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نوبخت: دستگاه های نظارتی برای حمایت از مردم وارد عمل شوند
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2

7

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 ۲۵0 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

تب كریمه جان ۵نفر 

را در كشور گرفت

تحریم اقتصادی؛ فرصت مناسب 

حمایت از كاالی ایرانی و اشتغال

وزیر امور خارجه : برجام سرجای 

خود محکم است
به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین آمار ابتال به 
تب کریمه کنگو در کشور گفت: طبق آماری که تا به امروز ارائه شده، 
در کل کشور طی امسال 41 مورد ابتال به تب کریمه کنگو داشتیم که 

پنج مورد از آنها فوت کردند که البته بیماری زمینه ای داشته اند.

به گزارش زمان ، وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در بدنه 
می  حفاظت  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  زندگی  از  اجرایی 
کاالی  از  حمایت  برای  مناسبی  فرصت  را  ها  تحریم  کند، 

ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید ایرانی عنوان کرد.

برجام  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر   ، زمان  گزارش  به 
و  اروپایی ها  ببینیم  باید  گفت:  است،  محکم  خود  سرجای 
دو عضو دیگر برجام و سایر اعضای جامعه بین المللی چقدر 

برای حفظ توافق هسته ای آمادگی دارند. 531
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سرمقاله

با صدای بلند  زندگی نکنیم!

نگاه روز
فساد دانه درشت ها ریشه جامعه 

را می خشکاند

دستگیری محرک های اصلی 
اعتراضات بازار تهران

صدای  بــا  »اینقدر 
نکنید!  زندگی  بلند 
بــه دیگــران چــه 
ارتباطی دارد شــما 
در  را  شــام  دیشب 

کدام رستوران خورده اید؟ جشن و شادی ها 
و عاشقانه های حقیقی یا دروغی خود را به 
نمایش نگذارید؛ خیلی ها جای خالی کسی 
را در زندگی شــان حس می کنند؛ آنها را 
غصه دار نکنید! یا اینکه امروز دلتان گرفته، 
می نشینید جلوی دوربین زار می زنید؛ شاید 
همین امروز کسی بعد از روزها غصه داشتن، 
دلش می خواهد شاد باشد؛ روزش را خراب 
نکنید! این تغییر حال و هوای درونی را درون 
خود نگه داریــد. لطفا اینقدر با صدای بلند 

زندگی نکنید!«
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 خروج ازبرجام 
بدترین گزینه آمریکا بود

روحانی : حاکمیت سه گانه نداریم

به گزارش زمان،آملی الریجانی از مراجع مربوطه خواست تا این اخالل گران را شناسایی  و به قوه قضاییه معرفی کنند. با تمام تفاسیر در قانون آمده است که کسانی معاون مباشر هستند و دولتی ها و غیر دولتی ها که سکوت کردند همه 
باید حواسشان باشد و نگویند ما از مجازات خبری نداشتیم.وی ادامه داد: امروز کسی نیست که نداند اگر در بازار ارز نوسان زیادی وارد کند، این اختالس از جیب مردم است .وی با انتقاد از بی تدبیری ها در فروش سکه گفت: نباید از قبل چنین 

رویه ای را در پیش بگیرند.

آملی الریجانی :  دولتی ها بدانند مجازات سنگین است

هشدار رئیس قوه قضائیه به اخاللگران بازار
3

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام سرجای خود 
محکم است، گفت: باید ببینیم اروپایی ها و دو عضو 
دیگر برجام و سایر اعضای جامعه بین المللی چقدر 

برای حفظ توافق هسته ای آمادگی دارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مراسم روز 
خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  آفریقا  جهانی 
سر  برجام  داشت:  اظهار  برجام  وضعیت  آخرین 
جایش هست و محکم است.وی افزود: باید ببینیم 
اعضای  و سایر  برجام  و دو عضو دیگر  اروپایی ها 
المللی چقدر آمادگی دارند که برای  جامعه بین 
انجام دهند. را  اقدامات الزم  این دستاورد  حفظ 

وزیر امور خارجه افزود: گفتگوهای خوبی داشتیم 
اقدام  به  حد  چه  تا  گفتگوها  این  ببینیم  باید  و 
می رسد.ظریف همچنین در خصوص روز جهانی 
آفریقا گفت: امروز که آفریقا آزاد است و استقالل 
دارد، تمام تالش آفریقایی ها این است که از یک 
نتیجه سیاست های  را که  یافتگی  توسعه  طرف 
استعماری و میراث استعمار است را درمان کنند و 
از طرف دیگر جنگ ها و اختالفات داخلی را، که تا 
حد قابل توجهی از نتایج دوران استعمار است، از 
طریق همکاری و هماهنگی بین خودشان درمان 
کنند.وزیر امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای انقالب بیشترین توجه را 

به آفریقا داشته و امروز هم خوشحال هستیم که 
روابط بسیار خوبی را با کشورهای آفریقایی داریم. 
من سفرهای متعددی را همراه با هیات های قابل 
به کشورهای  از بخش خصوصی  اقتصادی  توجه 
امیدوارم  داشتم.  گذشته  های  سال  در  آفریقایی 
روابط ما با آفریقا که مبتنی بر منافع مشترک از 
یک سو و دیدگاه های واحد نسبت به توسعه و 
مقابله با استعمار است، بتواند به نفع مردم ایران و 

آفریقا ادامه پیدا کند و هر روز تقویت شود.

ظریف: گفتگوهای خوبی برای حفظ برجام داشته ایم

برجام سرجای خود محکم است
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با صدای بلند زندگی نکنیم!

فرزانه یوسفیان
»اینقدر با صدای بلند زندگی نکنید! به دیگران چه ارتباطی دارد شــما 
دیشب شام را در کدام رستوران خورده اید؟ جشن و شادی ها و عاشقانه 
های حقیقی یا دروغی خود را به نمایش نگذارید؛ خیلی ها جای خالی 
کسی را در زندگی شان حس می کنند؛ آنها را غصه دار نکنید! یا اینکه 
امروز دلتان گرفته، می نشینید جلوی دوربین زار می زنید؛ شاید همین 
امروز کسی بعد از روزها غصه داشتن، دلش می خواهد شاد باشد؛ روزش 
را خــراب نکنید! این تغییر حال و هوای درونی را درون خود نگه دارید. 
لطفــا اینقدر با صدای بلند زندگی نکنید!«متن باال را چند روز قبل  در 
فضای مجازی دیدم. برایم جالب شــد. خیلی ها از این گونه رفتارها دِل 
خوشی ندارند، تا جایی که اگر یک جمله کوتاه از این متن را در مرورگر 
گوگل جستجو کنید، بسیاری آن را کپی کرده اند و ُمهر تایید بر آن زده 
اند. اما اگر این کار را تایید می کنیم، چرا خیلی از ما همچنان در موضع 
اینکه دیگران باید بدانند االن کجا هستیم و چه خورده ایم و چه پوشیده 
ایم، پافشاری می کنیم؟نمی دانم این گونه رفتارها به خاطر این است که 
در گذشته صبورتر بودیم و یا اینکه امروز می خواهیم احساس هر لحظه 
و آنی خود را با دیگران شریک کنیم تا ترحم بخریم. حال اگر از خوبی 
بگوییم و انرژی مثبت بدهیم باز خوب اســت، اما چرا وقتی حالمان بد 
است، گریه کرده ایم، از کسی ناراحت هستیم و یا به دالیلی بیمار هستیم 
و حتی در بیمارستان بستری هستیم باید به دیگران بفهمانیم که بیایید 
مرا دلداری دهید!بسیاری این گونه تربیت یافته ایم که خوشی هایت را به 
دیگران بگو و ناخوشی هایت را برای خودت بگذار. اگر این چنین نکنیم و 
در بیاِن غم و غصه و دعوا صبوری نکنیم و سفره دلمان را نه تنها برای یک 
دوست آن هم رو در رو، در فضای مجازی داد بزنیم، دیگر کسی هنگام 
خوشــی و صلح و آشتی هیچ حرفی از ما قبول نمی کند. ما می شویم 
فردی دو رو که نه خوشی اش پیداست و نه نا خوشی اش. برایمان سخت 
شده که زندگی مان را در چشم دیگری نکنیم و تا به او ثابت نکنیم از او 
خوشحال تریم ول کن نیستیم. جالبی اش اینجاست زمانی هم که فردی، 
حال دوست باشد، یا فامیل، پس از کلی صبوری  و فشار مشکالت روزگار 
ما را به عنوان سنگ صبور انتخاب کرده و دوست دارد گوِش شنوای او 
باشیم، هنوز لب باز نکرده، می گوییم نمی دانی من از تو حالم بدتر است! 
باور کنیم او آمده تا ما فقط بشنویم، آمده تا کمی بارِ سنگین مشکالتش 
را حتی با بازگو کردن با تو ســبک کند، او نه به دنبال نصیحت شنیدن 
اســت و نه آمده که مشکالت تو را بشنود. خودمان را ُمِحق در ارتباط با 
دیگران ندانیم. در میان آن همه سختی و تلخی که هر فرد در زندگِی خود 
دارد، نمک بر زخم نپاشیم. به جای اینکه به دنبال ترحم و احساس تایید 
از طرف صدها نفر در فضای مجازی باشیم، دوسِت واقعی را بیابیم که با 
ناراحتی ما ناراحت می شود و از خوشبختی ما خوشحال. اینکه می دانیم 
پشت گوشی نیست و هر وقت بخواهم یا با تلفن و یا زمانی را برای من در 
زندگی پُر از همهمه اش خالی می کند و پای درد دل ما می نشیند. این 
گونه دوستان را باید در ذهن و قلب قاب کرد، نه اینکه هر روز به تعداد 
فالوئرهایمان نگاه کنیم تا ببینیم از صد نفر به هزار و از آن به میلیون می 
رسد یا خیر. در میان تمامی این بلند زندگی کردن ها، زندگی افراد متاهل 
کمی عجیب تر به نظر می رسد. باهم بیرون هستند، رستوران رفته اند، 
مســافرت هستند و یکی از آن دو عکســی را در اینستا به اشتراک می 
گذارد و دیگری اولین نفری است که کامنت عاشقانه می نویسد. دو به دو 
حرف زدن های عاشقانه در فضایی که هر فردی آن را می بیند، ادامه می 
یابد. کاش ماهی یک عکس و یا به مناسبت های خاص باشد که این از 
نظر بسیاری عاری از مشکل است، اما اینکه هر روز و یا هر هفته عکسی 
دو نفره در شرایط مختلف به اشتراک بگذاریم و منتظر باشیم فرد مورد 
نظر لب به سخن عاشقانه باز کند و دیگران برایمان کف و سوت بکشند 
کمی عجیب و در عین حال نشــان از تهی بودِن درون دارد. اینکه زن و 
شوهر باهم روابطی عاطفی و در عین حال دوستانه داشته باشند یکی از 
موفقیت های زندگی زناشویی است، اما نه اینکه آن را در فضای مجازی 
جار بزنند. در این میان خوب است گهگاهی از بودن در کنارِ نخستین فرد 
زندگی احساس رضایت کنیم و به مناسبی از او در فضای مجازی تشکر و 
احساس مان را بیان کنیم. باور کنیم به اندازه ای که حِس ما در به اشتراک 
گذاشتن عکس، خاص و ویژه است، یک دهم آن بر دیگران اثری ندارد. با 
پُست و یا پیام ناراحت کننده ممکن است دیگران را لحظاتی درگیر خود 
کنیم، اما با حجم پیام های دیگران و گستردگی فضای مجازی در زمانی 
بسیار کوتاه از ذهن همه پاک می شویم.این را بدانیم همان قدر که زندگی 
خصوصی و چارچوب خانه و خانواده دارای حریم است و باید حرمت آن 
را حفظ کنیم، در فضای مجازی نیز باید چنین رفتار کنیم. برای بسیاری 
از اتفاقات خوش و ناخوش خودمان حد و مرز بگذاریم. باور داشته باشیم 
وجوه مختلف زندگی خصوصی مان فقط به خودمان مربوط است و بس.

   F.Yousefianpour@Gmail.com

عربستان در رده خطرناک ترین کشورهای 
جهان برای زنان

یک نظرسنجی انجام شده از سوی بنیاد تامسون رویترز از میان صدها 
کارشناس مسائل زنان در جهان نشان داد عربستان به رغم آزادی هایی که 
اخیرا به زنان داده در رده خطرناک ترین کشورهای جهان برای زنان قرار 
دارد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این نظرسنجی انجام شده از سوی 
بنیاد تامسون رویترز از میان حدود ۵۵۰ کارشناس حوزه مسائل زنان، 
عربستان پنجمین کشور خطرناک جهان برای زنان شناخته شده که البته 
قبل از این کشور رده های اول تا چهارم در اختیار هند، افغانستان،  سوریه 
و سومالی بودند.همچنین در این نظرسنجی عربستان در رده دوم بدترین 
کشور از نظر فرصت های اقتصادی و سیاست های تبعیضی علیه زنان قرار 
داشــته و رده اول این حوزه مربوط به افغانستان بوده است.در عین حال 
این نظرسنجی مشخص کرده که کشور هند به دلیل خطر باالی خشونت 
جنسی و مجبور کردن زنان به کار به عنوان برده خطرناک ترین کشور 

جهان برای زنان شناخته شده است.

پیام مقام معظم رهبری 
به اعضای تیم ملی فوتبال

پیام مقام معظم رهبری خطاب به اعضای 
تیم ملی فوتبال ایران، از سوی دفتر مقام 
رهبری به وزیر ورزش و جوانان ابالغ شد.

بــه گزارش زمان به نقــل از پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانــان، دفتر مقام معظم 
رهبری در تماس با مســعود ســلطانی فر 
وزیــر ورزش و جوانــان در روســیه، پیام 
رهبر معظم انقالب به ملی پوشــان فوتبال 
ایران را ابالغ کردند. متن پیام به این شرح 
اســت: »به تیم ملی ایران بگویید : شــما 
پیروز و ســرافراز برگشتید. آفرین. انشااهلل 

موفق باشید«.
رهبر انقالب اسالمی همچنین پنجشنبه ی 
گذشــته و پس از بازی تیــم ملی فوتبال 
ایران مقابل اسپانیا، در پیامی که از سوی 
دفتر مقام معظــم رهبری به مدیر کاروان 
اعزامی ابالغ شــد، از بــازی آنان قدردانی 
کردند و فرمودند: »بازی دیشب شما عالی 

بود؛ خدا قوت«

شرایط فعلی، تعطیلی هفته 
آینده مجلس را لغو کرد

یک عضو هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی از لغو تعطیلی هفته آینده مجلس 

خبر داد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، علی 
اصغر یوســف نژاد اظهار کــرد: با توجه به 
انباشتگی دســتور کار مجلس و همچنین 
اولویت های مجلس در شرایط فعلی هیات 
رئیســه تصمیم به لغو تعطیلی هفته آینده 
مجلس گرفت. پیش از این اعالم شده بود 
که نمایندگان مجلــس دو هفته آینده به 

تعطیالت تابستانی می روند.

مداخله خارجی علت اصلی 
ناآرامی های خاورمیانه 

نماینــده ایران در ســازمان ملل متحد با 
تاکید بر لزوم ایجــاد مجمع گفت و گوی 
منطقــه ای بــرای حل بحران هــا گفت: 
مداخله خارجی علــت اصلی ناآرامی های 

خاورمیانه است.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، غالمعلی 
خوشــرو در نشســت عمومــی شــورای 
امنیــت که با موضوع خاورمیانه و شــمال 
آفریقا برگزار شــد، از ســرگئی ورشینین 
معــاون وزیر امور خارجه روســیه و نقش 
مهــم او در روند آســتانه قدردانی کرد و 
این روند را با مشــارکت ســوریه، ترکیه 
و ایران یکی از کارآمــد ترین فرایندهای 
 ایجاد صلح و امنیت در ســوریه دانســت.

وی بررســی علل و ریشــه هــای ناآرامی 
در خاورمیانــه و شــمال آفریقا را ضروری 
دانست و ادامه داد: این بررسی باید شامل 
عملکرد شــورای امنیــت در حفظ صلح و 

امنیت در این منطقه ناپایدار هم باشد.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد اضافه 
کرد: تجزیــه و تحلیل عمیــق تمام علل 
درگیــری ها و جنگ هــا در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا طی دهه های گذشته ثابت 
می کند که در اکثر موارد معایب مشترک 
اشــغال  مداخلــه خارجی،  دارد:  وجــود 
خارجی یا ترکیبی از آنها. خوشــرو تصریح 
کرد: حتی در موارد بســیار نادر که در آن 
یک درگیری دارای ریشــه هــای داخلی 
به دلیل دخالت غیرقانونی قدرت  اســت، 
هــای منطقــه ای و یا برخی کشــورهای 
خارجی از منطقه، دســتکاری، تشــدید و 

طوالنی شده است.
خوشرو اشــغال ســرزمین های فلسطین 
توسط رژیم صهیونیستی را هسته اصلی و 
اساسی همه درگیری های منطقه دانست 
و اظهار کــرد: بی عدالتی به مدت بیش از 
هفت دهه ادامه داشــته است که از طریق 
سیاست های توســعه گرایانه، تهاجمی و 
آپارتاید اســرائیل نسبت به فلسطینی ها و 

منطقه تشدید شده است.
تهاجمی  وی تصریح کرد: سیاســت های 
و توســعه رژیم اســرائیل و رفتــار آن با 
همســایگان خود، منبع اصلی تهدید صلح 

و امنیت در این منطقه است. 
اســرائیل بیش از 1۰۰ حمله به ســوریه 
و لبنان انجــام داده اســت، در حالی که 
سرزمین های فلسطین و ارتفاعات جوالن 
سوریه همچنان تحت اشــغال غیر قانونی 

این رژیم قرار دارد.

اخبار

سرمقاله

برای مردم آن را بخواه که برای خود می 
خواهی و با دیگران طوری رفتار کن 

که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

کالمامیر

رئیس جمهوری سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را 
دارای استقالل از یکدیگر دانست و گفت: هر سه 
قوه، شاخه های مجزای یک درخت هستند و ما سه 

نوع حاکمیت در کشور نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دکتر حسن روحانی 
دیروز در همایش سراسری قوه قضاییه ، با تاکید بر 
اینکه ملت ایران سرو سرافراز تاریخ است و برای 
حفظ اسالم و ایران، جان می دهد،اظهارداشت:در 
شرایط پیروزی سیاسی و حقوقی هستیم اما امریکا 
می خواهد با جنگ روانی و اقتصادی ملت ما را 
بشکند.روحانی در این همایش که با حضور سران 
سه قوه و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری به 
مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل دکتر 
تشکیالت  معمار  بهشتی  آیت اهلل  گفت:  بهشتی، 
جدید قوه قضائیه در نظام اسالمی، سیاستمداری 
بزرگ و مدیری ارزشمند در دوران انقالب و پس 
از آن و البته مظلوم بود و معتقدم قوه قضائیه و 
مسئوالن نظام هر چه به شیوه و سیره آن بزرگوار 
خواهد  افزوده  مقبولیت شان  بر  شوند  نزدیک 
شد.رئیس جمهور افزود: دکتر بهشتی مرد حکمت، 
صبر، استقامت و مدیری الیق بود و در هر جمعی 
حضور می یافت، محوریت آن مجموعه را در اختیار 
داشت و کسی بود که شیوه آموزشی را در حوزه 
کرد.روحانی  بنیانگذاری   ،39 سال  از  قم  علمیه 
اظهارداشت: دکتر بهشتی شخصیتی بود که شیوه 
نوجوانان و جوانان  برای  آموزش و محیط جدید 
کشور را در دبیرستان دین و دانش دنبال کرد و 
او را همواره به عنوان پل فقه و سیاست، پل اخالق 
و حکمرانی و پل حوزه و دانشگاه می شناسیم که 
توانست مدیران ارزشمندی را در حوزه و دانشگاه 
و جامعه تربیت کند و امیدواریم که بتوانیم از همه 
بخش های زندگی او درس بیاموزیم.رئیس جمهور 
با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که بیش 
از آنکه در خصوص اصول 1۵6، 113 و یا 66 و 
اصول بعد از آنها در قانون اساسی سخن بگوییم، 
باید راجع به اصل ۵7، تأکید بیشتری داشته باشیم، 
افزود: اگر چه سه قوه دارای استقالل از یکدیگرند و 
این برای قوا یک امتیاز به شمار می آید، اما هر سه 
قوه سه شاخه یک درخت هستند و ما سه درخت 
مجزا به نام های مجریه، مقننه و قضائیه نداریم، چرا 
که سه نوع حاکمیت در کشور نداریم.روحانی با 

اشاره به اینکه امروز با شرایطی که در کشور وجود 
دارد و با وجود بدخواهانی که در برابر ملت قرار 
دارند باید وحدت، همدلی، یکپارچگی و هم نوایی 
ما بیش از همیشه باشد، تأکید کرد: هرگاه ملت 
ایران پیروزی بزرگی را در سطح منطقه و جهان 
به دست آورد، دشمنان به دلیل قدرتمند بودن و 
تأثیرگذار بودن ملت ایران، در برابر این ملت بزرگ 
قرار گرفتند.رئیس جمهور با بیان اینکه باید تاریخ را 
ورق بزنیم و ببینیم که آمریکا چگونه در مقطعی که 
ملت ایران در مسیر پیشرفت قرار گرفت علیه این 
ملت توطئه کرده و ما چگونه از آن عبور کردیم، 
گفت: دشمنان هرگز ما را رها نکرده و در مقاطع 
بعدی با بهانه های مختلف پرونده ایران را به شورای 
امنیت بردند و توانستند تحریم های ظالمانه ای را به 
ما تحمیل کنند و این در حالی است که هدف آنها 
از سال ۵8 تا به امروز پایان دادن به انقالب اسالمی و 
تسلیم شدن ملت ایران در برابر استکبار بوده است.

روحانی تأکید کرد: استکبار جهانی و صهیونیسم ، 
وجود ایران اسالمی توانمند و قدرتمند را تهدیدی 
آن  دنبال  به  و  می بیند  خود  اهداف  برای  بزرگ 
است که با آن مقابله کرده و او را از پیش پا بردارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران در طول 
را  فراوانی  نشیب های  و  فراز  متمادی،  سال های 
تحمل و در برابر فشار دشمنان ایستادگی کرده 
است، گفت: دشمنان می خواستند کاری کنند که 
ما قبول کنیم که نباید فرآیند هسته ای صلح آمیز 
و تحقیقات هسته ای داشته باشیم و به یک بیان 
دیگر می خواستند بگویند، پرونده هسته ای ایران، 
پرونده ای علمی، تکنولوژی و اقتصادی نبوده، بلکه 
این سال ها  در طول  و  است  امنیتی  پرونده  یک 
بگویند،  می خواستند  او  حامیان  همه  و  آمریکا 
پرونده هسته ای ایران امنیتی بوده و ادامه این راه 
نامشروع  بین المللی  قوانین  از دیدگاه  ایران  برای 
دنبال  به  آمریکایی ها  کرد:  تأکید  است.روحانی 
مشروعیت زدایی  و  ما  پرونده  برای  امنیت زایی 
ایران بودند، اما ملت، رهبری  از پرونده هسته ای 
و مسئولین کشور در برابر این توطئه بزرگ نیز 
پیروز شدند و ما در دنیا این موضوع را به کرسی 
نشاندیم که پرونده هسته ای ایران امنیتی نیست و 
هیچگاه صلح و امنیت را تهدید نمی کند و هرگز 
جایگاه ایران در فصل هفتم منشور سازمان ملل 
متحد قرار ندارد.رئیس جمهور ادامه داد: ما به دنیا 

اعالم کردیم که حق ندارند، فعالیت هسته ای ملت 
ایران را نامشروع جلوه دهند و توانستیم به اهداف 
خود دست پیدا کنیم و امروز پرونده ایران در دنیا 
یک پرونده امنیتی نیست و در قطعنامه 2231 به 
دنیا اعالم شده که ایران حق غنی سازی دارد و این 
یک دستاورد بزرگ ملی است.روحانی با بیان اینکه 
امنیت زدایی  هسته ای،  پرونده  از  اینکه  بر  عالوه 
کردیم و آن را از فصل 7 خارج کرده و ثابت نمودیم 
غنی سازی حق قانونی ایران است؛ باید تحریم های 
برداشته  نیز  کردند  تحمیل  ما  بر  که  ظالمانه ای 
می شد، اظهار داشت: ما توانستیم رفع تحریم ها را 
نیز به کرسی بنشانیم و براساس قطعنامه 2231 
این تحریم ها مشروع نیست و آنچه امروز در برابر 
آمریکاست که  یکجانبه  دارد، تحریم های  قرار  ما 
می خواهد آنها را فراسرزمینی کند.رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه ما از سال 94 شرایط جدیدی یافته 
و از پیچ خطرناکی عبور کردیم و توانستیم تولید و 
فروش نفت و حق ملت برای تجارت با دنیا را بازپس 
بگیریم و کشورهای جهان را برای سرمایه گذاری 
به ایران دعوت کنیم، گفت: البته این موفقیت ها، 
آمریکا  افراطی های  و  صهیونیست ها  برای  هرگز 
خوشایند نبوده و هرگز صهیونیست ها، آمریکا و 
برخی کشورهای منطقه که امروز سینه چاک اعمال 
تحریم علیه ایران هستند، دوست ایران نبوده و به 
دنبال ضربه زدن به این ملت هستند.روحانی با بیان 
اینکه پس از سال 94 تالش دشمنان بر شکستن 
توافق هسته ای بود و اولین توطئه آنها این بود که 
شود،  خارج  توافق  از  خودش  ایران  کنند،  کاری 
بهانه جویی  گونه  همه  آمریکایی ها  داشت:  اظهار 
کردند و تعهداتشان را زیر پا گذاشتند تا بتوانند 
ایران را مجبور کنند که از این توافق خارج شود 
و تحریم ها مجدد برگشته و پرونده ایران، پرونده 
امنیتی قلمداد شود ، اما نتوانستند ما را وادار کنند 
که از این توافق خارج شویم.رئیس جمهور ادامه 
داد: مسیر دیگری که آنها در پیش گرفتند این بود 
که آژانس را وادار کنند که اعالم کند که ایران به 
طور کامل به تعهدات خود عمل نمی کند و در این 
راستا نیز رایزنی های فراوانی را با مدیر کل آژانس 
داشته و اقدامات و فشارهای فراوانی را اعمال کردند 
تا بتوانند آژانس را متقاعد کنند ایران یک تخلف 
انرژی  سازمان  اما  است،  داشته  همکاری  عدم  و 
اتمی، وزارت خارجه، وزارت دفاع و سایر مسئوالن 

کشور با هنرمندی، دقت و هوشیاری و در عین 
حال ایستادگی بر منافع کشور اجازه ندادند که آنها 
در این توطئه نیز موفق شوند.روحانی خاطر نشان 
کرد: طرح سوم آمریکایی ها این بود که اروپایی ها 
را راضی کنند تا با هم از این توافق خارج شوند و 
ماه ها روی آن کار کردند اما در این راه هم ناموفق 
بودند و نه اتحادیه اروپا یعنی نه 28 کشور و نه 3 
کشور بزرگ اروپایی، زیر بار این موضوع نرفته و 
آمریکا در این طرح هم ناموفق بود.رئیس جمهور 
گفت: خروج آمریکا از برجام آن هم پس از یک 
سال و نیم هیاهو چهارمین و بدترین و مفتضح ترین 
گزینه آمریکایی ها بود که آبروی آنها را نیز برد و 
اقدام حمایت  این  از  الی 3 کشور  دو  تنها  امروز 
در  اعتماد  و  امید  اگر  کرد:  اضافه  کردند.روحانی 
فصل  و  قابل حل  مشکلی  هر  بماند،  زنده  مردم 
است، اما اگر آینده را سیاه ببینیم و با سیاه نمایی 
بخواهیم پیش برویم، معلوم نیست چه خواهد شد. 
یکی از توطئه های دشمن برای ضربه زدن به امید 
مردم به آینده و اعتماد آنها به نظام، این است که 
به اذهان عمومی القاء کنند قضات در ایران تحت 
تأثیر پول، جناح، حزب، مذهب یا قومیت هستند 
و مستقل نیستند و لذا بسیار مهم است که در این 

زمینه ها بهانه ای به دست دشمن ندهیم.
مردم  از  بعضی  امروز  چرا  اینکه  بیان  با  روحانی 
نسبت به آینده نگرانی دارند و ناامید هستند، گفت: 
آیا جنس در بازار کم شده است؟ آیا درآمدهای 
ارزی و ریالی ما کم شده است؟ درآمد امسال ما 
در سه ماهه نخست نسبت به مدت مشابه پارسال 
۵۰ درصد افزایش یافته و در برابر آن مخارج ما 
درآمد  مجموع  و  یافته  افزایش  درصد   44 تنها 
ارزی که امسال به خزانه واریز شده بیشتر از سال 
گذشته است. ما امسال مشکل آب داریم که برای 
آن هم هزار میلیارد تومان برای تامین آب روستاها 
مشکل  اما  دادیم،  اختصاص  آب  کم  شهرهای  و 

کمبود ارز نداریم.
رئیس جمهور با تأکید چندباره بر اینکه اگر امید 
و اعتماد مردم حفظ شود، آمریکا قادر به شکست 
ایران نخواهد بود، گفت: باید اولویت ها را بیش از 
گذشته مورد توجه قرار دهیم و اجازه ندهیم در 
هیچ تریبونی، تهمت و افترا و تخریب حاشیه امن 
داشته باشد؛ اگر می خواهیم نظام را حفظ کنیم این 

یکی از مهم ترین وظایف ماست.

آگهی دادنامه
احکام:14/1/97. احکام:97/1/21-شماره  پرونده:646/1/96-تاریخ  کالسه  شماره 
ارزانش. اختالف.خواهان:اسالم  حل  شوراهای  یک  شعبه  رسیدگی:  مرجع 
آدرس:باغملک-خیابان فرهنگ.خوانده:محمود قاسمی منش.آدرس:مجهول المکان.

خواسته:انتقال سند.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی خواهان آقای اسالم ارزانش 
فرزندشمس اله اهل وساکن باغملک به طرفیت آقای محمودقاسمی منش فرزند 
اسنادرسمی  به حضوردردفترخانه  خوانده  الزام  خواسته  به  المکان  مجهول  قربان 
شماره34-274ب16مقوم  مدل84به  خودروپرایدسواری  دستگاه  سندیک  وانتقال 
دادخواست  جمله  من  پرونده  ومحتویات  اوراق  ریال،بابررسی  میلیون  پنجاه  به 
تقدیمی،یک برگ کپی مصدق اصل کارت خودروبنام خواهان، یک برگ شناسنامه 
خودروبه نام وی وهمچنین یک برگ قولنامه عادی مورخ84/11/2۵که به امضاء 
طرفین رسیده واینکه خوانده دعوی مجهول المکان بودکه بانشرآگهی درروزنامه 
ی  والیحه  شوراحضورنیافت  ودرجلسه  آمده  عمل  به  قانونی  ابالغ  کثیراالنتشار 
دفاعیه ای که بیانگربرائت ذمه وی باشدبه شوراارائه واقامه ننموده است لذادعوی 
خواهان راواردوثابت دانسته وبه استنادمواد362،237 قانون مدنی الزام خوانده به 
حضوردردفترخانه اسنادرسمی وانتقال سندخودروپرایدبه شماره 34-274ب16به 
نام خواهان صادرواعالم می نمایدرای صادره غیابی وظرف مهلت2۰روزازتاریخ ابالغ 
قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مدت2۰روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی 

دردادگاه عمومی شهرستان باغملک خواهدبود.     شماره م.الف)7/97/۵6(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذردلیری

روحانی : حاکمیت سه گانه نداریم

 خروج ترامپ ازبرجام 
بدترین گزینه آمریکا بود

بویژه قوه قضاییه  از دستگاه های نظارتی و  سخنگوی دولت 
خواست تا به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

وارد عمل شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدباقر نوبخت دیروز درنشست 
خبری خود در پاسخ به اینکه آیا وضعیت اقتصادی امروز حفظ 
خواهد شد و قیمت ها به قبل بازخواهد گشت، گفت: تمامی 
کاالهایی که با ارز 42۰۰ تومانی یا 38۰۰ تومان وارد شده، اگر 
با رقم های غیرواقعی ارز محاسبه شود، قاچاق است و حتماً باید 
کاهش یابد.وی ادامه داد: کسبه ای که با ارز 42۰۰ تومانی کاال 
وارد کرده، باید مورد حمایت قرار گیرد ولی کسانی که با همین 
رقم جنس وارد کرده اند و در محاسبات خود رقم دیگری را 
باید نظارت شوند.سخنگوی دولت گفت: نباید  در نظر دارند، 
تقاضاهای غیرضروری به بازار تحمیل شود و بخش های نظارتی 
باید کار خود را انجام دهند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و واحدهای صنفی باید وارد عمل شوند.نوبخت 
با طرح این پرسش که »آیا دولت در راستای اینکه پول ملی را 
تقویت کند و ارز مناسب با قیمت متعادل در اختیار تولیدکنندگان 
قرار دهد، وظیفه خود را انجام نداده است؟« اظهار داشت: انتظار 
از عرضه کنندگان و دستگاه های نظارتی این است که اقدام 
دولت را تکمیل کنند.وی در پاسخ پرسشی درباره نظر دولت 
درمورد اظهارات دیروز سردار یحیی رحیم صفوی از فرماندهان 
سابق سپاه با توجه به این که امام راحل نظامیان را از دخالت در 
سیاست منع کرده اند، گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی 
امنیت ملی که با حضور فرماندهان نظامی برگزار شد، همدلی 
و همراهی را در بیانات فرماندهان شاهد بودیم.سخنگوی دولت 
افزود: کسانی که حرف های متفاوت می زنند، نظرات شخصی 
خود را می گویند؛ حتی اگر کسی در لباس نظامی و در درجات 
باال باشد، اگر حرفی بزند نظرات آن ارگان را بیان نمی کند؛ حتی 
روحانیون هم حرف هایی می زنند که آدم فکر می کند که 
چقدر مبیین نظرات روحانیت کشور باشد ولی این فضای آزادی 
سیاسی داخل کشور است و امیدوارم همه در عمل به سیاست 
های امام راحل و رهبری تاسی کنیم.خبرنگاری درباره هشدار 
وزیر امور خارجه در جلسه اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه »اگر 
روحانی سقوط کند منتقدین به قدرت نمی رسند« پرسید و از 
نوبخت درباره برنامه دولت برای مقابله با این حمالت ساماندهی 
شده سوال کرد که سخنگوی دولت در پاسخ گفت: برای عده 
ای هنوز انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد؛ واقعیت این است 
مخالفت هایی که با دولت می شود، ناشی از تفاوت نگاه سیاسی 
است؛ مردم در انتخابات پارسال نگاه سیاسی مخالف دولت را 
تایید نکردند.وی ادامه داد: اصرار بر اینکه دولت را ناکارآمد نشان 

دهند، در چهار سال گذشته هم همت آنان این بود تا در پایان 
دولت یازدهم عملکرد دولت در اذهان عمومی این گونه تداعی 
شود و االن هم می توانند این مسیر را ادامه دهند و ما این را به 
رسمیت می شناسیم که مخالف دولت باید حرف خود را بزند.

سخنگوی دولت افزود: اکنون تالش بر این است که ناامنی در 
داخل ایجاد شود و انتظارات تورمی در مردم شکل بگیرد، حتی 
از حضور رییس جمهوری در یک جمع محدود در یک جمع 
تعطیل چگونه تالش کردند تا سیاه نمایی کنند ولی این از شرایط 
مردمساالری است که بتوانند حرف های خود را بزنند و دولت هم 
جنبه شنیدن دارد و قضاوت را به مردم واسپاری می کند.نوبخت 
در پاسخ به سوالی درباره کنار گذاشته شدن الیحه اصالح ساختار 
دولت در مجلس شورای اسالمی گفت: ضمن احترام به مجلس 
جمع بندی ما این است که نظر مجلس در این زمینه کارشناسی 
و عملیاتی نیست.ما چهار سال با این شیوه که حوزه بازرگانی با 
حوزه صنعت و معدن تجمیع شده کار کرده ایم و این ادغام باعث 
کارآمدی در این حوزه ها نشده است وی ادامه داد:این ادغام 
زمانی با هدف چابک سازی انجام شد اما این اتفاق نیفتاد و صرفا 
در یک وزیر یا یکی دو معاونت صرفه جویی انجام شد. معاون 
رییس جمهوری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر لزوم گفت و 
گوی رییس جمهوری با مردم اظهار داشت: دکتر روحانی همیشه 
در بیانات و اظهاراتشان دنبال شخص و شخصیت خود نیستند 
بلکه به دنبال مصالح ملی و انسجام عمومی هستند. تردید ندارم 
اگر وقتی اظهار نظر به نفع مردم باشد ایشان این کار را انجام 
می دهد و در آن شرایط باید انتظار داشت رئیس جمهور بعضی 
صحبتهای دیگر را مطرح کند. نوبخت همچنین درباره اختصاص 
محلی برای برگزاری تجمعات هم گفت:ما عالقمند هستیم اگر 
جمعی باشد حرف ما را بشنوند و ما هم حرفهای آنها را بشنویم 
و فکر می کنیم برای مسائل کشور نیازمند کنار هم قرار گرفتن 

ستیم اگر جایی را مشخص کنیم معترضین حرف خود را مطرح 
کنند خوب است. سخنگوی دولت درپاسخ به سوال دیگری درباره 
دو نرخی شدن سوخت و به جریان افتادن کارت های سوخت هم 
گفت: اینکه االن تصمیمی برای دو نرخه بودن گرفته شده و برای 
اجرا در حال آماده شدن است این طور نیست اما در بحث های 
کارشناسی برای مصرف رو به افزایش سوخت گزینه های مختلف 
مطرح است. وی اضافه کرد: کار نهادهای برنامه ریز هم همین 
است تا همه حاالت را مطرح کنند .اگر در این زمینه به جمع 
بندی قطعی برسیم حتما اطالع رسانی خواهد شد. سخنگوی 
دولت در پاسخ به اینکه افزایش قیمت ارز، سکه و طال چه میزان 
منشاء خارجی و چه میزان به ناکارآمدی دولت باز می کردد وآیا 
دولت نیازمند تغییر در کابینه است، گفت: اگر اتفاقات را ریشه 
یابی کنیم از سال گذشته که بعد از تهدید ها واقدامات و اظهارات 
برای تحریم چنین شرایط بوجود آمد. نوبخت افزود:یک سلسله 
تهدیدات سیاسی برای تحریم عامل بیرونی و متعاقبا انتظارات 
تورمی در داخل انجام شد؛ آیا هفت میلیون سکه که وارد بازار 
شد مورد نیاز بود؟ وی ادامه داد: سیاست دولت تاکنون درست 
بود وبرای مصونیت مردم سیاستها اعمال شد ومردم نباید نگرانی 
نسبت به تامین اقالم داشته باشند و دولت با ارز 42۰۰ تومان 
همه اقالم را تامین می کند. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: اگر 
فعاالن اقتصادی و مردم حمایت کنند پولی ملی تضعیف نخواهد 
شد ولی اگر کسی بخواهد ریال خود را به ارز تبدیل کند امکان 
پذیر نیست ونباید این را به حساب بی برنامگی دولت گذاشت. 
نوبخت گفت: اینکه در دولت ترمیمی صورت گیرد قطعا هر زمان 
رییس جمهوری نیاز بدانند انجام خواهند داد ولی کار به درستی 
انجام می شود و اتفاقات رخ داده مبنای اقتصادی ندارد بلکه 
سیاسی است و عده ای فکر می کنند اگر باد به آتش بزنند گرم 

می شوند ولی حتما می سوزند. 

نوبخت: دستگاه های نظارتی برای حمایت از مردم وارد عمل شوند

اگر مردم حمایت کنند پول ملی تضعیف نخواهد شد
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مجلس مجازات »تامین مالی تروریسم« را تعیین کرد

 نمایندگان مجلس شورای اســالمی مجازات تامین مالی تروریسم را 
تعیین کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
بررسی ماده 2 الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 
بهمن 1394 در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان 
به تصویب رسید.بر اساس این ماده »تامین مالی تروریسم در صورتی که در 
حکم محاربه یا افساد فی االرض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم 
می شــود و در غیر این صورت عالوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت 
عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات 2 تا ۵ سال 
حبس و جزای نقدی معادل 2 تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم می 
شود« یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عضو کمیسیون قضایی در 
مخالفت با این ماده، با اشاره به ارجاع ماده یک به کمیسیون حقوقی و قضایی 
و تعیین تکلیف نشدن آن در صحن مجلس، اظهارداشت: مجموعه اقدامات 
پس از ماده یک متناسب و مرتبط با ماده یک است و لذا وقتی آن ماده به 
کمیسیون ارجاع شده بررسی این موارد نیز مبهم خواهد بود، لذا همه این 
مواد باید ارجاع شود.سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز 
در موافقت با این ماده آن را فاقد اشکال خواند و از نمایندگان خواست تا اصل 
ماده را به تصویب برسانند؛ وی در عین حال خطاب به قوه قضائیه گفت ما 
این گالیه را از دستگاه قضایی داریم که باید سران منافقین را غیابی محاکمه 
و به اعدام محکوم می کرد تا پلیس بین الملل آنها را تعقیب و دستگیر کند 
اما این کار را نکرده است.معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت و 
در موافقت با این ماده تصریح کرد: برای رفع ایرادات این قانون بحث شد که 
دایره شمول و تعریف سازمان های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی 
تعیین شود تا دغدغه هایی که نسبت به گروه های آزادیبخش وجود دارد، 
برطرف شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در 
جلسات کمیسیون کارشناسان وزارت اطالعات، قوه قضائیه و اطالعات سپاه 
را دعوت کردیم و این اصالحیه را نوشتیم.در نهایت ماده 2 این الیحه با 11۵ 
رای موافق، 69 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر 

در صحن به تصویب رسید.   

انتشار باج افزار خطرناک درکانالهای تلگرامی فارسی

 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به 
انتشار باج افزار خطرناک در کانالهای تلگرامی فارسی زبان هشدار داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز ماهر با اشــاره به انتشــار باج افزار 
»Cybersccp« در کانــال هــای تلگرامی فارســی زبــان اعالم کرد: 
مشاهدات اخیر در فضای سایبری کشور مخصوصاً در پیام رسان تلگرام، 
حاکی از آن اســت که یک باج افزار از خانواده خطرناک شــناخته شده 
HiddenTear با نام Cyber.exe در پوشش برنامه ای کاربردی با ادعای 
ساخت تصویر جعلی کارت ملی، کارت بانکی، شناسنامه و پاسپورت در 
حال انتشار است.قربانیان که عموماً افراد مبتدی و با انگیزه جعل هویت 
هســتند، پس از دریافت فایل Cyber.exe با حجم 1.42 مگابایت و 
اجرای آن بروی رایانه خود در محیط سیســتم عامل ویندوز در معرض 

حمله باج افزاری قرار می گیرند.

دستگیری محرک های اصلی 
اعتراضات بازار تهران 

دادستان تهران با بیان اینکه تعدادی از محرک های 
اصلی در ناآرامی های بازار تهران دستگیر شده اند، 
گفت: این افراد تا روز دادگاه در بازداشــت خواهند 
ماند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباس جعفری 
دولت آبادی دیروز در حاشــیه همایش سراسری 
قوه قضاییــه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد از 
بازاریان نبوده اند و به زودی هم آزاد نخواهند شــد 
یعنی تا زمان ارسال کیفرخواست به دادگاه آنها در 
بازداشت می مانند.وی درباره اتهام هنگامه شهیدی 
گفــت: او که چند ماه با قید وثیقه آزاد شــده بود، 
در فضای مجازی علیه مقامات مطالبی را منتشــر 
می کرد.دادســتان تهران ادامــه داد: وی چند ماه 
متواری بود و همان طور که در شبکه های مجازی 
می دیدیم هر روز اهانت های آشــکاری به دستگاه 
قضایی و مسئوالنش روا می داشت و به جای معرفی 
خود، توییت های بسیار مجرمانه ای منتشر می کرد. 
جعفــری دولت آبادی افــزود: وی امروز در جزیره 
کیش درحالی دستگیر شد که مدعی بود تا تغییر 
مسئوالن دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد کرد 

و این نشانه اقتدار پلیس ما است.

ناکامی تروریست ها برای نفوذ به کشور

 روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در 
اطالعیه ای از درگیری رزمندگان این قرارگاه با یک 
تیم تروریستی از گروهک های تکفیری، شامگاه روز 

دوشنبه در منطقه میرجاوه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روابط عمومی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای از درگیری 
رزمنــدگان این قرارگاه با یک تیم تروریســتی از 
گروهک های تکفیری، شــامگاه روز دوشــنبه در 
منطقه میرجاوه خبر داد.متن  اطالعیه بدین شرح 
است: یک تیم تروریستی وابسته به گروهک های 
تکفیــری از منطقه تهالب میرجــاوه )میل 96 ( 
قصد نفوذ به عمق خاک جمهوری اسالمی ایران و 
انجام اعمال خرابکارانه و تروریســتی را داشتند که 
با هوشــیاری رزمندگان مستقر در منطقه مرزی، 
ناکام و پس از درگیری و دادن تلفات متواری شدند.

این اطالعیــه می افزاید: در درگیری و تبادل آتش 
بین رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه 
و تروریســت ها، سه تروریست تکفیری به هالکت 
رسیده و تعدادی زخمی شدند و مابقی آنان نیز به 

عمق خاک کشور پاکستان گریختند.

خبرخبر آملی الریجانی با انتقاد از ایجاد شبهه از سوی برخی وکال در حادثه 
پاسداران گفت: این افراد همسو با دشمنان شدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل صادق آملی الریجانی در همایش 
قوه قضاییه با گرمیداشت هفته قوه قضاییه گفت: اگر بخواهیم اقدامات 
قوه قضاییه را امروز ارایه کنیم ولو به میزان گزارش فهرست گونه از 
حوصله جلسه خارج است.وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: 
نکته اول مربوط است به وضعیت ایران در منطقه و بیان توانمندی هایی 
که داریم و اقتدار باالی نظم جمهوری اسالمی در منطقه و توانمندی 
های نظامی و منابع انسانی بسیار گرانبها و استعدادهایی که در کشور 
وجود دارد و بصیرت مردم که در صحنه حضور دارند و منابع غنی نفت 
و گاز در کشور همه از جهات اقتدار به آینده است. اینکه این نظام 
با داشتن این امکانات امکان مقابله با سلطه جهانی را دارد.وی افزود: 
تالش کشور نکته دیکری است که دشمن تالش دارد این توانمندی 
ها را از بین ببرد و ایران هراسی شدیدی را در سطح منطقه دنبال می 
کند، در حالی که ایران بلند گفته اقتدار ما دفاعی است اما دشمنان 
و سلطه جهانی در مقام ایران هراسی به همه دنیا و در منطقه برای 
چاپیدن کشورهای منطقه است.آملی الریجانی با اشاره به هجمه های 
وارده به دستگاه قضایی در رابطه با محاکمه راننده اتوبوس در آشوب 
پاسداران گفت: وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه ای می دهد و قصاص 
مجرم خیابان پاسداران را محکوم می کند، باید گفت شما چه کاره اید 
که می گویید این دادرسی غیر عادالنه است.وی با انتقاد از همسو شدن 
برخی افراد داخلی با دشمنان در قضیه پاسداران گفت: برخی وکال 
از داخل شبهه هایی مطرح کردند تا این محاکمه را زیر سوال ببرند. 
یک  مسئله به این روشنی را وزارت خارجه آمریکا مسئله کرده است. 
مقصود این است که سلطه جهانی در حال ضربه زدن است.رییس قوه 
قضاییه با بیان اینکه امروز اقتصاد مسئله اصلی کشور است گفت: امروز 
دشمنان به دنبال حمله نظامی نیستند بلکه به دنبال فشار آوردن به 
مردم از طریق مشکالت اقتصادی هستند.وی افزود: در چند روز اخیر 
هم تالطم در بازار مسکن، ارز و خودرو را دیدیم. مشکلی وجود دارد 
مبنی بر اینکه نقدینگی زیاد است و باالی 1۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی 

داریم که بسیار خطرناک است.وی افزود: طرح هایی در جلسات بین 
مسوالن مطرح شده است که شنبه و در جلسه بعد مطرح می شود.

آملی الریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی است 
گفت: دشمن امید بسته است که با ایجاد جنگ روانی در بستر اقتصاد 
ناامیدی ایجاد کنند. کارهایی هم انجام شد که توطئه تعطیلی بازار با 
ورود ناجا و نهادهای ذی ربط منتفی شد.وی از برخورد با اخالل گران 
بازار اقتصادی خبر داد و گفت: این کارها به عنوان اخالل در نظام 
اقتصادی تحت عنوان قانون مبارزه با اخالل گران مجازات جدی از اعدام 
تا بیست سال حبس دارد.آملی الریجانی از مراجع مربوطه خواست تا 
این اخالل گران را شناسایی  و به قوه قضاییه معرفی کنند. با تمام 
تفاسیر در قانون آمده است که کسانی معاون مباشر هستند و دولتی ها 
و غیر دولتی ها که سکوت کردند همه باید حواسشان باشد و نگویند ما 
از مجازات خبری نداشتیم.وی ادامه داد: امروز کسی نیست که نداند اگر 
در بازار ارز نوسان زیادی وارد کند، این اختالس از جیب مردم است .وی 

با انتقاد از بی تدبیری ها در فروش سکه گفت: نباید از قبل چنین رویه 
ای را در پیش بگیرند.وی گفت: افساد فی االرض در قانون هم مشخص 
است. فردا روزی اگر عده ای تحت تعقیب قرار گرفتند نگویند اخالل در 
نظام اقتصادی است، آنهایی که فکر می کنند خیلی سرمایه دار هستند 
و می توانند از ایجاد نوسانات در بازار ارز و سکه سود ببرند، تصور 
نکنند نادیده گرفته می شوند.رییس قوه قضاییه افزود: امروز اداره کردن 
کارخانه ها کار جهادی است چرا که شرایط و اوضاع را می دانیم.ریس 
قوه قضاییه خطاب به مردم گفت: امروز جنگ اقتصادی است و هر روز 
یک عملیات جدیدی دشمن در پیش گرفته است. می گویند از تاریخ 
جدیدی تحریم ها انجام می شود به درک که می خواهید تحریم کنید.

وی افزود: مردم امروز حاضر نیستند استقالل و شرف خودشان را نادیده 
بگیرند. کشور ما امروز دارای موقعیت استراتژیک است و این طور نیست 
که رزق دست انسان فاسدی مثل ترامپ باشدآملی الریجانی ادامه داد: 

مردم باید هوشیار باشند تا این عملیات را خنثی کنند.

آملی الریجانی : دولتی ها بدانند مجازات سنگین است

هشدار قاطع رئیس قوه قضائیه
 به اخاللگران اقتصادی

آگهی مناقصه
سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری بابل به استناد بند 1 هیئت مدیره مورخ 97/۲/۵ سازمان 

سیما منظر و فضای سبزشهری  شهرداری بابل در نظر دارد مناقصه ای با مشخصات ذیل برگزار نماید:
1_ موضوع مناقصه توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بابل

۲_ کل مبلغ پایه مناقصه8/830/000/000ریال
3_ مدت مناقصه 8 ماه کامل شمسی

 4_مبلغ تضمین شرکت مناقصه441/۵00/000ریال  است که می بایست رسید بانکی و جه مزبور به حساب سپرده سازمان سیما ،منظر و فضای 
سبز شهری به شماره01094780۲0003 نزد بانک ملی شعبه بابل با ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما به دستگاه مناقصه گذار تسلیم نماید

 ۵_سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 
6_ متقاضیان  باید دارای صالحیت نگهداری فضای سبز از اداره کار و امور اجتماعی باشند

 7_ متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد به ساز مان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند
 8_واجدین شرایط می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 1۲ روز یکشنبه مورخ 97/4/17 به سازمان ارائه نمایند

9- تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی ساعت 1۲ روز سه شنبه مورخ 97/4/19 می باشد 
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است 

11 سپرده نفر اول دوم سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد 
شد 

1۲ متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ ۵00/000 ریال به حساب درآمدی سازمان به شماره 0109477۲66007واریز نمایند
13- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-3۲319616-011می باشد
 مهیار بابازاده سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل

فراخوان ارزیابی کیفی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی مسیر زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

1- پروژه بهسازی نوع )۲( راه روستایی قاچیان در شهرستان دیواندره با فهرست 
بها پایه راه و باند سال 1397 با مبلغ برآورد 7.91۵.۵34.۲1۲ ریال.

کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج - چهار راه گلشن - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. 

 نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کردستان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت 

30: 8 الی 30: 16 روز پنج شنبه مورخ 1397/7/1۲ در شهر کرج در صورت لزوم به مکان های جدید متعاقبا اعالم خواهد گردید. 
لذا بدینوسیله از کلیه عالقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته-های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، 
تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده ۵9 آئین نامه اجرایی آن بشرح 

زیربوده وعالقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت می شود با در دست داشتن :
1( اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی  ۲( اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 3( اصل 
و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی )مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(  4( اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه  ۵( اصل و تصویر مصدق 
کارت ملی  6( دو قطعه عکس 4*3 - 7(تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا 
دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع فصل چهارم نظامنامه انتخابات  8( گواهی عدم سوء پیشینه  9( گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر آزمایشگاههای 

مورد تایید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان
از تاریخ 1397/4/6 الی 97/4/۲1 به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در رجایی شهر – بلوار رستاخیز خیابان سوم غربی ساختمان اداره مسکن و شهرسازی مراجعه 

و ثبت نام نمایند. 
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا در خواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که نامزد عضویت 
در هیات مدیره دارای شرایط الیم با مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای، آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد. 

ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط زیر باشند. 
هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  شناسه آگهی19۵937 

احضار متهم 
بدینوسیله آقای خداوردی مراد زاده )سرپرست کارگاه پاسارگاد (فعال مجهول المکان با توجه به 
محتویات پرونده کالسه 9۵۰99866131۰12۰1 این دادگاه متهم است به عدم رعایت نظامات 
تاریخ  برای  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  عمدی  غیر  بدنی  ایراد صدمه  به  منتهی  دولتی 
1397/۵/17 ساعت 1۰ مراتب در اجرای 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر 
االنتشار اگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 4۰6 قانون آیین دادرسی کیفری 

اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   96۰998661۰۵۰۰496 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : آقای محمد تقی 
عزیزی فرزند علی عباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد 
خیابان انقالب سه راه باالیی مطهری کوچه یاسمن پالک ۵ –خوانده : آقای فرزین 
یعقوبی همگنی فرزند فریدون به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان 
.......2-مطالبه  بابت  : 1-مطالبه وجه  –خواسته  آراسته پالک 13  انقالب کوچه 6 
خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه خسارت دادرسی 4-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خواهان آقای محمد تقی عزیزی به طرفیت آقای فرزین 
یعقوبی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه خواهان دلیل و 
مدرک موجهی جهت اثبات ادعایش ارائه ننموده و گواهان را در جلسه دادگاه حاضر 
نموده که گواهان به طور قطع و یقین در خصوص وضعیت مالی خواهان اظهار گواهی 
ننموده اند علیهذا دعوی خواهان از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 
۵۰6-۵۰4-197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی مشارالیه صادر و 
اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 
محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص اصل دعوی خواهان مقرراست 
دفتر پرونده مفتوح به رسیدگی باشد و پس از قطعیت دادنامه و رفع نقص به نظر برسد. 

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حجت اله سلیمیان 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای بهمن کشاورز فرزند غالمعباس فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده 
کالسه 287/1۰7/97 که م این دادگاه متهم است به ترک انفاق موضوع شکایت خانم طیبه خسروی 
چگنی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده در تاریخ 1397/۵/1۵ ساعت 
۰8:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر 
االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 

رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی . 

 نوبت دوم

آگهی مزایده  عمومی 
شهرداری بابل در نظر دارد  به استناد بند 9 صورتجلسه مورخه  97/0۲/0۲ شورای اسالمی شهر 
بابل یک باب کیوسک مطبوعاتی  واقع در چهارراه گله محله  -نبش خیابان بسطامی را برابر قیمت 

پایه کارشناسی واز طریق مزایده عمومی برای مدت سه سال به اجاره واگذر نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/04/13  تا  تاریخ 97/04/۲3 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده  را دریافت 
و پس از  بازدید از محل و بررسی دقیق   ،پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی 

به همین مبلغ به حساب 010۵707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
 آخرین مهلت تحویل اسناد  رو شنبه مورخه97/04/۲3  می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکات رسیده  روز چهارشنبه مورخه97/04/۲7 راس ساعت 14 می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول،دوم وسوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند  وپس از عقد قراردادنسبت به استرداد آن اقدام 
خواهد شد.   شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 3۲۲۲14۲3 یا 3۲۲۲3401 داخلی ۲19 می باشد.

http://www.babolcity.irمحسن کبود فیروزجایی - شهردار بابل

محل مورد مزایده

اجاره یک باب کیوسک مطبوعاتی  واقع در 
چهارراه گله محله  -نبش خیابان بسطامی

مساحت )مترمربع(

تقریبی4

مبلغ پایه کارشناسی)ریال(
ماهیانه

1/800/000

سپرده شرکت در مزایده 
)ریال(

3/240/000

مرحله اول

چاپ اول نوبت دوم

وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در بدنه اجرایی 
از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می 
برای حمایت  کند، تحریم ها را فرصت مناسبی 
از کاالی ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید ایرانی 

عنوان کرد.
در  ربیعی  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مراسم دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل 
سبز اظهارداشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  اجتماعی  زندگی  از  دولت  اجرایی  بدنه  در 
اقتصادی مردم حفاظت می کند.وی با بیان اینکه 
حمایت از کاالی ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید 
ایرانی و اشتغال، اتکای نزدیک تر به اقتصاد سبز 
در جهت افزایش رضایت اجتماعی در بدنه اجرایی 
دولت پیگیری می شود، با اشاره به مفهوم توسعه 
ادامه داد: قطعا امروزه »توسعه« به معنای شادی، 

نشاط و رضایت مردم است که با نوع مشاغل سبز 
گیری  جهت  ناگزیریم  و  دارد  بیشتری  نسبت 
صنعت  سبز  اقتصاد  سمت  به  را  بنیادی  های 
گذاری کنیم که سود حاصل از اقتصاد سبز، سود 
اجتماعی و بین النسلی است.ربیعی با بیان اینکه 
برای دستیابی به اقتصاد سبز باید کارآفرینان سبز 
با شاخص ها و مزیت های اجتماعی تعریف شوند، 
افزود: اقتصاد سبز نیازمند زیرساخت های فکری و 
فرهنگی متناسب با این اقتصاد است.وی با تاکید 
بر اینکه بر اساس نفع جمعی باید به سمتی حرکت 
کنیم که منفعت جمعی در راستای اقتصاد سبز 
مناسبی  فرصت  تحریم  شرایط  در  گفت:  باشد، 
برای حمایت از تولید و اشتغال توسعه محور پیش 
به  از اظهاراتش  آمده است.وی در بخش دیگری 
مشکالت اخیر اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت 

زندگی  از  زمینه حفاظت  را در  تمام تالش خود 
اجتماعی و اقتصادی مردم به خرج می دهد و در 
زمینه اشتغال نیز، با تکیه بر تولید و توان داخل 
تالش می کنیم یک میلیون شغل هدف گذاری 
شده در سال 97 تحقق یابد.ربیعی همچنین به 
گفت:  و  کرد  اشاره  آمریکا  رئیس جمهور  رفتار  
آمریکا،  رئیس جمهور  رفتار  با  و  اخیر  دوران  در 
شدیدتر  سیاست  و  انسانیت  بین  معکوس  رابطه 
شده و امروز وی یک ماکیاول تمام عیار است.وی 
با تاکید بر اینکه فشارهای زیادی از جانب برخی 
این  با  ادامه داد:  به کشور ما وارد شده،  کشورها 
حال دولت از زندگی اجتماعی توده های مردم در 
برابر این فشارها محافظت خواهد کرد و در این 
برهه، پایداری اقتصادی یک ضرورت است.ربیعی 
افزود: تحریم ها در عین حال فرصت مناسبی است 

تا اقتصادی بسازیم که با حمایت از کاالی ایرانی 
و اشتغال مبتنی بر تولید، رضایت اجتماعی را با 

ایستادن بر روی پای خود به دست آوریم.
و  روستایی  اشتغال  برنامه  درباره  همچنین  وی 
عشایری گفت: این برنامه ملی که از سال گذشته 
مبتنی بر شناسایی ظرفیت های استانی و مناطق 
مرزی آغاز شده، با اشتغال سبز گره خورده است 
جمله  از  اقتصادی  های  بخش  کردن  زنجیره  و 
وزارتخانه محسوب می شود که  این  برنامه های 
حال  در  مرتبط  و  مختلف  نهادهای  همکاری  با 
اینکه قطعا جهت  با اشاره به  پیگیری است. وی 
گیری های جدید در حوزه کارآفرینی در راستای 
»کارآفرینی و اقتصاد سبز« خواهد بود، ادامه داد : 
می توان با همکاری سازمان محیط زیست سامانه 

اقتصاد سبز را راه اندازی کرد.

وزیر کار مطرح کرد:

تحریم اقتصادی؛ فرصت مناسب حمایت از کاالی ایرانی و اشتغال
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شهرداری اصفهان در هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار می کند:

جشنواره نه به اعتیاد
به مناسبت روز جهانی دریانوردصورت گرفت:

 تقدیر از دریانوردان در بندر شهید رجایی

بهادری- اصفهان: در نشست خبری که با حضور 
قائم مقام کمیسین رهنگی شورای اسالمی شهر 
اجتماعی  و  فرهنگی  سازمان  روسای  و  اصفهان 
مرکزی  کتابخانه  سالن  در  اصفهان  شهرداری 
برنامه های  گردید؛  برگزار  اصفهان  شهرداری 
شهرداری اصفهان در هفته مبارزه با مواد مخدر 

تشریح شد.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
این نشست گفت: هزار رویداد در قالب 12 عنوان 
برنامه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در 
محالت و مناطق شهر اصفهان برگزار می شود که 
این رویدادها در قالب یک هزار برنامه کوچک و 
بزرگ در سطح شهر اصفهان برنامه ریزي شده و 
طي یک ماه اجرا خواهد شد چراکه این برنامه ها 
فقط براي هفته مبارزه با مواد مخدر نبوده و فراتر 
از آن دیده شده است. مرتضی رشیدی با اشاره به 
این که اعتیاد به مواد مخدر از اصلی ترین معضالت 
اجتماعي است، تأکید کرد: بدون شک، تبعات ناشي 
از این آسیب، دامن گیر شهرها مي شود و از این رو 
مدیریت شهري، با اجراي این برنامه ها سعي در آگاه 
سازي، آموزش و فرهنگ سازي جامعه دارد. وي با 

بیان این که معاونت اجتماعي شهرداري در هفته 
مبارزه با مواد مخدر برنامه هایی را در نظر گرفته 
است، اذعان داشت: این برنامه ها طي تعامل با نهادها 
و سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از 

اعتیاد تدوین شده است. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
اصفهان  ورزشی شهرداری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اظهار داشت: ایجاد کمپین های تبلیغاتی و بهره 
گیری از ظرفیت تبلیغاتي شهرداری در راستاي 
افزایش آگاهی های عمومی، اجرای ویژه برنامه هایی 
در راستای آموزش شهروندان با قالب های شاد و 
متنوع در محل باغ غدیر و باغ نور، برگزاری مانورهای 
شهری، طراحی و برگزاری ُجنگ های محله ای و 
منطقه ای و افتتاح نمایشگاه عرضه محصوالت بهبود 

یافتگان از جمله برنامه های این هفته خواهد بود.  
رییس اداره اجتماعي معاونت اجتماعی و مشارکت 
هاي شهرداری اصفهان نیز در ادامه این نشست با 
بیان این که از ظرفیت 14۰ کانون سالمت محالت 
در زمینه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي استفاده 
مي شود، تصریح کرد: همه مناطق و محالت شهر 
در تیر ماه سال جاري آموزش هاي پیشگیرانه و 

پیشگیري از اعتیاد خواهند داشت.

است  مغتنمی  فرصت  دریانورد  جهانی  روز 
تا ضمن قدردانی از تالشگران دریا دالنی که 
توفنده همچون با پهنه های اقیانوس ها و دریا 
ها را در می نوردند، زمینه آشنایی مردم با یکی 
از مشاغل که بیش از 9۰ درصد از حمل و نقل 

کاالرا به خود اختصاص داده،  فراهم گردد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر ودریانوردی استان 
 june با 2۵  همزمان  ساله  همه  هرمزگان، 
ریزی  برنامه  براساس  دریانورد  جهانی  روز 
های صورت گرفته فرصتی فراهم می گردد تا 
مسئولین ضمن حضور در کشتی های تجاری 
مستقر در مجتمع بندری شهید رجایی، تالش 
مردان دریا دلی که اصلی ترین و مهمترین 
نقش را در صنعت دیر پای دریانوردي ایفا می 

کنند پاس داشته شود .
شعار  با  دریانورد  روزجهانی  که  نیز  امسال 
 »Support Seafarers Wellbeing«
)حمایت از سالمت دریانوردان( از سوی سازمان 
جهانی دریانوردی )آیمو( نامگذاری شده است 
بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن  اداره کل 

تاکید بر لزوم اجرای دقیق کنوانسیون هاي 
مکلف  را  استان  دریانوردان  تمامی  ابالغی، 
امنیتی  و  ایمنی  های  دوره  نمودن  برسپری 
جدید  نموده و از نظر سالمت براساس آخرین 
استانداردهای پزشکی موجود در کنوانسیون 
سالمت  گواهینامه  و  قرارداده  معاینه  مورد 
پزشکی صادر نموده است.  4 تیرماه فرصت 
مغتنمی بود تا جمعی از مسئوالن بزرگترین 
بندر تجاری کشور گل سپاس را تقدیم وجود 
از  تر  دور  ها  فرسنگ  نمایند که  دریا دالنی 
آبهای سرزمینی و تحمل ماهها دوری خانواده 
در پیشانی صنعت سترگ دریانوردی  نقش 
بسزایي را ایفا مي نمایند. اینک با ادای احترام به 
روح بلند شهدای دریایی کشور به ویژه شهدای 
جبهه اقتصادی سرزمینمان )شهدای نفتکش 
سانچی (آرزومندیم تا با آشنایی بیشتر و درک 
عمیق تر از شغلی سخت و پر مخاطره قدردان 
تالش های مردان دریا دلی  باشیم که توفنده 
چون باد پهنه های اقیانوسها و دریا ها را درمی 
نوردند و از خوان گسترده پروردگار برای خود و 

همنوعانشان توشه برمي چینند .

رئیس هیئت گلف خوزستان خبرداد:

استعدادیابی گلف در خوزستان

از  وحیدی فر-اهواز:رئیس هیئت گلف خوزستان 
آغاز طرح استعدادیابی گلف با هدف گسترش متوازن 
این رشته در سطح استان خوزستان و همچنین حضور 
بانوان  سطح  ارتقاء  جهت  بانوان  گلف  استعدادیاب 

گلف باز استان خوزستان خبر داد.
رضا علیجانی اظهار کرد:  از اهداف هیئت گلف، توسعه و 
گسترش این رشته در نقاط مختلف خوزستان و ایجاد 
یک سطح پویا در استان است.وی افزود: هدف ما این 
است که این رشته را به صورت متوازن گسترش دهیم. 
هرم سنی جمعیت گلف استان به سمت میان سالی به 
باال حرکت می کند و قصد داریم که با اجرای طرح هایی، 

این رشته را تقریباً به صورت فراگیر حرکت دهیم.
رئیس هیئت گلف خوزستان با اشاره به حضور یک 
مربی با دانش خانم در استان خوزستان، گفت: در این 
زمینه با فیروزه محمدزمانی یکی از قهرمانان سابق تیم 
ملی و تنها مدال آور گلف بانوان کشور که از مربیان 
شناخته شده در کشور است، مذاکراتی داشتیم تا به 
اهواز سفر کند و با برگزاری کالس های آموزشی نفرات 

مستعد را کشف و پرورش دهد.
وی افزود: حضور این مربی در استان باعث می شود 
در  خوزستانی  مربیان  و  بازیکنان  حضور  شاهد  که 
تیم ملی باشیم و این یک فرصت بسیار خوب است 
خوبی  به  آن  از  باید  خوزستانی  استعدادهای  که 
بهره مند شوند. علیجانی بیان کرد: در این مدت هم 
اگر نتوانسته بودیم به این مسئله بپردازیم به دلیل نبود 
فضا و تبلیغات الزم بود. در این راستا از روزهای آینده 
تبلیغات خود را به طور مستمر و دائم برای جذب عالقه 
مندان در سطح شهر انجام می دهیم. ما در ابتدای کار 
قصد داریم برای مدتی از عالقه مندان به گلف هزینه ای 
دریافت نکنیم و حتی وسایل و امکانات بازی را به 
صورت رایگان در اختیار آن ها قرار دهیم.وی با اشاره 
به لزوم توجه مدیران ورزش به توسعه گلف، عنوان 
کرد: ورزش گلف با قدمتی 1۰۰ساله، ظرفیت پیشرفت 
و گسترش را در کشور دارد ولی باید حمایت شود و 
اگر مدیران ورزش کشور از این رشته پشتیبانی کنند، 
حتماً گلف حرف های زیادی برای گفتن در ورزش ایران 

خواهد داشت.
رئیس هیئت گلف خوزستان درباره جلسه این هیئت 
با معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، 
اظهارکرد: در این نشست درباره توسعه ورزش گلف 
در خوزستان، میزبانی و دوره های آموزشی به صحبت 
برای  مساعدی  قول های  نیز  اداره کل  و  پرداختیم 
همکای هر چه بیشتر به ما داد. امیدواریم بتوانیم در 
ماه های آینده در زمینه تعدد و پرورش بازیکنان به ویژه 

در رده سنی نوجوانان موفق باشیم.

خبر

 مجموع انشعابات گاز در گیالن
 از مرز 570 هزار عدد گذشت

منکویی- رشت: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نصب 2 
هزار و 67۰ انشعاب گاز در سه ماه اول سال جاری در استان گیالن خبر داد.

وی با اعالم این خبر اظهار داشت: عملیات نصب انشعاب در سه ماه اول امسال 
در 37 شهر و بالغ بر ۵2۰ روستای استان صورت پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه هم اکنون 97.6 درصد از خانوارهای 
استان، از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار داشت: با نصب این تعداد انشعاب 
در بهار امسال، مجموع انشعابات گاز در گیالن به رقم ۵7۰ هزار انشعاب رسیده 
است. وی در ادامه با تاکید بر مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی گفت: بهینه  سازی 
مصرف، استفاده صحیح از وسائل گازسوز و رعایت نکات و توصیه های ایمنی 
باید در تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب کمک به اقتصاد خانواده ها و 

کاهش حوادث و اتفاقات ناگوار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز گیالن در انتها از همکاری شایسته سازمان ها و دستگاه 
های اجرایی استان و در رأس آنان استانداری گیالن در جهت توسعه گازرسانی 
در استان تقدیر و تشکر نمود و اظهار داشت: رضایتمندی مردم مهم ترین اولویت 
مجموعه گاز استان است از اینرو همراستا با عملیات توسعه گازرسانی، پروژه های 
کیفی مختلفی از قبیل طرح قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز، مکانیزه 
کردن مرکز پیام، تجهیز ناوگان امداد با خودروهای دودیفرانسیل، راه اندازی خط 
تلفنی 341۵ برای پرداخت صورتحساب گاز و اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز 
گیالن را در سطح استان راه اندازی شده است و امیدواریم با گسترش پروژه های 

کیفی سبب افزایش هرچه بیشتر رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز شویم.

 استقرار نظام مدیریت تعالي سازماني 
در پخش فرآورده هاي نفتي البرز

 سومین جلسه هماهنگي استقرار نظام تعالي سازماني با حضور معاونین و روساي 
واحدهاي ستادي و عملیاتي  این شرکت برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز در این جلسه ابراهیم دژرفتار معاون فني عملیاتي و نماینده مدیریت 
در استقرار نظام تعالي سازماني در شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان البرز 
گفت: استقرار این سیستم به استاندارد سازي فرآیند هاي اجرایي و ارائه خدمات 
استاندارد به ذینفعان کمک مي کند و وظائف سازماني با نظم و شیوه اي یکسان 
و استاندارد تعریف و قابل اندازه گیري، پایش و کنترل خواهد شد. دژرفتار افزود: 
با استقرار سیستم هاي مدیریتي بویژه نظام تعالي سازماني در صورت جابجایي 
کارکنان، سازمان دچار نوسان در جریان خدمت رساني نمي شود.  در سومین 
جلسه استقرار نظام تعالي سازمان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز مقرر شد مسئولین، دبیران و اعضاء گروه هاي 9 گانه بر اساس معیارهاي 
اصلي این سیستم شامل رهبري، استراتژي، کارکنان، شرکا، فرآیندها، دارایي ها، 
مشتري، جامعه و مالي با مطالعه معیارهاي حوزه وظایف خود و تشکیل جلسات 
درون گروهي اقدام به تعریف فرآیندهاي مرتبط با معیارها کرده و نتایج را به 

مسؤول سیستم هاي مدیریت منعکس کنند.
از مهمترین مصوبات جلسات اول و دوم هماهنگي استقرار نظام مدیریت تعالي 
سازماني مي توان به  معرفي  اعضاء تیم اجرایي، تعیین و تقسیم وظایف هر یک 
از تیم ها، برنامه ریزي و برگزاري کالس هاي آموزشي جهت افزایش آمادگي 

واحدها و کارکنان مربوطه اشاره کرد.

خبر

سلیمانی- گلستان: دبیر ستاد شورای هماهنگی 
مبارزه مواد مخدر استان گلستان گفت: تشکل های 
دولتی نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند و 
این مهم با همکاری سایر دستکاه های متولی در 
حوزه اعتیاد و حمایت از تشکل ها امکان ایفای نقش 

در این حوزه را دارد. 
تعداد  حاضر  حال  در  افزود:  فر  روحانی  محمود 
هفت تشکل مردم نهاد با شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر همکاری می کنند که حضور آنان در 
حوزه اعتیاد نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته و نقش سازنده ای در مقوله پیگیری و مقابله با 

این پدیده خانمانسوز دارند. 
وی ادامه داد: در دو دهه گذشته رویکرد ستاد مبارزه 
با مواد مخدر مقابله ای بود، اما ا امروز با رویکرد 
و  اعتیاد  کاهش  به سمت  پیشگیری  و  فرهنگی 

مصرف مواد مخدر رفته است. 
سال138۰  از  که  ای  برنامه  اساس  بر  گفت:  وی 
در حوزه پیشگیری از اعتیاد به اجرا گذاشته شد، 
حوزه  در  که  شدند  دخیل  آن  در  دستگاه   21
و  صیانت  بازپروری،  درمان،  آموزش،پیشگیری، 

اشتغال همکاری دارند. روحانی فر تصریح کرد: پنج 
کمیته تخصصی هم در شورای ستاد مبارزه با مواد 
مخدر حضور دارند که در بین آنها کمیته فرهنگی 

وپیشگیری بیشترین فعالیت دارد. 
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: حال 
دراستان  اعتیاد  ترک  خصوصی  18کمپ  حاضر 
داریم که سه کمپ مربوط به بانوان است و برای 

ترک اعتیاد هر معتاد بیش از 6۰۰ هزارتومان هزینه 
می شود.  روحانی فر ادامه داد: در حوزه کشفیات هم 
در دو ماهه امسال هشت و نیم تن مواد مخدر کشف 
شد و سرکرده شبکه های اصلی توزیع مواد مخدر 

در استان شناسایی و منهدم شدند.
وی گفت: از همه دستگاه های حاضر در ستاد مبارزه 
با مواد مخدر استان احساس رضایت داریم و اگر 

چه پیشرفت دو درصدی را در زمینه کاهش مصرف 
مواد، کشفیات و اعتیاد داشته ایم، اما تا رسیدن به 
نتیجه  مطلوب و عملکرد رضایت بخش دستگاه 
های اجرائی در این حوزه راه طوالنی در پیش داریم. 
پایه های  از  آموزش یکی  اظهار کرد:  فر  روحانی 
اعتیاد در کشور و  اساسی کاهش مصرف مواد و 
استان است و با این رویکرد که آشنائی دانش اموزان 
با خطرات احتمالی ناشی از مواد مخدر تا چه اندازه 
می تواند آسیب های اجتماعی و خانوادگی را به 
همراه داشته باشد، این طرح در 6۰ مدرسه استان با 
همکاری آموزش و پروش گلستان به اجرا در آمده 
است.  روحانی فر در رابطه با مراکز ترک اعتیاد در 
استان هم گفت: 14 مرکز ام. ام.تی که مراکز درمان 
سرپایی اعتیاد هستند در استان فعالیت می کنند 
ازای درمان  به  که هفت مرکز آن دولتی است و 
هر معتاد مبلغ 134 هزار تومان در ماه دریافت می 
کنند.    به گفته دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
استان گلستان بیشترین شیوع اعتیاد درحوزه سنتی 
تریاک ومشتقات آن است ودرحوزه صنعتی  هم 
مواد توهم زا، گل و شیشه در صدر مصرف قرار دارد.

دبیر ستاد شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر:

تشکل های غیر دولتی نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند

آگهی مناقصه عمومی
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
اسالمی  شورای  سوی  از  واصله  مجوز 
مورخ   33/488 شماره  به  وحیدیه  شهر 

96/08/۲۲ نسبت به اجرای پروژه : 
برآورد  با  وحیدیه  شهر  سطح  معابر  کفپوش  اجرایی  عملیات   -1
اولیه ۵/000/000/000 ریال طبق فهرست بهاء ابنیه سال 1397 اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می 
آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر : 
بانکی معتبر )۵درصد  قیمت  نامه  – حاوی ضمانت  الف  1- پاکت 

برآورد اولیه(
۲- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 

3- پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی
مالی  امور  به  دوم  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  روز   10 تا  حداکثر 
ضمن  در  نمایند.  دریافت  رسید  و  تحویل  وحیدیه  شهرداری 
است  مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  قبول  یا  رد  در  شهرداری 
برنده  عهده  به  نیز  آگهی  درج  هزینه  و  متعلقه  کسورات  کلیه  و 
فاقد  و  مخدوش  و  مشروط  پیشنهادات  به  و  باشد  می  مناقصه 
ضمانت  نامه بانکی معتبر معادل ۵درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
تماس   6۵636۲00 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرز

تاریخ انتشار:  1397/4/6
با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت 
محترم  اعضاء  اطالع  به  بدینوسیله  نیافت،  رسمیت  تاریخ97/4/3  در  که  دوم( 
شرکت  این  سوم(  )نوبت  فوق العاده  عمومي  مجمع  مي رساند،  تعاوني  شرکت 
تعاوني رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/4/20 در محل دارالقرآن 
ماهان،  بلوار  ابتدای  به آدرس: کرج، چهارراه طالقانی،  واقع در کانون رشد، 

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

1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و 
اعمال رأي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این 
صورت هیچ کس نمي تواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص 
غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور 
با امضاء دو نفر از هیات مدیره )خانم هاجر اسحاقی و خانم نوریه رستم منش( 
باید  نمایندگي  اعطاي  متقاضي  عضو  منظور  بدین  بود.  خواهد  معتبر  تعاونی 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ  انتشار این آگهي به همراه نماینده خود 
معتبر  شناسائي  کارت  و  تعاوني  در  عضویت  موید  مدارك  داشتن  در دست  با 
در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود 
به مجمع عمومي براي نماینده صادرگردد. 2-این مجمع با حضور هر تعداد از 
قانونی  با ضوابط  مغایرت  عدم  در صورت  آن  مصوبات  و  یافته  رسمیت  اعضاء 

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

از سوی بانک مرکزی

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

شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

مجمع  جلسه  قانونی  نصاب  حد  حصول  عدم  به  توجه  با 
نکرد.  پیدا  تاریخ 97/4/۵ رسمیت  اول در  نوبت  العاده  فوق 
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع 
صبح   10 ساعت  راس  که  شرکت  این  دوم  نوبت  العاده  فوق 
چهارشنبه 1397/4/۲0 در محل ترمینال مرکزی شرکت واقع 
گردد حضور  برگزار می  کرج  جاده مخصوص   ۲1 درکیلومتر 
حضور  با  مجمع  این  شود  می  یادآور  ضمنا  رسانند.     بهم 
)نصف +1( کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده 
برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد 

بود. 
به  الحاق یک تبصره  و  :   1- طرح و تصویب  دستور جلسه 
ذیل بند )ب( شرایط اختصاصی عضویت ماده )1۲( اساسنامه.

هیئت مدیره 

آگهی مفقودی
دانشجویی  شماره  به  پرویز  فرزند  جلودار  نژاد  فالح  فائزه  اینجانب  دانشجویی  کارت 
مقطع  کامپیوتر  علوم  ی  رشته  دانشجوی   2۰۵۰۵۵27۰1 کدملی  و   9212۰3۵2

کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازنداران واحد )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر 

آگهی حصر وراثت
آقای خسرو مینایی  دارای شماره شناسنامه  12344  به شرح دادخواست به کالسه 
2/179/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد مینایی  به شناسنامه6۵9۰  در تاریخ 1397/3/22 اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
احمد مینایی ف محمد  ش.ش : 14۰19/)3379۵2968۰ ( ت.ت : 48/6/1 پسر 

متوفی.
فرهاد مینایی ف محمد  ش.ش :14۰2۰   ت.ت : 49/6/2۰ پسر متوفی.
خسرو مینایی ف محمد  ش.ش :12344  ت.ت : ۵1/12/1  پسر متوفی.

پرویز مینایی ف محمد  ش.ش :361  ت.ت : ۵۵/۵/1  پسر متوفی.
فردین مینایی ف محمد  ش.ش :897  ت.ت : 64/11/4 پسر متوفی.

شیرین مینایی ف محمد  ش.ش :12343  ت.ت : ۵۰/6/2۰دختر متوفی.
نسرین مینایی ف محمد  ش.ش :74  ت.ت : 63/2/1دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

اخطاریه مجهول المکان
بدینوسیله به خانم شقایق میمنت رنجبر فرزند........ مجهول المکان ابالغ میشود در 
خصوص دعوی شهناز قنبری پور متعلقه پرونده کالسه 3/7۰/97 در این شعبه مطرح 
و وقت رسیدگی آن ساعت 1۰ مورخه 97/4/3۰ تعیین گردید لذا برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست به شورای حل اختالف صحنه شعبه سوم مراجعه و در جلسه حاضر 

شوید در غیراینصورت رای غیابی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه-دهنوی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای شکر شعبانی با ارایه دو برگ استشهادیه ممهور به مهر دفتر 1۰ صحنه و تقاضای 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی   97/3/22 مورخ   711/989 شماره  وارده 
پالک 84 فرعی از 1۰۵ اصلی قریه احمدآباد جیحون آباد بخش 8 کرمانشاه بشماره 
218۵۵9 د 93 که بنامش صادر گردیده مفقود شده است لذا طبق ماده 12۰ قانون 
و بخشنامه های ذیل آن مراتب آگهی میگردد تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مرقوم نزد خود باشند از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد صحنه تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر 
اینصورت نسبت به ابطال سند مرقوم و صدور سند المثنی بنام مشارالیه اقدام میگردد. 

تاریخ انتشار 97/4/۵
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان صحنه -علی نجفی

دادنامه
خواهان: محمد رحیمی با وکالت خانم الهه اصغری ساکن صحنه میدان مطهری پایین 

تر از امالک زارعی
خوانده: سعید کرمی حسین آبادی مجهول المکانموضوع: مطالبه

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست محمد رحیمی با وکالت الهه اصغری بطرفیت سعید کرمی 
حسین آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 12۰۰۰۰۰۰ تومان بابت وجه دو فقره سفته به 
شماره های 989863 و 7۰7216 مورخه 2۰ /96/1۰ به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر و تادیه شورا با عنایت به خواسته مذکورو بقا اصول و مستندات یاد شده در 
دست خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را دارد و اینکه خوانده در قبال ادعای خواهان و مستندات آن هیچگونه ایراد و دفاع 
موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود را ابراز نکرده است. لهذا 
حقانیت خواهان در دعوای مطروحه بنظر شورا ثابت و محمول بر صحت تلقی با استناد 
به مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان 
ملزوم می نماید: 1- مبلغ 12۰۰۰۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3۰8۰۰۰ 
تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات 
تاخیروتادیه از تاریخ 96/11/3۰ لغایت اجرای حکم.رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه حسین احمدیان

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش ششدانگ عرصه اعیان یک خانه سرا یک طبقه به نشانی جاده کیا کال روستای 
موزیگله کوچه یاس 4 انتهای کوچه منزل مرحوم یحیی نژاد متعلق به مرحوم یعقوب 
یحیی نژاد در حق زهرا حبیب نیا رمی روزپنج شنبه در تاریخ 1397/۰4/21 ساعت 
1۰ از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش ششدانگ 
با قدمت 8 سال  بتنی  اسکلت  با سیستم  اعیان یک خانه سرا یک طبقه  و  عرصه 
بمساحت 7۵۵/۵۰ متر مربع  که مساحت اعیانی آن 9۰ متر مربع  دارای انشعاب آب 
و گاز و برق و یک خط تلفن به شماره 32۰78۰33 با عرصه وقفی را 12۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و یک قطعه زمین روستای موزیکله آیش خرابه به مساحت 2۰۰۰ متر مربع 
از یک قطعه زمین بمساحت 4۵23 متر مربعی که مقدار 2۰۰۰ متر مربع متعلق 
به محکوم علیه می باشد را ۵6۰۰۰۰۰۰۰ برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه 
کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده 
باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی راظرف یک ماه پرداخت نماید و در 
صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد 

ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
هیات    94 /  7 / مورخ 18  رای شماره 13946۰316۰۰7۰۰1۵14   برابر  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بالمعارض متقاضی خانم  مالکانه  روانسر تصرفات  ثبتی شهرستان  مستقر در حوزه 
محبوبه شهسواری به شماره شناسنامه 179 صادره از روانسر کدملی ۵96967۵8۰6 
صدور  و  خود  خریداری  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  احمد  کاکه  فرزند 
سندمالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 293 / 92 تشکیل وبه هیئت 
الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به  موضوع قانون فوق 
ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه ساختمان را به مساحت-/66،6۰ مترمربع به نام خانم محبوبه شهسواری 
از پالک۵3 اصلی روانسر بخش 12 کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بسیج کوچه 7 
خریداری از شاه محمد و مولود گل محمدی و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن 
می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یداله کاظمی-  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  2۰  /  3 / 1397   تاریخ انتشار دوم 6 /  4 /  1397

دادنامه 
پرونده کالسه 96۰99866112۰۰62۵ شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)1۰2 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 97۰99766136۰۰3۰1 شکات :1-آقای 
مهدی محمدی فیروز آباد فرزند نورمحمد به نشانی لرستان –سلسله بخش فیروز 
آباد خ مولوی داخل خیابان 2-دادستان خرم آباد –متهم : آقای علیرضا نوری فرزند 
محمد حسین مجهول المکان –اتهام :قصور در امر پزشکی )عدم مهارت (منجر به 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست درصد تقصیر دادگاه با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای علیرضا نوری فرزند محمد حسین دایر بر قصور در 
امر پزشکی )عدم مهارت ( منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست درصد 
تقصیر نسبت به آقای مهدی محمدی فیروز آبادی با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
شکایت شاکی مذکور بدین نحو که اظهار داشته در تاریخ 1393/4/8 بعلت سقوط از 
ارتفاع لگن سمت راست وی دچار شکستگی شده و در بیمارستان شهدای عشایر خرم 
آباد توسط متهم مذکور )بعنوان پزشک جراح (مورد عمل جراحی قرار گرفته است 
لکن بر اثر قصور در امر درمان وی ، لکن نامبرده هشت سانتی متر کوتاه می باشد و 
در این خصوص از متهم شکایت دارند مالحظه نظریه هیات بدوی انتظام نظام پزشکی 
شهرستان خرم آباد و بشرح منعکس در پرونده که بموجب آن تصریح شده که متهم به 
لحاظ خطای تکنیکی در امردرمان شاکی به میزان بیست درصد مرتکب قصور گردیده 
است .گواهی پزشکی قانونی و بنحو مضبوط در پرونده کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد و نظر به اینکه متهم از طریق درج آگهی در روزنامه احضار 
شده و در این شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند فلذا بزه 
ارتکابی نامبرده محرز و مسلم است و به استناد مواد 488-462-4۵2-449-448-14۵ 
قانون مجازات اسالمی 1392 و با رعایت ماده 4۰6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
متهم موصوف را به پرداخت بیست درصد از سی صدم دیه کامله بابت ارش نکروز سر 
استخوان ران راست و عوارض ناشی از آن که نیاز به عمل جراحی و تعویض مفصل 
دارد و در حق شاکی آقای مهدی محمدی فیروز آبادی محکوم نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید همت نور بخش . 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
 شرکت تعاونی مسکن مهر 38 رباط کریم )در حال تصفیه(

 به شماره ثبت 849
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی نوبت اول که راس ساعت 11 روز جمعه مورخ 97/4/۲۲ واقع در رباط 
کریم – آبشناسان – مهر 38 بلوک E – واحد 1۵ برگزار می گردد شخصا 
یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم در خصوص دستور جلسه راس ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور بهم رسانید.
ضمنا به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع 
تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 

رای خواهد بود.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت تصفیه

۲-طرح و تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت زمان ماموریت هیئت 
تصفیه

3-طرح و تصمیم گیری درخصوص صورتهای مالی سال 96
4-طرح و تصمیم گیری در خصوص تعیین بودجه سال جاری

رئیس هیئت تصفیه شرکت تعاونی

 نوبت اول
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اعتیاد تهدیدی برای نسل جوان 

تهدید  را  کشورها  همه  صنعتی  و  سنتی  از  اعم  مخدر  مواد  چه  اگر 
می کنند اما کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و هم مرزی 
داشتن  و   ) افغانستان   ( مواد مخدر جهان  کننده  تولید  بزرگترین  با 
تعداد زیادی نیروی جوان و نوجوان که ناشی از جمعیت جوان ماست با 

مشکالت بیشتری مواجه است.
به گزارش پیام زمان ازمعاونت اجتماعی فاتب – اداره آموزش و مشارکت 
عمومی  ؛آنچه مسلم است این است که جامعه ایران، جامعه جوانی است 
و جوانان با همه شور و نشاط و توانایی ها و خالقیت هایی که دارند، 
همیشه به دنبال تجربه های نو هستند که گاهی اوقات این تجربه ها از 
جمله روی آوردن به مواد اعتیاد آور خطرناک خواهد بود. بنابراین برای 
مواجهه با این پدیده چند بعدی، پیچیده و مزمن و گسترده، شناخت 

جنبه های مختلف آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در دسترس بودن مواد مخدر یکی از دالیل روی آوردن افراد به خصوص 
دسترس  در  مخدر  مواد  که  است  این  صرفاً  مخدر  مواد  به  نوجوانان 
آنهاست، هر اندازه امکان دست یابی به مواد مخدر آسان باشد و شخص 
بتواند با هزینه و خطر کمتری آن را تهیه کند میزان مصرف آن نیز 

بیشتر خواهد شد.
در جمعی که اکثر افراد مواد مخدر مصرف می کنند فشار زیادی روی 
افرادی که مصرف نمی کنند وارد می آید. در واقع افراد برای اولین بار از 
طریق این گونه گروهها با مواد مخدر آشنا شده و اقدام به استعمال آن 
می نمایند. بنابراین می توان پیش بینی کرد در صورتی که دوستان و 
بویژه نزدیک ترین دوستان، مواد مخدر مصرف کنند خود آن فرد نیز به 

مصرف مواد روی خواهد آورد.
یکی از مهم ترین عوامل درباره گرایش به مواد مخدر در ایران وجود دارد 
وجود برخی باورها و ارزش هاست که باعث می شود افراد نگرش مثبتی 
نسبت به مواد مخدر بیابند. عدم آگاهی و دسترسی افراد به اطالعات 
مربوط به مواد مخدر و آثار زیان بار آن نیز یکی از عوامل استفاده و تجربه 
مواد مخدر به شمار می آید. بسیاری از افراد از عواقب استعمال مواد 
مخدر آگاهی نداشته و معتقدند که بعد از چند بار مصرف، در صورتی که 

اراده کنند می توانند از مصرف مواد دوری کنند.
متاسفانه افراد متولد و پرورش یافته در خانواده هایی دارای فرد یا افراد 
معتاد، تکرار مصرف آن مواد به وسیله اعضای خانواده برایشان عادی 
است و حتی ترسی از تجربه مصرف آن را ندارند. بین اعتیاد پدر و فرزند 
از لحاظ ژنتیک رابطه ای مستقیم وجود ندارد، بلکه اعتیاد پدر سبب از 
بین رفتن قبح موضوع برای فرزندان می شود. اما اگر مادری در دوران 

بارداری معتاد باشند فرزندش معتاد متولد می شود. 
چالش هاي  فرهنگی و اجتماعی:

* افزایش اختالفات خانوادگی
* افزایش خانواده های تک والدی

* فرارکودکان از خانه
*شیوع بیماریهای خطرناکی چون ایدز و هپاتیت

*افزایش میزان جرم و انحرافات در جامعه
* مختل کردن امنیت عمومی و گسترش هراس عمومی

* کاهش مشارکت اجتماعی افراد
* از عمده ترین نتایج و پیامد های اجتماعی اعتیاد می توان به اعمال 
کج روی و بزهکاری هایی چون دزدی، ضرب و جرح ، فساد اخالقی، 

خودکشی، فحشا ، حوادث در محیط کار و هنگام رانندگی و... نام برد.
* خسارت مالی و هزینه های تحمیل شده بر جامعه

توصیه های پلیسی:                    
1-به عنوان پدر و مادر انواع مواد مخدر و اعتیاد آور، نحوه مصرف و 
عوارض آن را بشناسید. قبل از اینکه فرزند شما اطالعات مرتبط با مواد 
اعتیادآور را به غلط از اطرافیان خود کسب کند خود این نکات را به او 
بیاموزید. به او بگویید مواد چه آثاری دارد و عواقب آن چیست. توجه 

داشته باشید این کار را قبل از رسیدن آنان به سن بحرانی انجام دهید.
2- نظر خود را درباره مواد بیان کنید: والدینی که نظرات خود را به طور 
صریح درباره مواد بیان و حد و مرز ها         را مشخص می کنند کمتر 

فرزندانشان به مواد مخدر گرایش پیدا می کنند.
3-به فرزندانتان نزدیک شوید: زمان مشخصی را در روز یا هفته به طور 
منظم به فرزند خود اختصاص دهید. درساعات غذا خوردن حتما خانواده 

را در کنار هم جمع کنید و روابط خود را تقویت کنید.
اوقات فراغت کودکان و  برنامه ریزی صحیح برای پر کردن  4-ایجاد 
داشتن  امروز  نوجوان  یا  کودک  که  است  واقعیت  یک  ،این  نوجوانان 
روحیه شاد و اجرای برنامه های مناسب در اوقات فراغت را به هر چیز 
دیگری ترجیح می دهد و اگر این نیاز طبیعی او، از راه ها و با روش های 
درست تامین نشود، برای ایجاد روحیه شاد به راه های نادرست متوسل 
خواهد شد که مواد مخدر صنعتی و داروهای روان گردان، یکی از همین 

روش هاي غلط برای ایجاد شادی کاذب در آنان  است.
۵- مدرسه بعنوان یک عامل تعلیم و تربیت نسبت به انحرافات دانش 
آموزان در مدرسه بی توجه نباشد و سریعاً وجود انحرافات در دانش آموز 

را به والدین وی اطالع دهد .
6- جوانان و خانواده های بدانند که اگر در اولین پیشنهاد مصرف مواد 
مخدر نتوانند  ) نه ( بگویند ، در نوبتهای بعدی هرگز نمی توانند مقاومت 
کنند و نباید فریب پیشنهادهای جذاب افراد ناشناس و مجهول الهویه 

را بخورند.   

یادداشت

شناسایی مجدد کودکان بازمانده
 از تحصیل

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه 
ضمن اعالم خبر شناسایی مجدد کودکان بازمانده از 
تحصیل از ارزیابی مراکز درمان ترک اعتیاد و تدوین 
عنوان  به  بی بضاعت  معتادان  از  حمایت  نامه  آیین 

برنامه های امسال معاونت رفاه نام برد.
احمدرضا پرنده ،  با بیان  اینکه در معاونت رفاه پیام 
رسان صدای محرومان کشور هستیم  به ایسنا گفت : 
برنامه های حوزه رفاه نیز مبتنی بر همین رویکرد است. 
یکی از سیاست های جدی که دنبال می کنیم شناسای  
کودکان بازمانده از تحصیل و پیگیری برای بازگشت  

به مدرسه است.
وی افزود: در سال 94 و 9۵ شناسایی گسترده کودکان 
بازمانده از تحصیل با ابتکار معاونت رفاه شروع شد. در 
آن زمان فهرستی از دانش آموزان مقطع ابتدایی از 
برای  شرایط  واجدین  فهرست  و  پرورش  و  آموزش 
رفتن به مدرسه از سازمان ثبت احوال را دریافت کردند 
هزار  توانستند 134  متعدد  پیگیری های  از  پس  و 
کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی و بر حسب علل 

بازماندگی از یکدیگر تفکیک کنند.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه با 
بیان اینکه با احصای کدملی و شماره تماس سرپرستان 
خانوار، با خانواده های این کودکان تماس گرفتند و 
علت را جویا شدند که فقر، مهاجرت ، عوامل فرهنگی 
و..... از جمله آنهاست گفت: همینطور مشخص شد 
که تعدادی از این کودکان علیرغم آنکه تحت پوشش 
نهادهای حمایتی بودند باز هم به مدرسه نرفتند. پرنده 
افزود: همچنان کمیته های استانی مشغول رفع عوامل 
بازماندگی از تحصیل هستند و از NGOها و خیریه ها 
کمک خواسته ایم تا در برگرداندن کودکان به چرخه 
تحصیل به ما کمک کنند. وی با بیان اینکه  برای 
سال 97 یکی از محورهای اصلی برنامه های خود را 
شناسایی مجدد بازماندگان از تحصیل قرار داده ایم 
عنوان کرد: عدم توجه به تحصیل می تواند در آینده 
منجر به فقر شود و به همین دلیل از سوی وزارت 
رفاه پیگیری می شود. با وزرات آموزش و پرورش و 
نهاد ریاست جمهوری نیز در تعامل هستیم و همراهی 
خوبی با ما دارد.  نهضت سوادآموزی نیز اعالم آمادگی 
کرده تا آن دسته از کودکانی که سنشان باال رفته است 

تحت پوشش ببرد.

90درصد مبتالیان به سرطان ریه، 
سیگاری هستند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
8۵ تا 9۰ درصد مبتالیان به سرطان ریه، سیگاری 
ورود  اینکه  بیان  با  یزدانی  رستم  دکتر  هستند. 
سیگارهای صنعتی در چند دهه گذشته باعث شد که 
سرطانهای ریه افزایش یابد، گفت: با وجود تغییراتی 
که در نوع سیگار بوجود آمد و این سیگارها نیکوتین 
و قطران کمتری داشتند، اما تفاوت خیلی بارزی در 

میزان شروع سرطان ریه بوجود نیامد.
 وی ادامه داد: گیرایی که ناشی از مصرف نیکوتین 
و قطران است در سیگارهای جدید کم نشد و مواد 
دیگری مانند نیترو آزمین به سیگار اضافه شد که این 

ماده کامال سرطان زاست.
این فوق تخصص ریه گفت: انتظار آن بود سیگاری 
که نیکوتین کمتری دارد و یا به اصطالحا الیت است، 
میزان شیوع سرطان ریه را کمتر کند اما این اتفاق 
قطران،  و  نیکوتین  کردن  کم  افزود:  یزدانی  نیفتاد. 
مقداری تندی سیگار را کم میکند و به فرد سیگاری 
اجازه میدهد پک بیشتری به سیگار بزند و بر این 
اساس بار اضافهتری از مواد سمی وارد ریهها میکند 
و این اجازه را میدهد که میزان مصرف سیگار بیشتر 
شود.  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
بیان اینکه در گذشته که سیگار به صورت سنتی تهیه 
میشد، میزان مصرف سیگار آنقدر زیاد نبود که االن 
به صورت صنعتی تهیه می شود، افزود: سیگارهایی که 
در قدیم تهیه میشد بسیار بدبو و تند بود و استفاده 
از سیگار به صورت زیاد امکان پذیر نبود، اما اکنون با 
الیت شدن سیگارها و  کم شدن موادی مانند قطران 
در سیگار این امکان فراهم شده میزان مصرف سیگار 

بیشتر شود.

خبر

آمار  آخرین  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
ابتال به تب کریمه کنگو در کشور گفت: طبق 
آماری که تا به امروز ارائه شده، در کل کشور طی 
امسال 41 مورد ابتال به تب کریمه کنگو داشتیم 
که پنج مورد از آنها فوت کردند که البته بیماری 

زمینه ای داشته اند.
عمده  که  کرد  توجه  باید  داد:  ادامه  حریرچی 
افرادی که با دام تماس مستقیم دارند و یا اقدام 
بیماری  این  معرض  در  می کنند،  دام  ذبح  به 
هستند. در این زمینه توصیه های الزم بهداشتی 

اعالم شده که باید مردم آنها را رعایت کنند.
گفتنی است که کارشناسان حوزه بهداشت، بر 
ضرورت آموزش پیشگیری در مورد تب کریمه 
کنگو به افرادی که با دام سروکار دارند، تاکید 
یا  افرادی که دام نگهداری  اند:  و توصیه کرده 
ذبح می کنند و یا در کشتارگاه مشغول به کار 
هستند، به منظور عدم ابتال به تب کریمه کنگو 
باید مراقبت های الزم را انجام دهند. نگهداری و 
کشتار دام باید به صورت مدرن و بهداشتی انجام 

شود؛ چراکه اگر فردی بخواهد در کنار خیابان یا 
جاده بدون رعایت استاندارد های بهداشتی اقدام 
به ذبح دام کند، ممکن است به این بیماری مبتال 

شود.

کسی  دام  گوشت  خوردن  با  گزارش  بنابراین 
نمی شود؛  کنگو  کریمه  تب  بیماری  به  مبتال 
افرادی که با خون و ترشحات دام آلوده سروکار 
آن ها  بدن  روی  دام  خون  و  ترشحات  و  دارند 

این  به  می شود،  آن ها  مخاط  داخل  و  می ریزد 
بیماری مبتال می شوند. کنه ای که روی بدن دام 
آلوده می نشیند، می تواند ناقل تب کریمه کنگو 
باشد و چنانچه این کنه، بدن انسان را نیش بزند، 
می تواند فرد را مبتال به این بیماری کند. پرسنل 
درمانی اعم از پزشک و پرستار باید در مواجهه با 
بیمار مبتال به تب کریمه کنگو، نکات بهداشتی و 
اصول استاندارد حفاظت فردی را رعایت کنند تا 

به این بیماری مبتال نشوند.
کریمه  تب  به  مبتال  دام  شناسایی  همچنین 
کنگو بسیار دشوار است و حتی متبحرترین افراد 
نمی توانند این بیماری را در دام شناسایی کنند؛ 
بنابراین باید تمام نکات بهداشتی را در هنگام 

تماس با دام رعایت کرد.
تب کریمه کنگو )CCHF( بیماری حاد تب دار 
و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه یا 
تماس با خون، ترشح ها، الشه دام و انسان آلوده 
منتقل می شود و خطر مرگ و میر  را افزایش 

می دهد/

تب کریمه جان 5نفر را در کشور گرفت

معاون آموزشی وزیر علوم در راستای طرح آمایش آموزش عالی 
به کاهش تعداد موسسات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: تعداد 
این موسسات از 2 هزار و 8۰۰ موسسه در سال 92 به 2 هزار و 

2۰۰موسسه کاهش یافته است.
مجتبی شریعتی نیاسر با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی 
گفت: در ارتباط با این طرح گام های اساسی برداشته شده است 
که می توان به کاهش جمعیت دانشجویی اشاره کرد به طوریکه 
جمعیت دانشجویی از 4 میلیون و 8۰۰ هزار دانشجو در سال 

92 به 4 میلیون و 7۰ هزار دانشجو رسیده است.
وی ادامه داد: تعداد موسسات آموزش عالی از 2هزار و 8۰۰ 
موسسه در سال 92 به 2 هزار و 2۰۰ موسسه کاهش یافته 

است.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: از برنامه هایی دیگری که در 
راستای طرح آمایش آموزش عالی صورت گرفته می توان به 
ساماندهی موسسات در حال توسعه اشاره کرد که برای هرکدام 

یک ماموریت محوری پیش بینی شده است.
مهارت  سال   97-98 تحصیلی  سال  همچنین  افزود:  وی 
افزایی و ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان نام گذاری 
ماه  مهر  از  که  شده  تدوین  آن  برای  جامعی  طرح  و  شده 

اجرایی می شود.

وزارت علوم:
دانشجو كم شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه طب 
سنتی می تواند پرچمدار کنترل بیماری های غیر واگیر باشد، 
گفت: در فشار اقتصادی کنونی این فرصت برای طب سنتی 

وجود دارد تا با روش های جایگزین خود نشان دهد.
محمد آقاجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
مراسم تکریم و معارفه رییس دانشکده طب سنتی این دانشگاه، 
با اشاره به اینکه طب سنتی، سبک دیگری از طبابت بوده و 
نگاه متفاوتی نسبت به طب رایج و تفاوت های بسیاری با دیگر 
رشته های این طب دارد، گفت: با وجود اقدامات بسیاری که برای 
تعریف جایگاه طب سنتی در نظام سالمت کشور انجام شده، 

هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد.
طبابت،  متفاوت  سبک  این  خاستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دانشگاه و دانشکده است، افزود: نباید انتظار تعریف جایگاه طب 
سنتی در نظام سالمت کشور را از ستاد وزارت بهداشت داشت و 
دانشگاه ها و دانشکده های طب سنتی باید در تعریف این جایگاه 
و حل مشکالت ارائه خدمات در این حوزه تالش کرده و به فکر 
چاره باشند. وی تاکید کرد: طب سنتی در بسیاری از حوزه های 
بیماری، حرفی برای گفتن دارد، ولی باید در کنار طب رایج 
پیش برود و متخصصان هر دو حوزه با هم در کلینیک ها حضور 

داشته و به بیماران پروتکل مشترک ارائه دهند.

طب سنتی می تواند پرچمدار 
کنترل بیماری های غیر واگیر باشد

گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عمومی  روابط  سرپرست 
نوزادان از بدو تولد بیمه می شوند.

محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
ایران اظهار داشت: با توجه به این امر که نوزادان فاقد شناسنامه 
و کارت ملی هستند و نمی توان برای آنان دفترچه بیمه سالمت 
صادر کرد؛ این سازمان در جهت حمایت از خانواده هایی که 
فرزند آنان از بدو تولد نیاز به دریافت خدمت درمانی دارد، امکان 

استفاده از دفترچه بیمه مادر را فراهم کرده است.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان با 
اشاره به امکان استفاده از دفترچه بیمه مادر برای نوزادان، افزود: 
در این زمینه نوزادان نیازمند به درمان، می توانند با در دست 
بیمه مادر معرفی نامه بستری جهت دریافت  داشتن دفترچه 
خدمت در بخش بستری مشروط به عدم ترخیص از بیمارستان 
و در قالب ضوابط مربوط به هریک از صندوق های بیمه ای 
به ذکر است  ایران دریافت کنند. الزم  بیمه سالمت  سازمان 
دریافت خدمات برای نوزادان با استفاده از دفترچه بیمه مادرتنها 
در ماه اول تولد امکانپذیر است که شامل خدمات بستری و حین 

بستری می باشد.
والدت  ثبت  قانونی  مهلت  داشت:  اذعان  همچنین  هاشمی 

حداکثر 1۵ روز پس از تولد می باشد.

 نوزادان از بدو تولد
  بیمه می شوند

میکروب  کنگره  نوزدهمین  اجرایی  دبیر 
زیبای  چهره  به  اشاره  با  ایران  شناسی 
سم  از  بوتاکس  انجام  در  گفت:  میکروب 
میکروبی با دوز پایین برای انجام عمل زیبایی 

استفاده می شود.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی انجمن 
عباسعلی  دکتر  ایران   شناسی  میکروب 
ایمانی فوالدی در آستانه برگزاری نوزدهمین 
ایران  شناسی  میکروب  المللی  بین  کنگره 
اظهار داشت: این کنگره شهریور ماه امسال 
طبق روال گذشته به همت انجمن میکروب 
شناسی برگزار می شود که یکی از کنگره های 
پرمخاطب بوده و سالهای گذشته بیش از دو 
هزار نفر در این کنگره شرکت کرده و حدود 
امسال  امیدواریم  ارائه شد که  مقاله   14۰۰
نیز شاهد دستاوردهای خوبی در این حوزه 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه امسال هم دانشمندان 
این  در  آسیا  و  آمریکا  اروپا،  از  عرصه   این 
مباحث  و  داشت  خواهند  حضور  کنگره 
قرار  گو  و  گفت  و  بحث  مورد  مختلف 
در  التحصیالن  فارغ  اکثر  افزود:  می گیرد، 
کار  بازار  به  جذب  در  میکروبیولوژی  رشته 
مشکل دارند و بر همین اساس امسال پنل  

چالش های آزمایشگاهیهای کشور در بخش 
بین  نوزدهمین کنگره  میکروب شناسی در 
گرفته  نظر  ایران  شناسی  میکروب  المللی 

شده است.
میکروب  کنگره  نوزدهمین  اجرایی  دبیر   
شناسی ایران ادامه داد: در پنل چالش های 
آزمایشگاهی کشور در بخش میکروب شناسی 
 ، آزمایشگاهی  علوم  دکترای  متخصصین 
پاتولوژی و میکروبیولوژی بحث می کنند که   

چگونه فارغ التحصیالن میکروب شناسی در 
آزمایشگاه های کشور قادر به فعالیت خواهند 
بود و فارغ التحصیالن رشته میکروب شناسی 
با این موضوع آشنا می شوند که چه اقداماتی 
داشته  بهتری  کار  بازار  تا  دهند  انجام  باید 

باشند.
 ایمانی فوالدی در ادامه به دو چهره زیبای 
یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  میکروب شناسی 
استفاده از میکروارگانیسم ها در رژیم غذایی 

و دیگری نقش میکروارگانیسم ها در درمان 
میکروب شناسی  زیبای  چهره  دو  واقع  در 
کامل مشخص شده  به طور  امروزه  و  است 
ها  پروبیوتیک ها همان میکروارگانیسم  که 
یی اند که یک موضوع مهم و قابل توجهی 
در مسئله مواد غذایی مفید به شمار می رود.

 وی ادامه داد: همچنین میکروارگانیسم ها و 
بیماری هایی همچون  درمان  در  آنها  سموم 
سرطان ها می توانند مفید باشد همچنین در 
زیبایی به کار می روند به طوری که به طور 
مثال بوتاکس نیز سم میکروبی با دوز پایین 
بوده که در زیبایی استفاده می شود. لذا در 
ارتباط با کاربرد های مفید در علم میکروب 
میکروب  کنگره  نوزدهمین  در  نیز  شناسی 
شناسی مباحثی مورد گفت وگو قرار می گیرد 
نیز  زمینه  این  در  دستاوردها  جدیدترین  و 
ارائه خواهد شد.نوزدهمین کنگره بین المللی 
میکروب شناسی ایران13 لغایت 1۵ شهریور  
در سالن ابن سینای دانشکده علوم پزشکی 

دانشگاه تهران برگزار می شود
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
www.ismcongress. سایت  به  توانند  می 
 ir   و یا با شماره 886324۵6 تماس حاصل

 فرمایند.

درمان سرطان با میکروارگانیسم ها 

آگهی مفقودی 
کارت شناسایی وسیله نقلیه ،برگه سبز خودرو و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 
وشماره   164B۰۰61472 موتور  وشماره  68-234ب۵2  پالک  شماره  به   139۵
شاسی NAAN11FE8GH7۰2891 به نام آقای پیمان جعفری مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد
استان البرز-نظرآباد

آگهی ابالغ
محکوم له :سعید مامائی  محکوم علیه:عینعلی کهریزي 

پیرو آگهی های منتشر شده در جراید بدینوسیله به محکوم علیه که مجهول المکان 
کالسه  پرونده  در  ام  سی  شعبه  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می 
دادنامه شماره 96۰99786۰3۰۰۰464مورخ 22/12/96صادره  موجب  96۰43۵به 
از شعبه سی ام محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت 
تاریخ 3/11/96  از  تأدیه مبلغ مذکور  تاخیر  نیز وپرداخت خسارت  اصل خواسته و 
لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 218۰۰۰۰ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی 
ونیز بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم 
عشر حق اجرا ونیزهزینه اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73آ.د.م و ماده 9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایي اقدام خواهد نمود 
دبیر شعبه 30 شوراي حل اختالف مجتمع  امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه —پوریا ترك بیات

آگهی حصر وراثت
ایران امیری  دارای شماره شناسنامه  344   به شرح دادخواست به کالسه  خانم 
1/174/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالحسین امیری  به شناسنامه131  در تاریخ 1396/6/21۰ اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
ایران امیری فرزند عبدالحسین  ش.ش :344   ت.ت : 1337/11/12 دختر متوفی.

  1323/1/3 : :32۵8۰62۵9۵  ت.ت  عبدالحسین  ش.ش  فرزند   امیری  نساء  تاج 
دختر متوفی.

راضیه امیری فرزند  عبدالحسین  ش.ش :413  ت.ت : 1342/3/7  دختر متوفی.
غالمحسین امیری عبدی فرزند  عبدالحسین  ش.ش :369  ت.ت : 1319/7/1پسر 

متوفی.
پاشا امیری فرزند  عبدالحسین  ش.ش :16  ت.ت : 1316/12/2  پسر متوفی.

کاظم امیری فرزند  عبدالحسین  ش.ش :3   ت.ت : 1318/4/17  پسر متوفی.
نورالدین امیری فرزند  عبدالحسین  ش.ش :297  ت.ت : 1333/۵/17  پسر متوفی.
شمس الدین امیری فرزند  عبدالحسین  ش.ش :۵3۰  ت.ت : 1342/3/1  پسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ایوب درستی   دارای شناسنامه شماره  1۰۵4  بشرح دادخواست به کالسه 
97۰64۰/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ97/3/24  بشناسنامه 1۰۰ در  اکبر درستی   داده که شادروان علی 
درستی    ایوب  به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی 
فرزند علی اکبر –ش ش1۰۵4 خوی –پسر متوفی/2-  محرم درستی فرزند علی 
اکبر ش ش 9۰2 خوی-پسر متوفی/3- صفر   درستی فرزند علی اکبر ش ش    8  
–خوی-پسر  متوفی/4- فاطمه  درستی فرزند علی اکبر ش ش1۵۰1    -خوی-

دختر متوفی/۵- پروین درستی فرزند علی اکبر ش ش1147خوی- دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهدشد./
 جعفرزاده چهراقی/رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فیروزحاجی محمدی دارای شناسنامه شماره 14 بشرح دادخواست به کالسه 
97۰۵4۰/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین حاجی محمدی بشناسنامه 11۵۰   در تاریخ96/11/27 
فیروز  به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود  اقامتگاه 
–پسر متوفی/2- علی حاجی  –ش ش 14  خوی  فرزند حسین  حاجی محمدی 
محمدی فرزند حسین -ش ش 2۰ خوی-پسر متوفی/3- نازیال  حاجی محمدی 
حاجی  متوفی/4-هاجر   –خوی-دختر   279۰384649 ش  -ش   حسین  فرزند 
محمدی فرزند حسین ش ش17     -خوی-دختر متوفی/۵- فاطمه حاجی محمدی 
فرزند حسین ش ش  279۰8631۰۵ خوی- دختر متوفی/6- کلثوم  مهراجی فرزند 
یداله ش ش1312 خوی –همسر متوفی/7-افروز حاجی محمدی  فرزند درویش 
ش ش 6 خوی –مادر متوفی/ ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره 3   شناسنامه  دارای  درستی    عشقعلی  آقای  
97۰6۰1/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان نقدعلی درستی  بشناسنامه  28۰۰966149 در تاریخ97/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- عشقعلی درستی   فرزند  
نوروزعلی –ش ش 3 خوی –برادر  متوفی/2-  باال خانم درستی   فرزند نوروزعلی 
-ش ش 28۰۰96613۰خوی-خواهر متوفی/3- عنبر درستی   فرزند نوروزعلی -ش  
اصالن   ش  فرزند  فاطمه درستی    متوفی/4-   –خوی-خواهر  ش28۰۰967234 

ش489 -خوی-همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 13976۰316۰46۰۰۰۰74  مورخ  97/2/27  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
عبداله  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  ثبتی شهرستان  در حوزه 
صیداحمدی به شماره شناسنامه 399  صادره از روانسرکدملی ۵96968۵127 فرزند 
مارفدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده 
است که پرونده نیز تحت کالسه 92/368تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر 
وماده 13  قانون   3 ماده  به  مستندا  فوق  رای  برابر  رسیدگی  از  پس  وهیات  ارجاع 
آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاهساختمانرا 
۵3اصلی  پالک  صیداحمدیاز  عبداله  آقای  نام  به  مترمربع   12۵،718 مساحت  به 
روانسرواقع در بخش 12 کرمانشاهواقع در روانسر خیابان شاهد خریداری از حسن 
پرتافته و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده استلذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به صدور سند 
مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً 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 مذکوروعدم  
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 وامالك شهرستان روانسر

تاریخ انتشار نوبت اول2۰ / 3   / 1397 تاریخ انتشار نوبت دوم6  /  4 /  1397

متن آگهی 
شاکی محمود اکبری اراضی فرزند رمضان شکایتی علیه متهم ایمان علی پور فرزند صفر 
علی دایر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروح که تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان 
خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 97۰99866129۰۰9۵1 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی ان 1397/۵/27 و ساعت ۰8:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 
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 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مانع 
خروج 5.4 میلیارد دالر شد

فاز  اندازی  راه  زمان  از  فارس  میعانات گازی ستاره خلیج  پاالیشگاه 
و  میلیارد  پنج  خروج  از  امروز  تا  پارسال  اردیبهشت  در  آن  نخست 
4۰۰ میلیون دالر ارز جلوگیری کرده است. به گزارش زمان به نقل 
بزرگ ترین  خلیج فارس،  ستاره  پاالیشگاه  نفت،  وزارت  تارنمای  از 
پاالیشگاه میعانات گازی دنیا در ایران است که با ظرفیت 36۰ میلیون 
لیتر در آستانه افتتاح فاز دوم قرار دارد. قرار است فاز دوم با حضور 
رییس جمهوری به طور رسمی افتتاح شود. این پاالیشگاه اکنون روزانه 
حدود 1۵ میلیون دالر بابت تولید سه فرآورده بنزین، نفت گاز و گاز 
مایع آن در داخل، ارز ذخیره می کند. معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
گفت:  باره  این  در  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه 24 میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و 
6 میلیون لیتر فرآورده میان تقطیر تحویل می دهد که اگر ارزش هر 
لیتر را ۵۰ سنت در نظر بگیریم، مجموع آن برابر با 1۵ میلیون دالر در 
روز می شود. علیرضا صادق آبادی افزود: این پاالیشگاه از زمان افتتاح 
لیتر بنزین،  یک  فاز نخست آن تاکنون سه میلیارد و 7۰۰ میلیون 
میلیارد و 7۰۰ میلیون لیتر نفت گاز، ۵۰۰ میلیون لیتر گاز مایع و 9 
میلیارد لیتر سایر فرآورده را تولید کرده است. به گفته وی، مجموع 
این تولیدات، حدود پنج میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر ارزش دارد که 
به همین میزان، از خروج ارز جلوگیری شده است. معاون وزیر نفت 
تصریح کرد: تولید 24 میلیون لیتر بنزین و 6 میلیون لیتر نفت گاز 
باکیفیت و همچنین جلوگیری از خروج ارز، مهم ترین تاثیر مثبت و 
مستقیم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای مردم و کشور بوده است. 
صادق آبادی تضمین تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی را 
مهم ترین تاثیر غیرمستقیم این پروژه توصیف و اضافه کرد: این موضوع 
به معنای بهره گیری از گاز طبیعی به جای سوخت مایع، تولید خوراک 
اتان برای پتروشیمی به لحاظ اقتصادی و تولید آالینده های کمتر به 

دلیل تولید سوخت پاک گاز طبیعی در حوزه زیست محیطی است.

عرضه نفت در بازار جهانی کاهش یافت

نتیجه  در  کاال  این  عرضه  کاهش  دلیل  به  دیروز  صبح  نفت  قیمت 
اختالل ایجاد شده در تولید نفت کانادا و کاهش صادرات نفت لیبی، 

باال رفت.
بر اساس این گزارش، با این وجود، کاهش تقاضای نفت، افزایش عرضه 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و تشدید جنگ تجاری 
میان آمریکا و شرکای تجاری این کشور، از شدت افزایش قیمت نفت 
کاست. قیمت نفت برنت دریای شمال در ساعت ۰6:11 صبح دیروز 
به وقت گرینویچ در بازار لندن به 74 دالر و 86 سنت در هر بشکه 
رسید که نسبت به روز دوشنبه، 13 سنت یا ۰.2 درصد افزایش دارد. 
کاهش سطح اطمینان در بازار نفت به دلیل کاهش صادرات نفت لیبی 
موجب افزایش صبح دیروز قیمت نفت برنت شد. نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز در بازار نایمکس این کشور صبح دیروز به بهای 
68 دالر و 38 سنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به روز دوشنبه، 

3۰ سنت یا ۰.4 درصد افزایش دارد.

کوتاه از انرژی

700هزار بشکه به ظرفیت صادرات 
نفت خارک اضافه می شود

مدیرعامل شرکت پایانه  های نفتی ایران از آماده سازی 
افزایش ظرفیت  برای  پایانه خارک  های  زیرساخت 
دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت به میزان روزانه 

7۰۰هزار بشکه تا 2 سال آینده خبر داد.
که  است  ایران  نفتی  پایانه  بزرگترین  خارک  پایانه 
خود  به  را  کشور  نفت  صادرات  حجم  بیشترین 
اختصاص داده است، میزان صادرات نفت و میعانات 
گازی کشور به روزانه حدود 2 میلیون و 6۰۰ هزار 
بشکه رسیده که بخش عمده آن از پایانه خارک صادر 
می شود. پارسال، 8۰۰ میلیون بشکه نفت از طریق 
پایانه خارک صادر و بارگیری همزمان روزانه حدود 
هشت میلیون بشکه نفت از هشت پهلوگاه و 2 عملیات 
کشتی به کشتی با استاندارد و ایمنی کامل در پایانه 
نفتی خارک به طور همزمان انجام شد که یک رکورد 
محسوب می شود و اکنون آمادگی الزم برای افزایش 

این ظرفیت وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا ، سیدپیروز موسوی 
در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچگی 
دارایی های فیزیکی صنعت نفت و گاز در بخش ساحل 
و فراساحل افزود: 9۰ درصد نفت صادراتی کشور از 
پایانه خارک به بازارهای هدف صادر می شود که طرح 
هایی برای افزایش ظرفیت صادرات از این پایانه در 
حال انجام است. وی افزود: پایانه نفتی شمال کشور 
کار سواپ نفت کشورهای حاشیه خزر و پایانه عسلویه 
دهد.  می  انجام  را  گازی  میعانات  صادرات  کار  نیز 
موسوی صنعت نفت را پیشران اقتصاد کشور معرفی 
کرد و گفت: بیشترین دارایی کشور در صنعت نفت 
است، بنابراین باید به صیانت از آنها توجه شود. به 
گفته موسوی، با توجه به تهدیدات دشمن باید بومی 
سازی و ساخت داخل تجهیرات نفتی با هدف استمرار 
و پایداری در تولید دنبال شود و بخش خصوصی در 
طرح های نگهداری تاسیسات مشارکت داشته باشند. 
خارک در فاصله ۵7 کیلومتری شمال غربی بوشهر در 
آب های خلیج فارس قرار دارد و بیش از 9۰ درصد 
نفت ایران از طریق بزرگترین پایانه های این جزیره 

صادر می شود.

خبر

وزیر نفت گفت: آنچه در نشست عادی 174 اوپک 
تصمیم گرفته شد همان مصوبه اکتبر سال 2۰16 

این سازمان است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه 
با اشاره به نشست اخیر اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( گفت: آنچه در نشست 174 
اوپک تصمیم گرفته شد و در پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان وجود دارد این است که قطعنامه  اوپک در 
اکتبر 2۰16 مبنی بر سهمیه بندی بین اعضا و کاهش 
سقف تولید حدود یک میلیون و 2۰۰ بشکه در روز 

بار دیگر مصوب شود.
وی با بیان این که در ماه مه تولید نفت حدود 78۰ 
هزار بشکه نسبت به میزان سقف تولید کمتر بوده 
است، افزود: اگر به بیانیه صدو هفتاد و چهارمین 
نشست اوپک توجه شود و برخالف این که برخی 
عنوان می کنند حدود 8۰۰ هزار بشکه به تولید اوپک 

افزوده می شود، هیچ آمار و ارقامی در این بیانیه نیامده 
است.

وزیر نفت ادامه داد: برخی کشورها می خواهند عالئم 

مثبتی به بازار یا آمریکا بدهند که این موضوع به 
مصوبه اوپک ربطی ندارد و آنچه مالک عمل بوده 

قطعنامه ای است که 14 عضو اوپک امضا کردند.

زنگنه با بیان این که پیشنهاد ایران در نشست اخیر 
اوپک تصویب شد، تصریح کرد: پیشنهاد ایران این 
بود تا نفتی که در بازار کمتر تولید شده اصالح شود 
و میزان پایبندی به 1۰۰ درصد برسد و سپس در 
نشست های بعدی اگر نیازی به افزایش تولید بود این 
اقدام انجام شود. وزیر نفت با تاکید بر این که مصوبه 
اخیر اوپک بسیار شفاف و روشن است، افزود: ایران 
پیگیر اجرای این مصوبه خواهد بود و اگر کشوری 
از این مصوبه داشته باشد به طور  برداشت دیگری 

رسمی به اوپک اعالم می شود.
وی با بیان این که روسیه در این نشست عنوان کرد 
نمی تواند به کاهش تولید ادامه دهد و باید تولید خود 
را افزایش دهد، 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 هستند.

وزیر نفت:

بیانیه اخیر اوپک همان مصوبه اکتبر سال 2016 است

آگهی حصر وراثت
نظیر رحمانیبهشمارهشناسنامه 1876 به شرح دادخواست به کالسه 1/163/97/ ش 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
محمد رحمانی به شناسنامه14۰3و شماره ملی 323۰۵77698در تاریخ1397/3/18 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از افراد ذیل:
صنوبر نوری زایچه133۰/1۰21همسر متوفی
دلبر رحمانیزایچه 134۵/16۰1دختر متوفی

اسمر رحمانی زایچه 1347/16۰2دختر متوفی
نظیر رحمانی زایچه 13۵۵/1876پسر متوفی

آهو رحمانی زایچه  1362/2۰63  دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پاوه-کاکاویس سبحانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :3/21۵/97 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان:اسماعیل کریمی فرزند:محمد خوانده:فرزاد مرادی  فرزند:بابامراد
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خواندهفرزاد مرادی تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برایتاریخ1397/۵/1۵ ساعت 9وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده:1/97-47-وقت رسیدگی :97/۵/17روزچهارشنبه8صبح-خواهان:نام و نام 
خانوادگی:احمد پورکهنوجی-خواسته:ممانعت ازحق-خواهان دادخواستی تسلیم شورای 
حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه کد1ارجاع گردیده 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان 
وبه تجویز ماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جهموری 
اسالمی ویا یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده آقای فرحناز زارعی فرزند 
محراب ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی 

حضوربه هم رساند.شماره م الف:16/231
شورای حل اختالف کد1ماهشهر

متن آگهی
خواهان حسن باوی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن عربی زاده ومنصورسخی 
پور و عبدالحسن آوروبانک مسکن واداره ثبت اسناد وامالک خرمشهربه خواسته اعالم 
ارجاع  این شعبه  به  مالکیت مطرح که  ابطال سند وصدورسند  و  وکالتنامه  انفساخ 
پرونده کالسه 97۰99861413۰۰18۰شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی  به شماره  و 
که  1397/۵/17ساعت9:3۰تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر  شهرستان 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان منصورسخی پوروعبدالحسن آورودرخواست خواهان مراتب 
تا خواندگان ظرف یک ماه  ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد  نوبت دریکی  یک 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 

حاضرگردند.شماره م الف:9/318
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر –جواد ایمانیان

آگهی دادنامه
97/۵/1۰ساعت  قرارتحریرترکه:چهارشنبه  اجرای  پرونده:4/97-132-وقت  شماره 
اعرابی2-سیمین  اعرابی-خوانده:1-زهراوسمیراکالنی  کالنی  9صبح-خواهان:امیر 
نورانیان)مادرمتوفی(4-محسن۵-الهه6-پروین7-فخری8-بدری9- کیوان3-توران 

اجرای  وقت  اعرابی(-خواسته:تحریرترکه-آگهی  کالنی  همگی  )شهرت  علی  حسین 
اعرابی  امیرکالنی  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله 
کالنی  محمد  مرحوم  قرارتحریرترکه  اعرابی  کالنی  محمد  مرحوم  ورثه  بطرفیت 
اعرابی طی شماره 4/97-132درشورای حل اختالف ماهشهرصادرووقت اجرای قرار 
ساعت 9صبح چهارشنبه مورخه 97/۵/1۰تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده 
قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی 
این شورا واقع درشهرستان ماهشهر  دارند دعوت می شود ودرموعد مذکوردرمحل 
باآدرس ماهشهر –جنب اداره ثبت احوال حاضرشوند .عدم حضورمدعوین مانع اجرای 

قرارنخواهد بود.شماره م الف:16/234
مدیردفتر قاضی شورای حل اختالف ماهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   432۰1 شماره  شناسنامه  دارای  ثروتی  رقیه  خانم 
97۰۵82/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ96/۵/2   در   31 بشناسنامه  ثروتی  مریم  شادروان  که  داده 
فرزند  ثروتی  علیرضا  به/1-   ورثه آن مرحوم منحصر است  به درود گفته  را  خود 
فرزند  ثروتی  متوفی/2- محمد رضا  –پسر  –ش ش 28۰۰473691خوی  یعقوب 
یعقوب ش ش   28۰2773127 خوی-پسر متوفی/3-  رقیه ثروتی فرزند یعقوب 
-ش  ش 4321 –خوی-دختر متوفی/4- راضیه  ثروتی فرزند یعقوب ش ش691   
 - چالدران  ش۵۰3۰  ش  یعقوب  فرزند  ثروتی  مهرانگیز  متوفی/۵-  -خوی-دختر 
– خوی  یعقوب ش ش279۰3۰74۵8     فرزند  ثروتی  عاطفه  متوفی/6-  دختر 

دخترمتوفی/7- امینه ثروتی فرزند یعقوب ش ش   279۰21226۰ خوی -دختر 
متوفی/8- یعقوب  ثروتی فرزندقربانعلی   شش 4۰    چالدران –همسر متوفی/

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

متن آگهی 
شاکی آقای گل مراد گنجی فرزند قباد شکایتی علیه متهم حسین حافظی دایر برجرح 
با چاقو که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1۰1دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1جزایی سابق(واقع در خرم 
و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی   – پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر-  خیابان   – آباد 
به کالسه 97۰9986611۵۰۰193ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/۵/28و 
ساعت 8:3۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

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

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   97۰998669۰1۰۰۰29 کالسه  پرونده 
 –  97۰997669۰1۰۰128 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای حسین حسن زاده فرزند مجید به نشانی لرستان خرم آباد خ روبروی 
 : خواندگان   – کوچه  وسط  سوم  کوچه  راست  سمت  فرعی  خضر  تراشان  سنگ 
1-آقای فیروز امامی به نشانی استان لرستان –خرم آباد مجهول المکان 2-آقای 
سبز خدا مرادی فرزند شیخ مراد به نشانی لرستان خرم آباد خیایان 6۰ متری آپادانا 

انتهای مخمل کوه سوم افبالک 13 – خواسته :مطالبه ضرر و زیان ماده 9 
بتاریخ ششم خرداد ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
اول شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 97۰998669۰1۰۰۰19 از دفتر واصل تحت نظر است با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

صدور رای می نماید . 
به طرفیت  فرزند مجید  زاده  :  در خصوص دادخواست حسین حسن  قاضی  رای 
خواندگان 1- فیروز امامی 2- سبز خدا مرادی به خواسته الف –مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت خسارت وارده به خودرو ب- مطالبه مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دلیل  تامین  دادرسی  هزینه  بابت  82۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  دلیل  تامین  کارشناسی 
 971۰۰9669۰1۰۰14۵ شماره  الیحه  حسب  خواهان  دادرسی  خسارات  انضمام 
دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نموده که به استناد بند به ماده 
1۰7 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعالم می گردد قرار 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی  تاریخ  از  صادر ظرف بیست روز 
شهرستان خرم آباد می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول خواهان اظهار داشته 
31-467 ب  انتظامی  شماره  به  پیکان  سواری  خودروی  دستگاه  یک  با  مشارالیه 
به  انتظامی 31-۵47س26متعلق  پراید 141به شماره  با یک دستگاه سواری   46
اینکه خوانده  به  توجه  با  لذا  به ورود خسارت گردیده  نموده و منجر  وی تصادف 
مقصر حادثه شناخته شده  است تقاضای محکومیت نامبرده به جبران خسارت را 
دارم علی ایحال با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده مفاده دادخواست تقدیمی 
مالحظه مدارک مصدق مالکیت خواهان گزارش مورخ 1396/12/24مراجع انتظامی 
برخورد   از  پس  الذکر  فوق  انتظامی  شماره  به  پیکان  خودروی  اشعارداشته  که 
وایجاد خسارت از صحنه متواری گردیده گزارش شماره 1396/222/۰1/42مورخ 
دیده  زیان  خودروی  بازدید  از  پس  که  تصادفات  عالی   1396/12/28کارشناس 
نسبت  واعتراضی  نموده  واعالم  برآورده  ریال   6/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  را  وارد  خسارت 
بی  نتیجه  در  یا  عمدا  قانونی  مجوز  بدون  هرکس  اینکه  و  نگردیده  واصل  آن  به 
احتیاطی  به مال دیگری لطمه وارد نماید)باالمباشره یا به تسبیب( وموجب ضرر 
مادی و معنوی گردد مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد واز طرفی خوانده 
علیرغم دعوت از طریق آگهی )به دلیل مجهول المکان بودن(در جلسه رسیدگی 
به  دفاعی  مقابل دعوای مطروحه  و در  ننموده  ارسال  نیز  ای  نشده والیحه  حاضر 
عمل نیاورده شورا من حیث المجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص وبه استناد 
مواد1و2قانون مسئولیت مدنی  وماده 331قانون مدنی و مواد198-۵1۵-۵19قانون 
وماده   1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
9قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
هزینه  بابت  1۵۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  وارده  خسارت  بابت  6/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
و  تامین دلیل  قرار  بابت هزینه دادرسی صدور  ریال  کارشناسی ومبلغ 82۰/۰۰۰ 
مبلغ 3۵8/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید 
و  دراین مرجع  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  غیابی وظرف  رای صادره 
سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم 

آباد می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد سلمان اسماعیلی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم  فواد ناصری فرزند رحمن 

به طرفیت خوانده   نوخان  دادخواستی  فرزند  یاسمیه خانی   آقای/ خانم  خواهان 
آقای /خانم فواد ناصری فرزند رحمان  به خواسته  طالق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰9983۰۵73۰۰61۵ شعبه 
اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/۵/2۰ساعت 
13:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 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 
ثانی  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  انتشارآگهی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. 1397/4/6
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  علی کیان

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای محمد تقی عزیزی 

به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  عزیزی  تقی  محمد  آقای  خواه  نظر  تجدید 
به دادنامه شماره  آقای فرزین یعقوبی همگنی نسبت  طرفیت تجدید نظر خوانده 
پنجم  پرونده کالسه 96۰998661۰۵۰۰496 شعبه  96۰997661۰۵۰1۰۵7 در 
تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 
ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده 

به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –آزیتا بابابیک . 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز خبر داد: 

افزایش صادرات بهاره گاز ایران
با راه اندازی نسل جدید کارتخوان ها 

پول بنزین را با موبایل پرداخت کنید 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز از افزایش 9 
درصدی صادرات گاز ایران در بهار امسال خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، مهدی 
به  ایران  گاز  صادرات  گفت:  دانا  جمشیدی  
کشورهای همسایه در سه ماه نخست امسال، با 
9 درصد افزایش به بیش از 3 میلیارد مترمکعب 
در  گاز  و صادرات  گازرسانی  درباره  رسید. وی 
به  گاز  ارسال  میزان  گفت:  امسال،  بهار  فصل 
نیروگاه ها، تزریق به مخازن نفتی و نیز مجموع 
صادرات در 93 روز سپری شده از ابتدای امسال 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد بسیار 

باالیی برخوردار بوده است.
مجموع  گاز،  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
 3 را  امسال  نخست  ماه  سه  در  گاز  صادرات 
میلیارد و 3۰۰ میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال، 9 
درصد بیشتر شده است. وی درباره ارسال گاز 
به نیروگاه ها در بهار امسال گفت: تحویل گاز به 
نیروگاه ها نیز طی این مدت، به 19 میلیارد و 
2۰۰ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، 4.7 درصد رشد داشته 

است.
به گفته جمشیدی دانا، برداشت از منابع نیز در این 
مدت، به 6۰ میلیارد و 8۰۰ میلیون مترمکعب 
رسیده است، این آمار نشان می دهد که میزان 
تولید گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه پارسال، 
9.3 درصد رشد داشته است، همچنین تزریق گاز 
شیرین به مخازن نفتی نیز به 3 میلیارد و 7۰۰ 
به مدت  میلیون مترمکعب رسیده که نسبت 

مشابه پارسال، 2.7 برابر شده است.

با بهره برداری از نسل جدید کارت خوان های 
به  کشور  سراسر  در  نازل ها  همه  سوخت، 
وجه  پرداخت  و  سوخت  دریافت  سیستم 
تا  می شوند  مجهز  هم زمان  صورت  به 
شهروندان با استفاده از کارت های بانکی یا 
از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام 

دهند.
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایجاد  فناوری   نفتی،  فرآورده های  پخش 

قابلیت  جدید،  کارت خوان های  روی  شده 
توزیع سوخت و انجام عملیات  بانکی را دارد 
به سیستم دریافت  نازل ها  به زودی همه  و 
سوخت و پرداخت هم زمان مجهز می شوند.

دریافت کنندگان سوخت  نازل ها،  تجهیز  با 
بانکی  کارت های  کردن  وارد  با  می توانند 
خود، یا از طریق تلفن همراه پرداخت وجه 

سوخت را انجام دهند.
کارتخوان ها،  جدید  نسل  از  بهره برداری  با 
هزینه های تامین، نگهداشت و پشتیبانی از 
طریق شبکه بانکی کشور و بخش خصوصی 

از دوش دولت حذف خواهد شد.
کاربران  و  انسانی  نیروی  نکردن  دخالت 
پرداخت  و  دریافتی  سوخت  میزان  در 
قابل  کاهش  همچنین  و  سوخت  هزینه 
مالحظه زمان سوخت گیری از دیگر مزایای 

کارتخوان های جدید است. 
از  کارت خوان ها  جدید  نسل  اجرای  برای 
فناوری روزآمد استفاده شده است تا با ارائه 
سوخت گیری  عملیات  مطلوب تر  خدمات 
سوخت  کارت  از  استفاده  و  شود  تسهیل 

شخصی اهمیت بیشتری پیدا کند.

مفقودی
ملی     کد  شماره  وبه   286۰۰94 کارت  شماره     به  باری  راننده  هوشمند  کارت 
2229711938 وسایر مدارک از قبیل  گواهینامه پایه یک ، کارت مهارت ، شناسنامه 
بهداشتی وکارت سالمت به نام داود یوسف پور فرزند غالمحسین  مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر 

 آگهی مزایده نوبت اول 
به حکایت پرونده های کالس 97۰۰32اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود 
محکوم علیه  رمضانعلی محرابی کوشکی فرزند ابراهیم محکوم است به پرداخت مبلغ 
8241۵7446ریال در حق محکوم له مهدی سخایی  با وکالت نسیم علیپور و پرداخت 
با  و  نژاد  فیروزه سعیدآبادی  در حق  دولتی  نیم عشر  بابت  مبلغ 412۰7872ریال 
توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده 
بخش  عمومی  دادگاه  احکام  اجرای  در  صبح  الی 1۰   9 ساعت  تاریخ97/4/24  در 
سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت در 
مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به 
دفتر اجرای مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی 
المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه خواهد شد و 
یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل 
مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقیمانده  
بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ملک مورد نظر واقع در روستای میر ده سفلی  
بازدید و گزارش را اعالم میدارد ملک کورد  ارزیابی به مساحت 13۰۰ مترمربع که 
فاقد اعیانی  بوده از ضلع شمال به منزل مسکونی آقای عین اله رضایی و از شرق به 
باقیمانده ملک محکوم له و از جنوب به منزل مسکونی آقای داوود پاکار و از غرب 
به خیابان عام  روستایی  محدود می باشند کوچه 6 متری میباشد ملک مورد تعرفه 
فاقد اعیانی  بوده و ضلع غرب و شرق آن فاقد دیوار می باشند نظریه کارشناسی 
عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک و احراز نمودن جمعی جهاد 
در امر ارزیابی و همچنین مساحت قابل توجهی ملک ارزش 13۰۰ مترمربع جمعا به 

مبلغ1/۵6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد
 منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود 

 آگهی مزایده نوبت اول 
به حکایت پرونده های کالسه 96۰179اجرای احکام مدنی عمومی سرخرود محکوم 
علیه حسین اسماعیلی فرزند مهدی محکوم است به مبلغ 2۰1/2۵۰/۰۰۰ریال بابت 
۵/17متر کاهش مساحت آپارتمان موصوف و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 93/1۰/16تا زمان پرداخت و پرداخت 8/29۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارات ناشی از حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له و پنج درصد 
بابت نیم عشر دولتی در حق فیروزه سعیدآبادی نژاد و با توجه به توقیف مال لذا نظر 
به  انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ97.4.23 ساعت 9 
الی 1۰ صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل 
مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز 
قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از 
قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد 
شد و همچنین 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون مذکور 
و مابقی آن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و 
عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقیمانده  بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین 
شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده 
کالسه96۰179 اجرای ملک مورد نظر واقع در قریه معلم کال بدین منظور بر اساس 
آقای  نام  به  اسناد کد12۵.8 سهم  و  ثبت  اداره  نامه شماره 122-97مورخ97.2.8 
حسین اسماعیلی را بازداشت نموده برای ارزیابی و محل مورد نظر مراجعه که سهم 
مالک ۵.812مترمربع مشاع از 72۵۰ سهم مشاع از ملک بوده که این میزان حدود 
آن از شمال به زمین آقای رسولی دیوار. یست به ارتفاع 2 متر و از جنوب نیز محصول 
به دیوار بلوکی به نهر آب و از جنوب نیز دیوار به ارتفاع 2 متر به زمین آقای کیانی و 
غرب درب و دیوار است به جاده اصلی معلم کال به محمود آباد به عرض 17 متر کد 
مالک۵.812 متر از کل را مالک می باشد لذا با توجه به موقعیت مکانی و لحاظ نمودن 
جمیع عوامل موثر در موضوع ارزش هر متر مربع از ملک به مبلغ 1۵۰۰۰۰۰ریال 

برآورد و ارزش سهم مالک به مبلغ 12187۵۰۰۰۰ریال برآورد و اعالم می گردد
 منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:971۰1۰229۰3۰2636

شماره پرونده:97۰998229۰3۰۰28۵
شماره بایگانی شعبه:97۰287 تاریخ تنظیم:1397/۰3/1۰

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به کالس پرونده 97۰287 وقت رسیدگی 97/۵/16 ساعت 
8 صبح خواهان شیرین قربان نیا اردبیلی فرزند غضنفر و خوانده حسن نیکخواه فرزنده 
حجاز بخواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  رسیدگی به شعبه سوم خانواده 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا« ابالغیه به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود./م الف 66۰
منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم
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فساد دانه درشت ها ریشه جامعه را می خشکاند
رانت خواری، بهره گیری نامشروع از امکانات دولتی، سوء استفاده از قدرت و اختیارات 
حکومتی، ارتشا، اختالس و ... دام هایی است که هراز چند گاه مسوول یا کارگزاری 
را اسیر خود می سازد و گاه هزینه ای غیرمنصفانه را به پای مجموعه حاکمیت می 

نویسد.
تجمیع بخش عمده ای از منابع مالی، امکانات و سرمایه های عمومی، اطالعات 
اقتصادی و امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه های مربوط به درآمد و 
ثروت های جامعه، مسووالن و کارگزاران نظام های سیاسی را با نسبت های گوناگون 
در معرض انواع فساد قرار داده است.حتی در نظام های دموکراتیک به رغم وجود 
سازوکارهای کنترل و تعادل، استقالل دستگاه قضایی و شفافیت جامعه سیاسی و 
اقتصادی، در موارد بسیاری فساد دامن گیر مقامات و صاحبان مناصب شده و رسوایی 
هایی را برای آنان به بار آورده است.وسوسه تمتع نامشروع از اختیارات و ثروت اندوزی 
از طریق مسوولیت ها در دستگاه سیاسی و ادارِی ما نیز خواه ناخواه سبب ساز ضایعاتی 
بر پیکر این دستگاه شده و هراز چند گاه اخباری در این باره انتشار یافته است.یکی 
از پیامدهای اکتشاف چنین آفاتی پیدایش خراش هایی عمیق و دیرترمیم در روح و 
روان جامعه بوده است چنانکه رهبر معظم انقالب در دیدار واپسین روزهای فروردین 
ماه امسال با جمعی از مدیران و کارکنان وزارت اطالعات »مبارزه با فساد« و مقابله با 
»شریان های اصلی« آن را موضوعی بسیار جدی و اولویتی اساسی عنوان کرده و با 
اشاره به »روحیه زیاده طلبی«، »اشرافی گری« و »تجمل پرستی« به عنوان منشاهای 
اصلی فساد، آن را عامل »انهزام« و »شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه« 
دانستند.ماهیت دینی نظام جمهوری اسالمی ایران سبب شده تا ایجاد فساد در میان 
مسووالن تبعاتی دوگانه و مضاعف را به بارآورد و عالوه بر زیرسوال بردن کارایی، 
شفافیت و خود کنترلی سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، 
باورهای مردم را نشانه رود. به همین خاطر مبارزه با فساد یکی از اصلی ترین تاکیدات 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری طی چهار دهه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بوده است.در این میان، ضرورت پاکدستی و سالمت گفتار و رفتار مقامات 
ارشد نظام و نزدیکان آنان ویژگی و برجستگی خاصی در این تاکیدات داشته چنانکه 
امام خمینی )ره( در پیام نوروزی سال ۵9 بیان داشتند »من برای چندمین بار اعالم 
می کنم که هر گروه و شخصی- اگرچه از بستگان و اقربای اینجانب باشند- خود 
مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسالم کردند، 
دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.«صراحت اینچنینی در 
زمینه ضرورت قانونمندی مسووالن نظام و پایبندی کامل آنان به اصول و بایسته های 
مذهبی تاییدی بر این واقعیت است که در نظام سیاسی با ارکان مردمساالرانه و نیز 
دینی در وهله نخست باید در اندیشه ایجاد بازدارندگی در برابر فساد و تقویت پایه های 
تعهد بود.نکته دیگر اینکه وجاهت نظام سیاسی و حفاظت آن در برابر آسیب های 
گوناگون بر منافع هر فرد یا جریانی اولویت داشته و هزینه سازی برای نظام به منظور 
برکنار ماندن برخی خواص از پاسخگویی یا مجازاِت تخلف از هیچ توجیه عقالیی یا 
حجت شرعی برخوردار نخواهد شد.نگاهی به سیره حکومت داری اسالمی گویای این 
واقعیت است که اعتبار حکومت و سیر کارگزاران آن در مسیر راستی بر هر مصلحتی 
ارجحیت یافته است. امام علی )ع( همچنان که نزدیک ترین کسان همچون برادر خود 
را درباره دخل و تصرف نامشروع در بیت المال سخت انذار می دهد، کارگزاران خود 
را از فساد بازمی دارد و چشم پوشی از آن را جایز نمی شمرد. نامه های نخستین 
امام شیعیان خطاب به چهره هایی چون »اشعث بن قیس« و »زیاد بن ابیه« والیان 
آذربایجان و فارس سازش ناپذیری سیره علوی با خیانت در بیت المال را در حافظه 
تاریخ به ثبت رسانده و اختیارات و امکانات تحت اداره کارگزاران را امانتی می شمرد که 
از سوی خداوند به آنان واگذار شده است.با عنایت به مسوولیتی مضاعف که بر دوش 
کارگزاران نظام اسالمی قرار گرفته، زخم های آالیش به فساد بسیار عمیق و کاری تر 
بر چهره و اندام مجموعه حاکمیت نشسته و همزمان مشروعیت، کارآمدی  و سالمت 

نظام سیاسی و نیز اعتماد و باورهای اجتماع را نشانه می رود.   
منبع ایرنا

یادداشت

فعالیت مشروط سامانه»ثبت 
قراردادهای کار«از هفته آینده

به تکمیل  اشاره  با  یک مقام مسئول در وزارت کار، 
سامانه جامع روابط کار، گفت: در صورت تعیین نرخ 
ثبت نام کارفرمایان و کارگران از سوی سازمان تنظیم 

مقررات، فعالیت این سامانه هفته آینده آغاز می شود.
اسماعیل ظریفی آزاد  ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش 
راه اندازی سامانه جامع روابط  درباره آخرین وضعیت 
کار گفت: تأخیر راه اندازی این سامانه به دلیل تعیین 
نرخ خدمات ثبت نام کارفرمایان و کارگران، در دفاتر 
پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
است.مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار 
ادامه داد: تمام فرآیندهای فنی برای آغاز به کار سامانه 
جامع روابط کار انجام شده و این سامانه آماده راه اندازی 
است که قرار بود با تعیین نرخ خدمات ثبت نام کارگران 
و کارفرمایان توسط سازمان تنظیم مقررات، فعالیت 
سامانه مذکور از هفته جاری آغاز شود.وی افزود: طبق 
وعده سازمان تنظیم مقررات، قرار است نرخ ثبت نام 
در  کاربری  نام  دریافت  برای  کارفرمایان  و  کارگران 
سامانه جامع روابط کار هفته آینده اعالم شود که در 
این صورت، سامانه از هفته آینده در تهران به مدت یک 
ماه راه اندازی خواهد شد و سپس پس از شناسایی و رفع 
ایرادات احتمالی، به تدریج به کل کشور تعمیم داده 

می شود.

پرداخت طلب گندمکاران حداکثر تا ۲ 
ماه آینده

هزار   23 ایران:  دولتی  بازرگانی  شرکت  عامل  مدیر 
میلیارد ریال از پول گندمکاران پرداخت شده و معادل 
همین مبلغ باقی مانده است که حداکثر تا دو ماه آینده 
پرداخت می شود. به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، 
یزدان سیف با اشاره به اینکه از ابتدای فصل برداشت 
بصورت  گندم  تن  هزار   9۰۰ و  میلیون   3 تاکنون 
تضمینی خریداری شده است افزود: گندمکارانی که تا 
28 خرداد محصول خود را به مراکز خرید تحویل دادند 
و اطالعات آنها در سامانه خرید ثبت شده است ۵۰ 
درصد پول خود را دریافت کردند و کشاورزانی که گندم 
خود را تا 1۵ اردیبهشت به سیلوهای تحویل دادند صد 
در صد پول را دریافت کردند.وی گفت: میزان خرید 
تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 
علت خشکسالی و شرایط آب و هوایی و نوسانات دمایی 
کاهش یافته است.وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2۰ درصد معادل 

7۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

خبر

وزیر اقتصاد و امور دارایی  گفت:صادرکنندگان ملزم 
بلکه  بفروشند،  بانک ها  به  را  خود  ارز  که  نیستند 
می توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران 

عرضه کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، مسعود کرباسیان  
در حاشیه نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت 
سال  اول  ماهه  سه  در  کشور  صادرات  کرد:  اعالم 
نسبت به سال گذشته 1۵.۵ درصد رشد و واردات هم 
2.7 درصد کاهش داشته است.وی با اشاره به خروج 
آمریکا از برجام یادآورشد:  هیچ کس در دنیا نمی داند 
که آمریکا به مذاکراتی که انجام داده متعهد می ماند 
یا نه، اما آمریکا با شرکت ها و بانک ها وارد مذاکره 
شده است.وی افزود: در سه ماهه اول امسال واردات 
11 میلیارد دالر بود که نسبت به سال گذشته 2.7 
درصد کاهش یافته و صادرات هم 11 میلیارد 6۰۰ 
میلیون دالر بوده است.وی با اشاره به اینکه قطعات 
خودرو هم جزو واردات بوده است، گفت: تولید خودرو 

7 درصد افزایش داشت، وقتی تولید زیاد شده است 
و  واردات تغییر نکرده است و ارز مورد نیاز با قیمت 
افزایش   ، تامین شده  است  38۰۰و 42۰۰ تومانی 
قمیت خودرو منطقی نیست.وی در مورد دسته بندی 
کاالهایی که وارد کشور می شود، تصریح کرد: کاالهای 
گروه یک که در اولویت تامین هستند، ارز 38۰۰ 

تومانی می گیرند و 18 میلیارد دالر در سال برای این 
کاالها در نظر گرفته شده است. کاالهای گروه دوم 
با ارز 42۰۰ تومانی و از محل صادرات غیر نفتی از 
جمله  پتروشیمی و فوالد و فلزات تامین می شوند.

کرباسیان در مورد کاالهای دسته سوم نیز گفت: در 
این زمینه تصمیم جدید گرفته ایم صادرکنندگان ملزم 

نیستند ارز خود را به بانک ها بفروشند. آنها اظهارنامه 
صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می کنند و وارد 
کننده نیز پس از ثبت سفارش آن اظهارنامه را خریدار 
ی می کند با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار 
میگیرد، چون مابه تفاوت درآمدی از طریق اظهار نامه 
مالیاتی به دست می آید و از سویی  ارز، کنترل شده 
به بازار می آید با این کار کاالهای اساسی مردم به 
قیمت مناسب تامین می شود و از تولید داخلی و صادر 
کننده حمایت می شود، مقدمات این کار فراهم شده 
است.وی ادامه داد: همچنین قرار شده است روزانه 
میزان واردات کاالها به نوع کاال روی سایت اعالم شود 
تا همه مردم بتوانند بر روی قیمت ها  نظارت داشته 
باشند.وی در مورد کاالهای دسته اول و دوم که به 
کشور وارد می شود، گفت: این کاالها شامل قطعات 
منفصله خودرو، ذرت دامی ، برنج، سویا ، تلفن همراه، 
جو، کنجاله، ماشین آالت صنعتی، لوازم خانگی، روغن 

دانه آفتابگردان، بنزین و مواد صنعتی می شود.

کرباسیان: در سه ماه اول سال 11میلیارد دالر واردات داشته ایم

افزایش قیمت خودرو منطقی نیست

برگ اجرائیه 
–خیابان  خوی  نشانی  به  مرادلو  اسماعیل  وکالت  با  عظیمی   اله  روح  له  محکوم 
امام –خیابان سینا –ساختمان سامان –طبقه دوم و محکوم علیه مهدی شکوهی 
فرزند کریم  -مجهول المکان   بموجب دادنامه شماره 96/2247 مورخه 96/1۰/24 
دادگاه شورا شعبه چهارم  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است نسبت به حضور 
در یکی از دفترخانه های رسمی و انتقال سند ششدانگ یک دستگاه سواری خودرو  
تویوتا پرادو مدل 2۰۰6 به شماره 11۵ل4۵ایران 17 و به پرداخت  مبلغ 7۰۰۰۰۰ 
ریال بابت هزینه ابطال تمبر به انضمام کلیه خسارات قانونی  و حق الوکاله وکیل 
می  علیه  عهده محکوم  به  دولتی  نیم عشر  پرداخت  درحق خواهان  صادرضمنا  

باشد./ 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

 -2 بگذارد.  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  1-پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا 
انقضا  بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  تسلیم کند 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید 
از  اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع  .لیکن برای فرار در پرداخت 
دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرائیه درج  آبان 1377 که ظهر برگ  اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان  خوی- شرف خانی

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-محمد ابراهیم کرباسی فرزند صادق به نشانی : لرستان – خرم آباد 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-پرویز شکوهی نیا فرزند ... به نشانی ......

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 971۰۰966۵۵6۰۰231 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   97۰99766۵۵6۰۰۰4۵ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی در حق محکوم له صادر و اعالم می گردد .
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف 1۰ روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  (2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
اموال  یا مقدار و قیمت همه  تعداد  را شامل  اموال خود  باید ظرف سی روز کلیه 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  بانکها و موسسات مالی و اعتباری  نزد 
دقیق حسابهای مذکور 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 از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق .م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394 ( ۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
از  پس  اموال  صورت  (6-چنانچه   1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف

 مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی .

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زینب تقی لو دارای شناسنامه شماره  4۰2 بشرح دادخواست به کالسه 97۰۵88/ش3 این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان محرم ولی زاده 
بشناسنامه 38۰ در تاریخ96/12/26  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به/1- سیامک ولی زاده فرزند محرم –ش ش 279۰۵87337خوی –پسر متوفی/2-  سیاوش 
ولی زاده فرزند محرم -ش ش 279۰973921 خوی-پسر متوفی/3-  زینب تقی لو فرزنداحمد -ش  
ش 4۰2  –خوی-همسر  متوفی/4-  شمامه باقری فرزند نورمحمد  ش ش 2۵7  -چالدران –مادر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مزایده وفروش اموال غیر منقول  نوبت اول
در پرونده  کالسه 961۰۰8 و به موجب نیابت اعطایی از شعبه ۵ دادگاه خانواده 
دادگستری  کرج محکوم علیه  آقای منصور صحرا پور  فرزند شعبانعلی محکوم است 
به پرداخت تعداد 6۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم 
لها خانم ثریا سلطان دهقان فرزند فضل اهلل و مبلغ 4۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر 
دولتی  در حق دولت میباشد . نظر به اینکه مشارالیه پس از ابالغ اجرائیه  ظرف 
مهلت  قانونی از پرداخت  محکوم به امتناع نموده است حسب تقاضای وکیل محکوم 
لها  /محکوم لها ملکی  به مشخصات ذیل از محکوم علیه  توفیق و کارشناسی پس 

از ارزیابی  ارزش کلی آن را  چنین اعالم نموده است:
از  خوانده   سهم  الباقی   از  مشاع   دانگ  نیم  از  چهارم  یک  نظرشامل  مورد  ملک 
شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت کل 1722 متر مربع می باشد  با عنایت  به 
بازدید و بررسی میدانی و معاینه محل از نظر نوع کاربری زمین و راههای دسترسی  
و  میلیون  یازده  معادل  ریال  مبلغ 114/8۰۰/۰۰۰  به  ارزیابی  در  موثر  وسایرعوامل 
چهارصدوهشتاد هزار تومان برابر و اعالم میگردد و توجها به این نظریه کارشناسی به 
محکوم علیه ابالغ و اعتراضی به آن نشده محکوم لها تقاضای فروش و مزایده ملک 
توقیفی را نموده علیهذا ملک مذکور از طریق واحد اجرای مدنی دادگستری هشتگرد 
و به صورت مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی در مورخه 97/4/19 ساعت 
1۰ صبح به فروش میرسد کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید میباشند میتوانند 
تا مهلت ۵ روز قبل از مزایده ملک  آگهی  شده را مالحظه و سپس در تاریخ و ساعت 
مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و 
به باال ترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 1۰ درصد قیمت 
خرید را نقدا در جلسه مزایده پرداخت تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه  از تاریخ 
ابالغ مزایده به حساب سپرده واریز و قبض آن را ارائه نماید چنانچه خریدار به هر علتی 
قادر به پرداخت مبلغ مذکور نباشد 1۰ درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی 

و مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  1397/4/6
مدیر شعبه خانواده اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد ارمند پیشه

مفقودی 
برگ سبز کامیونت ون نیسان تیپ 24۰۰ مدل 8۰ با شماره پالک 977ح86 ایران 
72 با شماره موتور ۰۰16۰9۵۰و شماره شاسی C61316 بنام محمد علی محمودیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
ش  سفید   1383رنگ  16۰۰مدل  پیکان  سواری  ماشین  کمپانی  سند 
مفقود  سوداگر  اکبر  علی  نام  موتور1128313۰473به  پالک197ج18یران72ش 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز لوگان ال 9۰ مدل 139۰ شماره شهربانی 617 ج 82 72 
NAALSRALDBA۰68413مفقود  77۰2۰3۵322D126۵22شاسی   موتور 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
با   82 74۵م39ایران  پالک  شماره  با   9۵ 131SEمدل  سایپا  سواری  سبز  برگ   
شماره موتورM13  / ۵۵6211۵و شماره شاسی NAS4121۰۰G3388481 مفقود 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
موتور  با شماره  پالک 447و2۵ایران 82  با شماره  مدل 93  پراید  وانت  برگ سبز 
۵1634۰1و شماره شاسی NAS4۵11۰۰E4922862بنام مرضیه غفاری مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار  ساقط می باشد

آ گهی مزایده اموال منقول 
شماره دادنامه :971۰112291۵۰۵۰۰2 شماره پرونده :97۰9982291۵۰۰۰39

شماره بایگانی شعبه :97۰۰۵2 تاریخ تنظیم :1397/4/2 
به موجب پرونده کالسه 97۰۰۵2محکوم علیه سید حبیب اله موسوی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 3/332/۵۰۰ 
ریال هزینه دادرسی حق محکوم له سید مهین میر عباسی و مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، چون نامبرد ه در موعد مقرر قانونی مفاد محکوم را 
اجراءنکرده است ،حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله 
این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 
97/4/3۰ ساعت 1۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد 
. از قیمت 292/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید .1۰درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین شده (فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز 
اجراءتعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ،از خریدار اخذا و اموال 
به نامبرد ه تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد 
،سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجد ید خواهد شد . در صورتی 
که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود ،مزایده فردای اداری همان روز درهمان ساعت و مکان 
بر گزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک ماه هفته از تاریخ فروش 
به دادگاه داده  می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت 
وصول شکایت (مال به خریدار تسلیم نخواهد شد .ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از 

مزایده به دفتر اجراءمراجعه و با هماهنگی اجراءاز اموال بازدید نامید مورد مزایده 
مشخصات فنی دستگاه و ارزیابی آنها :   

لیسه و  –پولیش  پایین  و  –فرزباال  –سروته  زن  )چسب  ایستگاه   ۵ چسبان  لبه  یکدستگاه 
EKOMAK ( ساخت ترکیه سال مارک  

ساخت 2۰11 میالدی )مستعمل )دستگاه بدون تیغ و بدون دو دستگاه موتور به ایستگاه فرزباال 
و پایین میباشد (

17۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هفده میلیون تومان 
)مستعمل (6132TGO  سال ساخت 2۰13 

2-یکدستگاه دور کن با الکترو موتور به توان ۵/۵ کیلو وات به شماره سریال 
1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ده میلیون تومان 

بدون پالک مشخصات فنی  بایت  توان 1/1 کیلو  به  با موتور  قلو  3- یکدستگاه مکنده تک 
)مستعمل ( 

4( یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پیستونی سه سیلندر ایستاده بظرفیت 3۵۰ لیتر مارک 
مفیدی ایرانی با الکتروپمپ به توان 2/2 کیلو وات ساخت 2۰14 )مستعمل (:

14/۰۰۰/۰۰۰ریال یک میلیون و چهار صد هزار تومان 
جمع کل ارزیابی دستگاهها 

292/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیست ونه میلیون و دویست هزار تومان
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم )م الف 661(

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مجید عباد زاده   فرزند غالمحسین 
خواهان آقای /خانم شرکت آوا پروتئین پایتخت   دادخواستی  به طرفیت خوانده 
این  به  که  مطرح  سفته   وجه  مطالبه  خواسته  به  زاده    عباد  مجید  آقای/خانم 
دوم   پرونده کالسه 97۰99829294۰۰1۰۵     شعبه  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/۰۵/1۰ ساعت 
1۰:۰۰   تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف 663

آگهی مزایده نوبت اول
 بحکایت پرونده های کالس 9۵۰12۵ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
علیه سید علی هاشمی فرزند سید حسن محکوم به پرداخت 124 عدد سکه تمام بهار 
آزادی و پرداخت مبلغ 1/6۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت ناشی از 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له عادل سیفی و مبلغ 1/۵۵۰/۰۰۰ریال 
بابت نیم عشر دولتی و با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مرحله کارشناسی مال 
توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/4/24ساعت 8:۰۵ اله 9صبح  در اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان 
شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات 
بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی 
المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و 
یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ 
پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقیمانده  بهای اموال 
را ظرف مدت یک ماه تعیین شده بپردازد  سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد پرونده کالسه 9۵۰12۵ملک مورد نظر واقع در سرخرود روستای مالکال 
کوچه جنب کارگاه بلوک هاشمی انتهای بن بست آخر شرقی جنب زمین کشاورزی حاج 
حسین طهماسبی در زمان بازدید در محل دفن تعرفه شده قسمتی از زمینی به مساحت 
تقریبی دو هزار متر مربع مالکیت برادران هاشمی موجود بوده که از سمت جنوب و غرب 
محصول به دیوار بلوکی کوتاه بوده و سمت شمال به کوچه احداثی مرتبط بوده است 
ملک تعرفه شده حسب  فروشنامه ابرازی مشاور امالک باران مورخ 83/۵/2۰عبارت است 
از یک قطعه زمین به مساحت 2۰۰۰ مترمربع که آقایان قاسم محسن حسن و حسین 
هاشمی فرزندان مرحوم ابراهیم از آقای سید یوسف علی طهماسبی خریداری نموده اند 
ملک توقیفی عبارت است از قطعه دوم به مساحت 64۰ مترمربع به شمال به جاده خاکی 
بین مزارع شرقا به زمین آقای محسن هاشمی جنوبا به زمین حسین طهماسبی و غربا به 
زمین حسین هاشمی محدود می باشد در مجاورت ملک امتیاز آب و برق و گاز می باشد 
نتیجه گیری با در نظر گرفتن کلیه جوانب در امر ارزیابی از جمله نسبت به عمق موقعیت 
مکانی ملک وارزش منطقه ای با لحاظ حجمی عوامل موثر بر ارزش گذاری برای قطعه 
مذکور ارزش کل ملک موصوف جمعا برابر69۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد 

منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود 

آگهی
تاریخ:97/2/29 کالس پرونده:96/پ/23۰6 شماره دادنامه:2۵6/97

مرجع رسیدگی : حوزه پرند شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم
 واحد 1C2 خواهان: امیر حسین شریفی

آدرس: پرند بلوار امام خمینی انتهای فاز ۵ صنف نقاشان بلوک
خوانده: لیال احمدی اقا گل آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت و افت قیمت وارده طبق نظر کارشناسی و هزینه کارشناسی و 
دارسی جمعا به مبلغ 6/732/۰۰۰ تومان 

گردشکار: پس از وصول و ثبت پرونده به کالس فوق و جری تشریفات  قانونی و مالحضه 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگیرا اعاله مبادرت به صدور رأی می نماید.

 رأی قاضی شورا : در خصوص دادخواست اقای امیر حسین شریفی به طرفیت خانم لیال 
احمدی اقا گل دائر بر مطالبه خسارت وافت قیمت وارده طبق نظر کارشناسی و دادرسی 
جمعا به مبلغ 6/732/۰۰۰ تومان و هزینه دارسی با عنایت بر محتویات ومستندات مطروحه 
در پرونده اعم از نظریه کارشناس مربوطه و اظهارات خواهان طی دادخواست تقدیمی و نظر 
بر اینکه خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامه افکار بتاریخ 97/1/18 دعوت گردیده است 
لیکن در جلسه ی رسیدگی حضور نیافته والیحه ای درخصوص عدم مدیونیت و بری بودن 
خود به شورا ارئه و اقامه ننموده است و نظریه کارشناس مصون ازهر گونه اعتراضی باقی مانده 
لهذا ادعای خواهان وارد تشخیص گردیده و با استناد به ماده 328 قانون مدنی و موارد 198 
قانون ایین دادرسی مدی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت اصل خسارت وارده و افت قیمت اتومبیل طبق نظر کارشناس با نضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی می باشد و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف و پس از انقضاء واخواهی 

قابل تجدید نظر خواهی در حاکم عمومی دادگستری رباط کریم می باشد . م / الف 6۵8
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

آگهی فقدان
 / از بین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت (

مورخ   1932 وارده  شماره  به  خواست  در  طبق  )مالک(  فر  عرفانی  سجاد  آقای 
از  عبارتست   که  ثبتی 42/22۵48   پالک  مالکیت  سند  داشته  اعالم   1397/2/8
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  واقع در سمت جنوبی آپارتمان  دو واقع در طبقه 
اول بمساحت 83/49  متر مربع قطعه 7 تفکیکی 22۵48 فرعی از 42 اصلی مفروز از 
پالک 16824 و 17۰84 فرعی از  اصلی مذکور بانضمام انباری قطعه 7 تفکیکی ذیل 
ثبت 48۰۰7 صفحه 286 دفتر 383 با سریال چاپی ۰۰63882 ب 8۵  بنام نامبرده 
ثبت و سند صادر شده است و بموجب سند رهنی 12۵27 -1387/۵/28   دفترخانه 7 
اسالمشهر در رهن بانک مسکن میباشد بعلت جا به جایی مفقود شده است لذا تقاضای 
صدور سند مالکیت مذکور  را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 12۰ آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 138۰/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف  مدت 1۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک 

مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 66۰
رییس اداره ثبت اسناد و امالك اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

جزئیات جلسات وزارت صنعت با پژو و رنو

پژو و رنو می خواهند درایران بمانند
مردم نگران تحویل سکه های پیش فروشی نباشند

جزئیات طرح فروش اوراق سکه

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت 
صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار عالقمندی آنها 
برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر 
داد و گفت: پکیج های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محسن صالحی نیا از 
برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان 
خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام 
خبر داد و گفت: ظرف هفته های گذشته یک جلسه 
با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی 
فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته 
آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد 
جوینت ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر 
روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته 
و سرمایه هایی را هم به ایران آورده اند.وی افزود: عزم 
این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد 
محدودیت های  هرحال  به  اما  است؛  ونچر  جوینت 
قراردادها،  این  در  حدودی  تا  می تواند  نیز  آمریکا 
مشکل ساز شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو 
می تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق 
قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در 
قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله 

کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید 
و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی 
و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که 
در  دارد،  وجود  فرانسوی  این شرکت  و  ایران  میان 
صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی های الزم را 
به ایران بدهد.صالحی نیا ادامه داد: در شکل کالن، 
برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می شود، 
ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر 
گونه تصمیم گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده 
و محاسبه می کند که اگر از این قرارداد خارج شوند 
بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت 
هر گونه تصمیم گیری در این رابطه برای آنها هزینه 
دارد.وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به 
لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد 
سال های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت 
قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است 
که در ترم های بین المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به 
این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو 
مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت ونچری 
است که تشکیل شده و برای شکل گیری آن، هزینه 

کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.

تفاهم سه جانبه بانک مرکزی، بورس کاال و کارگزاری 
بانک ملی برای انتشار عرضه اوراق سلف استاندارد 
سکه های پیش فروش شده در حالی به امضا رسیده 
که بزودی سکه های پیش فروشی در قالب اوراق، 

امکان معامله در بورس را پیدا خواهند کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این اتفاق در حالی 
رقم خواهد خورد که به اعتقاد کارشناسان و صاحب 
نظران اجرای این طرح می تواند ضمن ایجاد تعادل در 
بازار سکه، موجب افزایش نقدشوندگی سرمایه های 
خریداران سکه های پیش فروش شده، شود. ضمن 
اینکه بانک مرکزی نیز به کمک این طرح می تواند به 
طور کامل به تعهدات خود عمل کرده و ریسک های 
ناشی از نگهداری و تقلب را برای خریداران سکه 
روش  این  با  که  چرا  برساند.  حداقل  به  فیزیکی 
خریدار سکه می تواند پیش از موعد تحویل، سکه 
خود را بدون نگرانی بابت نگهداری آن به راحتی 
بفروشد و یا در زمان سررسید، سکه خود را با ارایه 
گواهی سلف استاندارد سکه از خزانه دریافت کند.

در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک 
ملی ایران در گفت وگو با ایسنا، پیرامون جزئیات 
اجرای این تفاهم نامه در بستر بورس کاال اظهار 

کرد: این طرح در حالی به کمک بانک مرکزی و با 
استفاده از ظرفیت های بورس کاال به اجرا در می آید 
که سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی 
به صورت اوراق سلف استاندارد در بازار بورس قابلیت 
معامله پیدا کرده و براساس عرضه و تقاضا می تواند 
خرید و فروش شود.محمدحسن ابراهیمی سرو علیا 
افزود: در این طرح، خریدار سکه های پیش فروش 
شده در زمان سررسید می تواند با مراجعه به شعب 
بانک ملی سکه خود را تحویل گرفته و یا پیش از 
موعد تحویل، اوراق سلف استاندارد آن را در بازار 
بورس کاال معامله کند.وی قابلیت معامله ثانویه این 
اوراق را یک مزیت مهم اجرای این طرح دانست و 
گفت: به کمک بستر معامالتی بورس کاال می تواند 
این اوراق را پیش از سررسید معامله کرد و افرادی 
که از بانک مرکزی سکه پیش خرید کرده بودند می 
توانند قبل از فرارسیدن موعد تحویل، سکه خود را 
در قالب این اوراق به فروش رسانده و دارایی خود را 
نقد کنند.وی ادامه داد: به کمک راه اندازی معامالت 
ثانویه برای سکه های پیش فروشی در بورس کاال، 
می توان بازار سکه را به سمت نقدشوندگی بیشتر 

پیش برد. 



 »عقالنیت باز« آن عقالنیتی است که 
فراموش نمی کند که »یکی« در »چند« است و 

»چند« در »یکی«.
ادگارمون

سخن حکیمانه

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آري جامي
يک سر از کوي خرابات برندت به بهشت

امروز با حافظ

مجموعه داستانی از ادبیات معاصر 
مصر به ایران رسید

از  داستانی  مجموعه 
عنوان  با  ابراهیم  صنع اهلل 
کتاب  بازار  روانه  بو«  »آن 

می شود.
به گزارش  مهر، انتشارات 
مروارید ترجمه ای فارسی از 
مجموعه داستان  »صنع اهلل 
ابراهیم« نویسنده مصری را با عنوان »آن بو« با 

ترجمه نیایش سلطانی روانه بازار کتاب کرد.
این کتاب از آثار برجای مانده از این نویسنده دهه 
شصت مصر است که در آن فضای حاکم بر این 
کشور به خوبی ترسیم شده است. داستان بلند »آن 
بو« از این مجموعه که داستان عجیب تالیف، انتشار 
و توقیف آنب ه قلم نویسنده در ابتدای کتاب درج 
شده است به خوبی به ترسیم این فضا پرداخته 

است.
ابراهیم در این اثر بخش مهمی از دوران تکوین 
اجتماعی مصر را به تصویر می کشد و مخاطبانش 
مصر  تاریخی  و  اجتماعی  ساختار  تماشای  به  را 
عربی می نشاند. به بیان منتقدان صنع اهلل ابراهیم 
نویسنده ای است که از سیاست به ادبیات راه پیدا 
کرده است و به همین دلیل انبوهی از آگاهی ها و 
ادبیات وارد کرده است که  به دنیای  را  اطالعات 
با  ارتباظش  و  را جنبش جامعه  او  پیوند  حاصل 
اکثریت جریانات اجتماعی و سیاسی و فکری جامعه 

خودش است.
او در آثار ش به ترسیم عقب ماندگی مدرت جامعه 
عربی و موج گسترده یاس و شکست و تنهایی و 
جوالن حکومت های ناشایست و محرومیت انسان 

عربی پرداخته است.
این مجموعه شامل شش داستان کوتاه است که سه 
داستان آن در زندان نوشته شده و داستان مشهور 
آن؛ »آن بو« بالفاصله پس از آزادی از زندان توسط 
وی به رشته تالیف درآمده است که بالفاصله پس 
از انتشار تا مدت ها توقیف شد. با این همه منتقدان 
این داستان و مجموعه را طلیعه ای نو در جریان 

داستان نویسی مدرن معاصر مصر بر شمرده اند.
قیمت   با  مروارید  نشر  را  داستان  مجموعه  این 

14۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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فیلم شانتاژ آماده نمایش می شود

با گذشت از پیش تولید و فیلمبرداری ، شانتاژ در 
حال حاضر به مرحله تدوین و صداگذاری رسیده 

است و به زودی برای نمایش آماده می شود .
بنا به گفته های امیر مومنی اصل که کارگردانی فیلم 
را بر عهده دارد : بازیگران فیلم شانتاژ ، بازی های 
بسیار خوبی را مقابل دوربین پیام نیکومنش ثبت 
کرده اند و قطعا باید شاهد بازی ماندگاری از بهروز 

محمدی در
فیلم شانتاژ باشیم . همچنین کارگردان فیلم شانتاژ 
افزود : شانتاژ یکی از بهترین همکاری هایم با پرویز 
قدسی است و حضور بازیگرانی همچون مریم خدا 

رحمی که سنگ تمام گذاشتـ  علیرضا رئیسی با بازی بی نظیرشـ  افشین سنگ چاپ 
و ساقی زینتی که فوق العاده هستندـ  مجید شهریاری و صفر کشکولی با

توانایی های خاصشانـ  و با حضور بازیگران خوبی همچون مهران اسبقی ، سینا مکارم ، 
دانیال صفاری ، دینیار گیوی ، حسین بدیهی ، رضا دیزجی ، عارف اکبری راد ، نیمتاج 
پورصفر ، رویا شمس و پرویز قدسی است و فیلمی بسیار خوب و مهیج را تولید کرده 
ایم که باید منتظر نمایش آن باشیم . بر اساس توضیحات روابط عمومی فیلم شانتاژ ؛ 
تدوین فیلم توسط امیر مومنی اصل آغاز شده و با پایان تدوین فیلم ، مراحل صداگذاری 
و آهنگسازی و انجام مراحل فنی و ضبط موسیقی تیتراژ پایانی با صدای میالد فراهانی 

انجام خواهد شد .
شایان ذکر است که فیلم شانتاژ ششمین فیلم امیر مومنی اصل در مقام کارگردان می 

باشد .

حضور »معبر« در ۲ جشنواره جهانی

مستند »معبر« ساخته پیام پارسافر به 2 جشنواره 
جهانی راه یافت.

فیلم  جشنواره  دوره  شانزدهمین 
CinemadaMare ایتالیا میزبان فیلم مستند 

»معبر« ساخته پیام پارسافر شد.
در فیلم »معبر« به موضوع جنگ و محیط زیست 
و  کارگردانی  به  »معبر«  است.  شده  پرداخته 
حسین  نویسندگی  پارسافر،  پیام  تصویربرداری 
فرخزاده و پیام پارسافر، تدوین سلمه اربابون، جلوه 
های ویژه بصری سلمان اربابون، طراحی صدا حسن 
مهدوی و مدیریت تولید عماد سلمانیان و به تهیه 
کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران با حضور در 

بخش اصلی جشنواره CinemadaMare ایتالیا در تاریخ 9 جوالی برابر با 18 تیرماه 
در شهر پوتنزا روی پرده می رود.

این جشنواره به همراه فیلم های منتخب خود به صورت دوره ای طی یک ماه و نیم در 
13 شهر ایتالیا برگزار می شود.

این فیلم همچنین در اولین دوره جشنواره Ertis cinema قزاقستان نیز حضور دارد. 
این جشنواره از تاریخ 1۰ تا 1۵ جوالی برابر با 19 تا24 تیرماه در استان پاولودار جمهوری 

قزاقستان برگزار می شود.

آخرین تمرین ارکستر ملی ایران قبل از سفر به باکو

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی قبل از سفر به 
باکو آخرین تمرین خود را در تاالر رودکی انجام داد.

به گزارش رسیده، ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر 
عقیلی که قرار است به مناسبت هفته فرهنگی ایران در آذربایجان به این کشور سفر کند 
و در باکو و گنجه به اجرای برنامه بپردازد، امروز 4 تیر آخرین تمرین خود قبل از سفر را 

در تاالر رودکی انجام داد.
در این تمرین قطعات »جام تهی« از فریدون شهبازیان، »ساغر- ساغرم شکست ای 
ساقی« از همایون خرم، »بهار عاشق- در من این شور مستی خدایی است« و شعر محلی 
بختیاری »دست به دستمالم نزن جونم« از روح اله خالقی، »از خون جوانان وطن- هنگام 
می و فصل گل و گشت چمن شد« از عارف قزوینی، »خوشه چین- من که فرزند این 
سرزمینم« از نصراله زرین پنجه، »ایران- ایران فدای اشک و خنده تو« از بابک زرین، 
»جام مدهوشی – می و میخانه مست و می کشان مست« از علی تجویدی، »سرود گل« 
از حسین دهلوی و همچنین »قطعه آذربایجانی« ایریلیق توسط ارکستر ملی ایران نواخته 
شد. ارکستر ملی ایران ششم و هشتم خرداد ساعت 19 در کشور آذربایجان، شهرهای 

باکو و گنجه روی صحنه می رود

خبر

در پی افزایش بی رویه قیمت کاغذ در 
روزهای اخیر، سید عباس صالحی، 
به  نامه ای  ارشاد در  و  وزیر فرهنگ 
صنعت،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
معدن ورود مؤثر ارگان های نظارتی را 

به موضوع کاغذ ضروری خواند.
به گزارش پیام زمان   از  مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی،  وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به منظور رفع موانع موجود 
رابطه  در  دولت  مصوبه  اجرای  در 
کاغذ،  به  حمایتی  ارز  تخصیص  با 
معدن  صنعت،  وزیر  به  نامه ای  در 
اهمیت  بر  تاکید  ضمن  تجارت،  و 
صنعت  پرشمار  فعاالن  از  حمایت 
نشر و مطبوعات، خواستار ورود مؤثر 
کاغذ  موضوع  به  نظارتی  ارگان های 

شد.
متن نامه سیدعباس صالحی به شرح 
زیر است:جناب آقای  شریعتمداری/
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت/

با سالم و احترام
توجه  با  که مستحضرید،  همانگونه 
به نیاز کشور به واردات کاغذ چاپ 

و تحریر و همچنین ضرورت حمایت 
از بخش مهم و اثر گذار صنعت نشر 
دولت  محترم  هیأت  مطبوعات،  و 
در اقدامی منطقی و هوشمندانه به 
پرشمار  فعاالن  از  حمایت  منظور 
حوزه های مذکور و رفع نیاز کشور و 
نیز ایجاد ثبات و تعادل در بازار، کاغذ 
کشور  اساسی  کاالهای  زمره  در  را 
حمایتی  ارز  تخصیص  با  داده،  قرار 
)8۰۰ /3 تومان( موجبات آرامش بازار 

و بهره  برداری مناسب تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان حوزه فرهنگ را 
ضمن  آورد.  فراهم  مطلوب  نحو  به 
جناب  ارزشمند  تالش  از  قدردانی 
عالی و همکاران محترمتان در ایجاد 
کارگروه کاغذ که با هدف رصد، پایش 
و کنترل مولفه  های  مختلف و اثرگذار 
نموده  تالش  و  فعالیت  حوزه،  این 
است به اطالع می  رساند،   متأسفانه 
طی هفته  های اخیر با منفعت  طلبی 

اقدامات  بی  مسئولیت،  سودجویان 
چند الیه حمایتی دولت در این زمینه 
کم اثر شده و شاهد افزایش بی  رویه و 
غیر اصولی قیمت کاغذ چاپ، تحریر 
و روزنامه در بازار هستیم.   با توجه 
به همکاری خوب بانک مرکزی در 
اختصاص ارز ویژه به انواع کاغذهای 
با  کاغذ  تن  ورود صدها  و  یادشده  
نرخ مذکور، افزایش بی رویه قیمت 
منطقی  توجیه  هرگونه  فاقد  کاغذ 

است. از این رو موجب امتنان است، 
دستور فرمایید در اسرع وقت ارگان 
 های نظارتی مرتبط  به ویژه سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات 
موضوع  به  موثر  ورود  با  حکومتی 
کاغذ، راه را بر منفعت طلبان سودجو 
بسته و  آرامش مطلوب  را به این  بازار 

استراتژیک کاغذ برگردانند.
یادآور می شود پس از افزایش قیمت 
موجب  که  اخیر  ماه های  در  کاغذ 
بازار صنعت نشر کشور شد  التهاب 
و به تبع آن قیمت کتاب و روزنامه 
نیز افزایش یافت؛ بررسی موضوع در 
اولویت کار دولت قرار گرفت و به این 
و  تشکیل   ویژه ای  کارگروه  منظور 
پس از جلسات مشترک میان وزرای 
ارشاد اسالمی و صنعت،  و  فرهنگ 
بانک  رئیس  و  تجارت  و  معدن 
کاالهای  فهرست  در  کاغذ  مرکزی، 
حمایتی  ارز  و  گرفت  قرار  اساسی 
38۰۰ تومان به آن تخصیص یافت 
که  با وجود اختصاص ارز حمایتی، 
روند صعودی قیمت کاغذ همچنان 

ادامه داشته است.

کاریکاتور

شهرام شکوهی بر اثر هیجانات حاصل از تماشای بازی ایران 
و پرتغال از سری رقابت های جام جهانی 2۰18 که با نتیجه 
مساوی یک بر یک به پایان رسید دچار حمله قلبی شد و تحت 

نظر پزشک قرار گرفت.
مهرداد منافی تهیه کننده کنسرت شهرام شکوهی این خبر را 

تایید کرد.
تیم ملی فوتبال ایران، دوشنبه شب در سومین و آخرین دیدار 
خود در مرحله گروهی جام جهانی 2۰18 به مصاف تیم مدعی 
پرتغال رفت و با ارائه نمایشی غرور انگیز به تساوی یک بر یک 

رسید.
عین  در  و  شد  امتیازی  چهار  نتیجه،  این  با  کشورمان  تیم 

شایستگی نتوانست راهی مرحله بعدی شود.
تیم ایران در پنج دوره حضور در جام جهانی، بهترین نتیجه را 
با کسب 4 امتیاز در روسیه کسب کرده است. تیم ایران در جام 

جهانی 98 فرانسه 3 امتیاز کسب کرده بود.
این دیدار در شهر »سارانسک« و با قضاوت »انریکه کاسرس« 

پاراگوئه ای برگزار شد.

 خواننده پاپ كشور
 دچار حمله قلبي شد

یوزهایایرانیدرنبردباپرتغالیها

ورود ارگان های نظارتی به موضوع کاغذ ضروری است

فیلم سینمایی »کاتیوشا« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی 
عطشانی پس از پایان اکران فیلم سینمایی »دلم می خواد« 
ساخته بهمن فرمان آرا در گروه سینمایی زندگی اکران می شود 
و موسسه پخش فیلم رسانه فیلمسازان به مدیریت حبیب 

اسماعیلی پخش آن را بر عهده دارد.
اواخر بهمن ماه سال  فیلمبرداری فیلم سینمایی »کاتیوشا« 
گذشته در مشکین دشت استان البرز آغاز شد و اواخر اسفندماه 
با فیلمبرداری سکانس هایی در فرودگاه امام خمینی )ره( به 
پایان رسید. این فیلم کمدی در لوکیشن های مختلفی از جمله 
مشکین دشت استان البرز، قطعه شهدای بهشت زهرا، خیابان 

جیحون، شهرک غرب و ... فیلمبرداری شد.
فیلمنامه »کاتیوشا« را مهدی علی میرزایی و علی عطشانی بر 

اساس طرحی از مهراب قاسم خانی نوشته اند.
اوتادی،  لیال  میترا حجار،  مهرانفر،  احمد  فر،  هادی حجازی 
ارژنگ امیرفضلی، بیژن بنفشه خواه، نیما شاهرخ شاهی، قاسم 
و....بازیگران  سعیدی  مریم  دهقانی،  میترا  راد،  زارع، خشایار 

»کاتیوشا« هستند.

 احمد مهرانفر و ميترا حجار 
با  »کاتيوشا« مي ايند

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به 
اکران سه فیلم سینمایی در هفته جاری از عقد قرارداد »تنگه 
ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی خبر داد.غالمرضا فرجی 
سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با مهر با اشاره به 
تیرماه شورا گفت: در جلسه شورای  جلسه دوشنبه چهارم 
به  ابوقریب«  »تنگه  سینمایی  فیلم  قرارداد  نمایش  صنفی 
کارگردانی بهرام توکلی در گروه سینمایی استقالل بعد از فیلم 

سینمایی »دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی بسته شد.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد فیلم سینمایی »کاتیوشا« به 
کارگردانی علی عطشانی در گروه سینمایی زندگی بعد از فیلم 
سینمایی »دلم می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا به ثبت 

رسید.
به  قورباغه«  »خاله  سینمایی  فیلم  گفت:  پایان  در  فرجی 
کارگردانی افشین هاشمی در گروه سینمایی آزادی، »دارکوب« 
وقت  »به  و  استقالل  گروه  در  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به 
خماری« به کارگردانی محمدحسین لطیفی در گروه سینمایی 

ایران از چهارشنبه 6 تیر ماه اکران می شود.

 اکران ۳ فیلم 
از این هفته

عیاري :هیچ وقت نمي توانم 
بگوییم شرایط خوب است

این  سینما  مطرح  کارگردان  کیانوش عیاری 
متر«   87« سریال  ساخت  حال  در  روزها 
این  از  آرزو«  »بیدارشو  فیلم  اخیرا  است. 
شده  اکران  هنرمندان  خانه  در  کارگردان 
دارد  اعتقاد  پدری«  »خانه  کارگردان  است. 
باب  که  گونه  آن  شرایط  زمانی  هیچ  در  که 

میلش بوده پیش نرفته است.
کیانوش عیاری  آنالین،  اعتماد  گزارش  به 
اکران  درباره  پدری«  فیلم»خانه  کارگردان 
باورتان  آرزو« گفت: » شاید  »بیدارشو  فیلم 
»بیدارشو  فیلم  اکران  شرایط  از  اما  نشود 
اکران  هر  شروع  از  قبل  ندارم.  اطالع  آرزو« 
می گوید  و  می گیرد  تماس  دوستان  از  یکی 
تا  مکان خاصی حاضر شوید  و  زمان  در  که 
با حضور من فیلم اکران شود. در اکران اخیر 
فیلم در خانه هنرمندان هم همین اتفاق افتاد 
دو روز قبل از نمایش با من تماس گرفتند و 
خواستار شدند تا در روز اکران حضور داشته 

باشم.«
فیلمبرداری  اکنون   « داد:  ادامه  عیاری 
برنامه  از  اما  دارد.  ادامه  »87متر«  سریال 
با  امیدوارم  هستیم.  عقب تر  پیش بینی شده 
زمان  در  دارد  وجود  که  مشکالتی  به  توجه 
پایان برسد  به  این سریال  مقرر فیلمبرداری 
. هیچ وقت نمی توانم بگویم که شرایط خوب 
است زیرا تقریبا در این سالها در حین انجام 
پروژه های مختلف شرایط آن گونه که تمایل 

داشتم پیش نرفته است اما امیدوارم!«

خبر

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نایب 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی ضمن بازدید از باشگاه 
جمع  در  هنری  حوزه  سوره  فیلم 
فیلمسازان جوان این مرکز سینمایی 
به تماشای نمونه هایی از آثار تولیدی 

این مرکز نشست.
سینمایی  سازمان  عمومی  روابط 
حوزه هنری با اعالم این خبر افزود: 
این برنامه با حضور محمد حمزه زاده 
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری، 
باشگاه  مدیرعامل  شفاه  محمدرضا 

فیلم سوره، یزدان عشیری مدیر روابط 
عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری 
مدیران  و  فیلمسازان  از  جمعی  و 

باشگاه فیلم سوره برگزار شد.
حجت االسالم پژمانفر در این نشست 
بعد از تماشای آثار فیلمسازان جوان 
گفت: این قبیل فیلم ها باعث شکسته 
شدن حصار دور سینما می شود و راه 
برای سازندگان جوان انقالبی و خالق 
این  نیست که  تردیدی  باز می کند. 

اتفاق از سر باور و اعتقاد رخ می دهد.
به عنوان مثال کاری  ادامه داد:  وی 

که دانشمندان ایرانی در نطنز کردند 
قرار  اگر  است.  بوده  باور  و  اعتقاد  با 
است کاری صورت بگیرد باید باورش 
ای  انرژی هسته  موضوع  در  داشت. 
هم ابتدا کسی باور نمی کرد که بتوان 
کاری کرد. ولی جوانان دانشمند ما 
با باور و مجاهدت قله های پیشرفت 
که  دادند  نشان  و  کردند  طی  را 
رئیس  نایب  نمی کنند.  شوخی 
اظهار  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
داشت: خوشحالم در جمعی هستم 
قرار  و  کردند  بزرگی  کارهای  که 

بکنند.  است کارهای بزرگ تری هم 
با آثاری هم که در این نشست ارائه 
دادید نشان دادید و ثابت کردید که 
با  و  بزنید  حرف  صرفا  نمی خواهید 
دادید.  نشان  را  این  آثارتان  و  عمل 
معتقدم مسیری را که انتخاب کردید 
راهش را باز می کند. با این شور، عشق 
و جدیتی که من می بینم قطعا، راه 
تان را باز خواهید کرد. وی خاطرنشان 
وظیفه  که  است  درست  ساخت: 
مجلس و دولت حمایت از این گونه 
جهش ها و حرکت های انقالبی است 

ولی باور دارم ولو اینکه مجلس، دولت، 
سازمان برنامه و بودجه و مراکزی که 
پول دست شان است به موقع کمک 
نکنند شما از حرکت باز نمی مانید. 
ممکن است مسیر سخت تر شود ولی 
متوقف نخواهد شد. من به نوبه خودم 
تشکر می کنم. کارهایتان خیلی خوب 
بود. حجت االسالم پژمانفر عنوان کرد: 
متاسفانه، دور محیط سینما را عده ای 
اجازه  بودند.  کشیده  خواردار  سیم 
ورود به همه را نمی دادند. شما با کار 

و عزم تان این سیم ها را پاره کردید.

جوانان انقالبی باید پشتیبانی شوند

 فصل دوم »پولدارك«
 ساخته مي شود

بازیگر  ترنر  ایدن  آسوشیتدپرس:  از  گزارش  به 
سریال »پولدارک« گفت که فصل بعدی سریال 
»پولدارک« می تواند فصل آخر آن باشد اما باید 
دید این شخصیت بعدها تا کجاها می تواند برود.

روی  بازیگری  به   2۰۰7 سال  از  که  ترنر  ایدن 
آورد، سال 2۰14 برای بازی در »هابیت: تباهی 
اسماگ« برنده جایزه امپایر بهترین بازیگر تازه کار 
مرد شد. هم چنین او برای بازی در نقش راس 
پولدارک نامزد و برنده جوایز متعددی شده است.

فیلمبرداری فصل چهارم »پولدارک« به تازگی به 
پایان رسیده و به گفته ترنر فصل پنجم می تواند 

آخرین فصل این سریال باشد.
مجموعه  یک  که  »پولدارک«  نخست  فصل 
است،  بریتانیایی-آمریکایی  درام  تلویزیونی 
مارس 2۰1۵ از شبکه بی بی سی وان پخش شد. 

»پولدارک«  تاریخی  رمان  براساس  سریال  این 
دبی  اقتباس  با  و  گراهام  وینستون  نوشته 
هورسفیلد و به کارگردانی ادوارد بازالگت و ویل 
با  تلویزیونی  قباًل سریال  مک گریگورساخته شد. 
رومان  اول  قسمت  چهار  براساس  و  نام  همین 
وینستون گراهام مابین سال های 197۵ تا 1977 

از بی بی سی وان پخش شده بود.
پخش   2۰16 سپتامبر  سریال  این  فصل  دومین 
دوم  فصل  آغاز  از  قبل   ،2۰16 جوالی  در  شد. 
این سریال در حال  اعالم شد که سومین فصل 
شد  اعالم   2۰17 آوریل  و  است  آماده سازی 
سپتامبر  از  سریال  چهارم  فصل  فیلمبرداری 
در  که  ترنر  حال  عین  می شود.در  آغاز   2۰17
نظرش  به  گفت  دارد،  زیادی  هواداران  ایرلند 

می تواند جیمز باند بعدی باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری تنکابن به استناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها در 
نظر دارد طرح مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر تنکابن را 
به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
از  بعد  روز  سه  میشود  تقاضا  واجدالشرایط  های  شرکت  کلیه  از  لذا  نماید  واگذار 
انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه به اداره مالی و اقتصادی 

مراجعه نمایند ضمنًا اسناد مربوطه در سایت Toneka.irدر دسترس می باشد. 
محمد زرودی شهردار تنکابن

بعد از استقبال خوب مخاطبان از سری اول سریال »نفس« کارگردان این سریال از 
ساخت سری دوم این سریال خبر داد.

جلیل سامان درخصوص آخرین جزییات ساخت فصل دوم سریال »نفس« به 
خبرگزاری صبا  گفت: هنوز ساخت سری دوم این سریال به مرحله نگارش هم 
نرسیده است. ساخت این سریال بستگی به تصمیم سازمان صدا وسیما، بودجه و 
شرایط دارد، چون ممکن است شرایط به نحوی باشد که ساخت این سریال اتفاق 

نیفتد، اما من سر وعده خود هستم و برای ساخت این تالش خود را انجام می دهم.
وی در پایان از جدیدترین اثر خود با نام »چمران« خبر داد و افزود: در مورد سریال 
»چمران« هم هنوز توافق به دست نیامده و منتظر توافق برای ساخت آن هستم اما 

به شدت پیگیری می کنم چون عالقه قلبی من ساخت این سریال است.
به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه  گفتنی است؛ سریال »نفس« 
کنندگی رضا نصیری نیا در ایام ماه مبارک رمضان 96 هر شب شبکه سه سیما 

روی آنتن می رفت.

آخرین خبرها ازساخت  سریال »نفس«

 نوبت اول


