسیقی، نقاشی، خوشنویسی 

و ... به یکدیگر انتقال دهند.
وی ادامه داد: رسانه های دو کشور در 
گفت و گو ها و تبادالت دینی و فعالیت 
های علمی و آموزشی دو کشور نیز می 
توانند نقش به سزایی داشته باشند و 

همکاری  به  توان  می  زمینه  این  در 
های مشترک رسید. صالحی با اشاره 
به فعالیت های رسانه ای خبرگزاری 
معاونت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
می  ها  رسانه  افزود:  مطبوعاتی  امور 
انداز خوبی در ارتباطات  توانند چشم 
که  کنند  خلق  کشور  دو  تعامالت  و 
توانند  نمی  نیز  سیاستمداران  گاهی 
آن را ایجاد کنند. محمد سلطانی فر 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در 
این دیدار با تاکید بر نقش رسانه ها بر 
کاهش فاصله جغرافیایی گفت: امروز 
رسانه ها جهانی شده اند و با صفر شدن 
زمان و مکان، رسانه ها می توانند در 
سزایی  به  نقش  شدن  جهانی  فضای 
ایفا کنند. وی افزود: ایران دارای ۵هزار 
روزنامه مکتوب و ۳هزار پایگاه اطالع 
مجازی  فضای  در  که  است  رسانی 
ایم  کرده  سعی  و  کنند  می  فعالیت 
رسانه های فضای مجازی را شناسنامه 
دار کنیم. سلطانی فر تاکید کرد: دنیای 
رسانه مکتوب به سمت فضای مجازی 
در حال پیش روی است و ما باید در 
این زمینه سرمایه گذاری داشته باشیم.

کاریکاتور

در روزهای پایانی فیلمبرداری »بی وزنی« ساخته مهدی فرد قادری؛ 
چهره های جدیدی که به این فیلم پیوسته بودند، جلوی دوربین 

رفتند.
به گزارش رسیده،نسیم ادبی، جالل فاطمی، یاسر جعفری و سپیده 

مرادپور بازیگرانی هستند که به تازگی جلوی دوربین رفته اند.
بی وزنی اوایل خرداد در تهران کلید خورده است.

دیگر بازیگران این فیلم سینمایی بهاره کیان افشار و تینا پاکروان 
هستند.

بعد  قادری  فرد  مهدی  بلند  فیلم  دومین  سینمایی  فیلم  این 
از  بیش  در  حضور  ضمن  تاکنون  که  بود  خواهد  جاودانگی  از 
بیست جشنواره بین المللی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم 

جشنواره های ایسچیا ایتالیا و رویاها نیویورک شده است.
تهیه بی وزنی بر عهده مرتضی شایسته است و فیلمنامه آن توسط 
فرد قادری به نگارش درآمده است که قصه ای زنانه دارد که از نظر 

فرمی در فضایی متفاوت از جاودانگی ساخته خواهد شد

»یب وزین« به روزهای اپیاین 
فیلمربداری نزدیک شد

حباب بازی در اقتصاد!

رسانه ها فرصت های تازه ای برای روابط دولت ها و ملت ها هستند

ابوالحسن داودی  به کارگردانی  فیلم سینمایی »هزارپا«  پوستر 
رونمایی شد.

اولین پوستر فیلم سینمایی »هزارپا« به کارگردانی ابوالحسن داودی 
و تهیه کنندگی رضا رخشان با طراحی عرفان بهکار رونمایی شد.

اکران این فیلم کمدی از چهارشنبه ۱۳ تیر ماه به سرگروهی 
پردیس کورش در سینماهای سراسر کشور آغاز می شود.

الله  احمدی،  مهران  بهرامی  سارا  و  عزتی  جواد  عطاران،  رضا 
اسکندری، سعید امیرسلیمانی، شهره لرستانی، امید روحانی، سپند 
امیرسلیمانی، امیرمهدی ژوله، نعیمه نظام دوست، سینا رازانی، 
حسین سلیمانی، محمد نادری، علی عامل هاشمی، علی صالحی، 
بهرام ابراهیمی، ارشا اقدسی، شهین تسلیمی در این فیلم بازی می 
کنند. همچنین لوگو »هزارپا« توسط محمود شکرایه طراحی شده 
است. در خالصه داستان »هزارپا« آمده است: رضا یک خالفکار 
خرده پا است که طی اتفاقی متوجه می شود که دختری پولدار که 
پزشک آسایشگاه جانبازان است نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند. 
رضا مقدمات الزم را می چیند تا با توجه به اینکه یک پایش را از زانو 
به پایین از دست داده با این پزشک ازدواج کند اما رضا گیر گروهی 

از منافقین می افتد که کارشان شناسایی و ترور جانبازان است!

 کمدی »هزاراپ« از ۱۳ تیر 
به سیمناها یم آید

هیات انتخاب نمایش های بخش فضای باز هفدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک معرفی شدند.

به گزارش پیام زمان از  ستاد خبری جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارک، در این دوره از جشنواره گروهی سه نفره 
بیگی و سامان خلیلیان،  انصاری، سینا ییالق  آزاده  از  متشکل 

نمایش های بخش فضای باز را ارزیابی و انتخاب می کنند.
ارزیابی نمایش های این بخش از روزهای ۷ تا ۹ تیر ماه انجام می شود 
و در این روزها هیات انتخاب ۳۱ نمایش را بررسی می کنند که از 
این میان ۱۶ نمایش متعلق به تهران و ۱۵ نمایش هم از شهرهای 
دیگرکشور است. طرح وایده این ۳۱ نمایش پیش تر پذیرفته شده 
است و حاال هیات انتخاب بخش فضای باز، این نمایش ها را به 

صورت زنده یا در قالب فیلم، ارزیابی می کنند.
ارزیابی نهایی نمایش های بخش صحنه ای هم نیمه دوم تیر ماه 
انجام می شود و امسال بعد از مدت های طوالنی، نمایش های 
ارزیابی  خودشان،  شهرهای  در  و  زنده  صورت  به  استان ها 

می شوند.
هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با 

دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار می شود.

اولین ارزیایب هنایی عروسیک ها 
آغاز شد

اخرین خبرها از ساخت سریال »تلگرام«

»محمدهادی رضوی« که با سرمایه گذاری در تولید 
فصل اول »شهرزاد« به عنوان تهیه کننده معرفی شد، 
در حال حاضر در تدارک ساخت سریال برای نمایش 

خانگی است.
به  »تگلرام«  سریال  ساخت  خصوص  در  رضوی 
خبرگزاری صبا گفت: سریال »تلگرام« که به احتمال 
قوی اسم آن تغییر پیدا خواهد کرد، قرار است در قالب 

نمایش خانگی در بازار عرضه شود،
اما علت وقفه در ساخت این سریال به خاطر عرضه زیاد 
فیلم ها در شبکه نمایش خانگی و از طرفی درگیری 

های کاری سعید ملکان است.
پروژه  دو  درگیر  چون  ملکان  سعید  داد:  ادامه  وی 
سینمایی خود است، منتظر کم شدن مشغله های او 
برای مذاکرات نهایی و شروع ساخت سریال هستیم. از 
طرفی چون در حال حاضر ، عرضه سریال ها در شبکه 
نمایش خانگی زیاد شده، منتظر این هستیم ببینیم که 
کشش مردم به سمت چه ژانری است، که در صورت 
لزوم مقداری تغییر در متن فیلمنامه اعمال خواهد شد.

افزود: چون هنوز زمان  بازیگران  رضوی درخصوص 
نهایی شروع کار مشخص نبود، ما به طور جدی برای 

بازیگران وارد مذاکره نشدیم.
وی در خصوص سایر کارهای خود گفت: در کنار این 
سریال، در حال نگارش یک ژانر کودک هستیم که در 
قالب فیلم سینمایی یا در قالب یک مینی سریال آن را 

عرضه خواهیم کرد.

خبر

یادمان  نگهبان  فرشته  تندیس 
حماسه  و  فداکار  آتش نشانان 
قهرمانان پالسکو در تاالر وحدت 

به نمایش گذاشته شد.
عمومی  روابط  از  گزارش  به 
یادمان  موگه،  تصویرگران  گروه 
است  اثری  نگهبان«  »فرشته 
با  و  متر  سه  آن  ارتفاع  که 
اجرای  و  مریم کی بخت  طراحی 
گروه  توسط  و  ساداتیان  هما 
ساخته  موگه  هنر  تصویرگران 

شده است.
این  نصب  و  ساخت  از  هدف 
حماسه  یادآوری  تندیس 
فرهنگ  ترویج  و  آتش نشانان 
ایثار و فداکاری و ادای احترام به 

قهرمانان کشور است.
در  این  از  پیش  یادمان  این 

مجموعه پردیس چارسو با حضور 
جمعی از آتشنشانان و شهروندان 

و هنرمندان رونمایی شده بود و 
پس از آن نیز مدتی در مجموعه 

تئاتر شهر به نمایش گذاشته شد 
و حال به تاالر وحدت آمده است.

گروه  که  است  یادآوری  به  الزم 
تصویرگران هنر موگه به صورت 
با   ۱۳۹۳ سال  در  مستقل 
حمایت از امید عباسی آتشنشان 
راه اندازی  به  اقدام  فداکار 
کمپینی جهانی کرد که طی آن 
از  جهان  کشور   ۱۶ آتشنشانان 
نگهبان  فرشته  و  آتشنشان  این 
این  همچنین  کردند.  حمایت 
گروه نمایشگاهی با حضور آثاری 
خارجی  و  داخلی  هنرمندان  از 
جانفشانی  موضوع  و  امید  نام  با 
با  همراه  را  فداکار  آتشنشانان 
فرشته نگهبان برگزار کرده است.

»فرشته نگهبان« در تاالر وحدت بر زمین نشست

 »دنیای ژوراسیک« گیشه
 را گرفت

آیین نامه تماشاخانه های 
خصوصی معرفی شد

 فیلم جدید »دنیای ژوراسیک« با افتتاحیه ۱۵٠ 
میلیون دالری در اولین آخر هفته اکرانش صدر 
باکس آفیس آمریکای شمالی را به تصرف درآورد.

به گزارش  از ورایتی، »دنیای ژوراسیک: سقوط 
از  دالری  میلیون   ۱۵٠ فروش  با  پادشاهی« 
آمریکای  در  سینما  سالن   ۴۴۷۵ در  نمایش 
با این حال این فیلم  شمالی خوش درخشید. 
نتوانست به رکورد فیلم قبلی خودش برسد که 
در افتتاحیه اش ۲٠۸.۸ میلیون دالر فروخته بود.

این فیلم که به کارگردانی جی.ای.بایونا و با بازی 
کریس پرت و برایس داالس هاوارد ساخته شده 
در عین حال در سراسر جهان فروشی ۷۱۱.۵ 

میلیون دالری را تجربه کرد.
هفته  یک   »۲ »شگفت انگیزان  حال  عین  در 
و ۸٠  سرگذاشت  پشت  را  دیگر  موفقیت آمیز 
میلیون دالر دیگر فروخت و مجموع فروشش در 
آمریکای شمالی را به رقم ۳۵٠.۳ میلیون دالر 
رساند. این انیمیشن پرفروش به کارگردانی برد 
با فروش ۱۸۲.۷  را  برد که هفته پیش کارش 
میلیون دالری شروع کرد بهترین افتتاحیه فیلم 
انیمیشن را به نام خود ثبت کرد و هشتمین فیلم 
پرفروش در هفته اول اکران در تاریخ سینما شد.

این انیمیشن با فروش ۵۶.۸ میلیون دالر دیگر در 
بازار بین المللی مجموع فروشش در این بازار را به 

رقم ۱۳۴.۶ میلیون دالر رساند و در مجموع در 
بازار جهانی ۴۸۵ دالر تاکنون کسب کرد.

با فروش »سقوط پادشاهی« یونیورسال دومین 
افتتاحیه باالی خود را تجربه می کند که اولین آن 
مربوط به افتتاحیه قسمت اول همین فیلم یعنی 
»دنیای ژوراسیک« در سال ۲٠۱۵ بود. در همین 
حال »اوشن ۸« نیز در سومین هفته نمایشش 
در مجموع ۱٠٠ میلیون دالر در آمریکای شمالی 
را  بازیگرانش  همه  که  فیلم  این  کرد.  فروش 
هنرپیشه های زن تشکیل می دهند محصولی از 
پیکچرز  ویلیج رودشاو  و  وارنر  برادران  کمپانی 
است و این هفته ۱۱.۶ میلیون دالر به فروش 
قبلی اش اضافه کرد. این فیلم در بازار بین المللی 
نیز ۲۶.۹ میلیون دالر فروخت تا مجموع فروش 

جهانی اش را به ۱۷۱ میلیون دالر برساند.

های  تماشاخانه  مدیران  صمیمی  نشست 
به  نمایشی  هنرهای  کل  مدیر  با  خصوصی 
منظور بررسی مسائل و راهکارهای بهبود شرایط 
تماشاخانه های خصوصی برگزار و سرفصل های 
سوی  از  خصوصی  های  تماشاخانه  نامه  آیین 

شهرام کرمی معرفی شد.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی اداره کل 
هنرهای نمایشی ، شهرام کرمی در این نشست 
های  سالن  که  مطلب  این  بیان  با  صمیمی 
اداره کل نیستند و همان  از  خصوصی منفک 
طور که هدف دولت تقویت بخش خصوصی بوده 
و هست برگزاری دوره ای چنین جلساتی الزم 
خواهد بود. اعتقاد دارم که ظرفیت سالن های 
خصوصی برای تئاتر نعمت است . دولت بدون 
توانست  نمی  خصوصی  بخش  های  سرمایه 
وظیفه  این  بنابر  باشد  هنرمندان  پاسخگوی 
خودمان می دانیم با این تئاتر تعامل و همکاری 

داشته باشیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی تاکید کرد: وقتی در 
 ، برویم  پیش  مشخص  مقررات  و  چهارچوب 
وظایف هر بخش به روشنی تعریف شده باشند 

همکاری و تعامل درستی شکل خواهد گرفت.
وی با بیان این نکته که در این زمان مقررات 
 ، شده  منسجم  خصوصی  های  تماشاخانه 

ها  ، سالن  اند  را شناخته  ها  هنرمندان سالن 
تجهیز شده و استانداردهایی برای سالن ها ایجاد 
شده است گفت: چهارچوب سیاستها و وظایف 
جایگاه  از  صیانت  نمایشی  هنرهای  کل  اداره 
تماشاخانه های خصوصی ، درک مشکالت سالن 
ها و کمک به رفع آن هاست. بی شک شما نیز در 
قبال هنرمندان و اداره کل وظایفی برعهده دارید.

شهرام کرمی در ادامه از مهدی شفیعی یاد کرد 
که با اعتماد به بخش خصوصی گام های موثری 
در این زمینه برداشته و همواره دغدغه تماشاخانه 
های خصوصی را دارد و گفت: در این راستا برای 
تدوین آیین نامه تئاتر خصوصی پیشقدم شدیم 
که در آن اهداف و وظایف بخش های دولتی 
آمده  تماشاخانه های خصوصی  و  ، هنرمندان 
است. این آیین نامه پس از تایید خانه تئاتر و 
توافق شما اجرایی می شود. وی این آیین نامه 
را سند جامع تماشاخانه های خصوصی دانست 
که در چهار محور اصلی تنظیم شده که وظایف 
اداره کل هنرهای نمایشی ، هویت سالن های 
خصوصی مانند شورای هنری ، درجه بندی سالن 
ها ، قوانین و مقررات نظارتی و نکات دیگر در آن 
تعریف شده است. در ادامه این جلسه هر یک از 
سالن ها به طرح مسائل و راه کارهایی برای رفع 

مشکالت پرداخت.


