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تصویب مصوبه تشویق گسترش بازار سرمایه در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی؛ 

 روحانی: اروپا در برجام باید به تصمیم های 
اجرایی برسد

 وزیر اطالعات مطرح کرد: ضرورت ارتقای احساس امنیت در جامعه 

آرامش  مفاسد،  با  برخورد  عنوان  تحت  نباید 
انداخت مخاطره  به  را  اقتصادی  فعاالن 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 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

اختصاص ۱۰۰ درصد پاداش پایان 

خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش

زنگنه: پیشنهاد نفتی اروپا 

به ایران راضی کننده نیست

افزایش وام مسکن جوانان به ۲۱۳ 

میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله 
صدور  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس   ، زمان  گزارش  به 
بخشنامه ای، اعتبار مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان با 
اولویت وزارت آموزش  و پرورش و دانشگاه ها را به این وزارتخانه و 

ادارات آموزش  و پرورش اختصاص داد.

به گزارش زمان ، زنگنه با بیان این که تغییر عمده ای در میزان تولید و 
صادرات نفت ایران حاصل نشده در خصوص پیشنهاد نفتی اروپا به ایران 
گفت: من هنوز این پیشنهاد را ندیده ام اما همکاران وزارت امور خارجه 

آن را دیده و ظاهرا از جزییات آن هم خیلی راضی نبوده اند.

بخش  عامل  بانک  برنامه  و  امور طرح  ،مدیر  زمان  گزارش  به 
افزایش سقف تسهیالت مسکن صندوق پس  انداز  از  مسکن 
مسکن جوانان افتتاحی سال 1397 با دوره انتظار 1۵ ساله، به 

213 میلیون تومان در شهر تهران خبر داد. 361
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سرمقاله
برجام، پسابرجام و امروز کشورهای۴+۱؛

ما می توانیم!

نگاه روز
تعیین شعبه ویژه  رسیدگی به 

پرونده بازار سکه و ارز

ماموریت های خارجه وزارت 
اقتصاد نصف می شود

بعد از اتفاقاِت رخ داده  
خروج  درخصوص 
از  آمریکا  غیرقانونِی 
های  گزینه  برجام، 
ادامه  برای  احتمالی 
برجام و کشورهای۱+۴ 
و  آمد.حدس  وجود  به 

گمانه زنی ها به گفتمان و بحث، حوِل محور 
برنامه ها و تشکیِل برجام جدید ادامه دار شد و 
روزجمعه محمدجواد ظریف- وزیر امور خارجه 
برای  وین  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  کشورمان 
شرکت در نشست کمیسیون مشترک وزرای 
و  آلمان  فرانسه،  روسیه،  ایران، چین،  خارجه 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  و  انگلیس 
اروپا با موضوع برجام، با بیان این مهم که بسته 
پیشنهادی اتحادیه اروپا باید حقوق ملت ایران را 

تضمین کند...
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 توزیع رفاه کارت یک میلیونی از شهریور

 ۱۰ برنامه فوق العاده برای مبارزه با قاچاق در سال حمایت از کاالی ایرانی؛ 

کشف ۴۰۰ مورد قاچاق ارز به ارزش 25۰ میلیون دالر    

افزایش وام ضروری بازنشستگان تا سقف 5 میلیون تومان؛

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل 

را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز 
اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان 
نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در 
رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ ۵00/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 70078۵31379۵ 
نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. ۵- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید 
اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج- طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح 
اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی 
می ماند 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه اساسنامه مرتبط، معرفی نامه ممهور  به مهر و امضای مدیر عامل، 
روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی، الزامی می باشد.9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 
کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( 
الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
97/4/30 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده  شود. 12- پیشنهادات رسیده 
در مورخ 97/4/31 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی 

و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
به سایت  یا  و  09128391801تماس  و  تلفن 3۵892418- 026-3۵892443  با شماره  بیشتر  اطالعات  * جهت کسب 

www.karaj.ir مراجعه نمایید. 
اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج 

ردیف
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خرید تحویل و نصب 
تجهیزات پارک 
آزادی منطقه 7

مبلغ اعتبار به ریال

۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده به ریال

22۰/۰۰۰/۰۰۰

صالحیت الزم

ارائه اساسنامه مرتبط

 میزان 
غیر نقدی

5۰ درصد

میلیارد   ۱۵۰۰ پارسال  خصوصی،  گفت:بخش  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اعتماد  نتیجه  تومان در اجرای طرح های صنعت گاز سرمایه گذاری کرد که 

بانک ها و سرمایه گذاران داخلی به طرح های گازی کشور است.
حضور  درباره  تربتی  منتظر  حسن  نفت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طرح های  از  بهره برداری  و  احداث  روند  در  بانک ها  و  داخلی  سرمایه گذاران 
عظیم صنعت گاز کشور، گفت: پارسال تنوع بخشی مطلوبی در تامین منابع 
مالی طرح های شرکت ملی گاز به وجود آمد، به این ترتیب که تامین منابع 
مالی تنها از محل بودجه شرکت ملی گاز نبود، بلکه استفاده از بند »ق« تبصره 
۲ قانون بودجه سال ۹۳ و حضور سرمایه گذاران داخلی نیز تاثیر بسزایی در 
پیشرفت طرح ها داشته است.وی با تاکید بر این که سرمایه گذاران با داشتن 
امنیت خاطر تضمین شده در طرح های صنعت گاز سرمایه گذاری کرده اند، 
افزود: سرمایه گذاری داخلی به روش قراردادهای BOT، سبب تکمیل ساخت 
خط انتقال گاز ششم سراسری و پایداری گازرسانی در کریدور غرب کشور 
شرکت  است.مدیرعامل  شده  عراق  کشور  به  گاز  صادرات  تضمین  کنار  در 
سبب  به  داخلی  سرمایه گذاران  و  بانک ها  داد:  ادامه  گاز  توسعه  و  مهندسی 

در چرخه های  وارد کردن سرمایه خود  به جای  گاز  ملی  به شرکت  اعتماد 
غیرمولد وارد بخش تولید و صنعت شده اند تا جایی که پارسال حدود ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در اجرای پروژه ها سرمایه گذاری شد، 
همچنین استفاده از محل بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ نیز تاثیر 
بیان  با  است.وی  داشته  گاز  پروژه های صنعت  اجرای  اثربخشی  در  مطلوبی 
با اجرای  از محل صرفه جویی در مصرف سوخت مایع  قانون،  این که مطابق 
بند  کرد:  تاکید  استفاده می شود،  مالی  منبع  عنوان یک  به  گازرسانی  طرح 
از  تا هر زمان که  و  پیوسته است  و  قانونی یک مسیر مداوم  لحاظ  از  »ق« 
محل صرفه جویی در مصرف سوخت مایع بودجه ای حاصل شود می توان از 

این بودجه بهره مند شد. 
تربتی از طلب شرکت ملی گاز در پی گازرسانی به برخی نیروگاه ها و دریافت 
نکردن بودجه حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت مایع آنها خبر داد و 
اظهار کرد: با وصول این مطالبات بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی 
گاز تامین می شود، همچنین امسال روند گازرسانی به نیروگاه ها ادامه دارد که 
از این منابع مالی جدید نیز بهره مند خواهیم شد، افزون بر این، گازرسانی به 
بخش های خانگی شهری و روستایی که سبب صرفه جویی در مصرف سوخت 
اظهار  بند »ق« جای می گیرد.وی  قالب  در  گازمایع می شود،  یا  نفت سفید 
کرد: منابع مالی و توسعه ای شرکت ملی گاز وابسته به بندهای قانونی مصوب 
مجلس شورای اسالمی است، در صورتی که این بندهای قانونی تامین کننده 
کافی منابع مالی مورد نیاز ما باشند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.به گفته 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، اجرای طرح هایی مانند پروژه انتقال 
گاز دامغان - کیاسر - ساری - نکا، سبب خودکفایی در تامین پایدار گاز مورد 
نیاز شهرهای شمالی کشور شده که این اقدام، بی نیازی و قطع وابستگی ایران 
به ترکمنستان را در پی داشته است، البته این موضوع به معنای قطع روابط 
با کشور ترکمنستان نیست، زیرا در عرصه تجارت جهانی باید با کشورهای 
همسایه از جمله ترکمنستان روابط مطلوبی داشته باشیم. با این وجود، خط 
دامغان - نکا سبب شده تا رابطه ایران و ترکمنستان  به رابطه برد - برد در 

چارچوب قوانین بین الملل تبدیل شود. 

بانک عامل بخش مسکن  برنامه  امور طرح و  مدیر 
از افزایش سقف تسهیالت مسکن صندوق پس  انداز 
مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ با دوره انتظار 
تهران  شهر  در  تومان  میلیون   ۲۱۳ به  ساله،   ۱۵

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حسن مرادی 
اعالم کرد: سقف تسهیالت اعطایی و مبالغ واریزی 
افتتاحی  برای حساب های پس انداز مسکن جوانان 
افزایش  سال ۱۳۹۷ در مناطق مختلف جغرافیایی 
یافت.وی ادامه داد: بر این اساس، سقف تسهیالت 
حساب های  برای  پنجم  سال  پایان  در  متعلقه 
افتتاحی طی سال  جاری در شهر تهران، شهرهای 
بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۹۱۰، ۷۶۰ و ۶۱۰ 
ترتیب  به  پانزدهم  سال  پایان  در  و  ریال  میلیون 
۲.۱۳۰، ۱.۷۷۰ و ۱.۴۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی حداکثر 
تسهیالت اعطایی بر اساس تقسیم بندی جغرافیای 
در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها توسط 
بانک مرکزی تعیین خواهد شد و حداکثر تسهیالت 

بندی جغرافیایی )شهر  تقسیم  به  توجه  با  اعطایی 
تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها( برای حساب 
های افتتاحی طی سال ۱۳۹۷ به ترتیب در پایان 
 ۱.۴۲۰ و   ۱.۷۷۰  ،۲.۱۳۰ بر  بالغ  پانزدهم  سال 
میلیون ریال در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 
۸۳۰، ۶۶۰ و ۱۰۰ میلیون ریال در پایان سال پنجم 
بالغ بر ۹۱۰، ۷۶۰ و ۶۱۰ میلیون ریال  به ترتیب 
تعیین شده است.مرادی اظهار کرد: چنانچه دارنده 
پانزدهم  تا  پنجم  سال  پایان  در  بخواهد  حسابی 
باید  نماید  استفاده  الذکر  فوق  تسهیالت  سقف  از 
آغازکند.  بیشتر  مبالغی  با  را  خود  گذاری  سپرده 
 ،۱۳۹۷ سال  در  حساب  کنندگان  افتتاح  برای 
در  تسهیالت  سقف  از  استفاده  برای  الزم  ضرایب 
پایان سال پنجم ۷.۱۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه 
در شهر تهران، ۵.۹۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه در 
شهرهای بزرگ و ۴.۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه 
برای سایر شهرها است.وی در این باره افزود: یکی 
از مزایای حساب پس انداز مسکن جوانان برنامه ای 
به سپرده گذار  را  امکان  این  بودن حساب است و 

می دهد که بتواند واریزی های خود را طی ۵ تا ۱۵ 
زمان  در  یکجا  یا  سالیانه  ماهیانه،  صورت  به  سال 
افتتاح حساب واریز کند.به گفته این مقام مسئول، 
تسهیالت  از  استفاده  حساب،  این  مزایای  دیگر  از 
واحد  یک  تکمیل  و  احداث  یا  خرید  برای  جوانان 
مسکونی، جعاله و توأم با حساب صندوق پس انداز 
صورت  به  تقدم  حق  گواهی  اوراق  یکم،  مسکن 
هر  کرد:  تأکید  بود.وی  خواهد  زوجین  و  انفرادی 
کدام از سپرده گذارانی که در سال  جاری و قبل از 
صدور این بخشنامه اقدام به افتتاح حساب کرده اند 
باید برای اطالع از کسری حساب و تکمیل موجودی 
به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.حداقل 
مبلغ واریزی ماهیانه برای افتتاح کنندگان حساب 
 ۳۸۰ مبلغ   ۹۷ سال  در  جوانان  مسکن  انداز  پس 
هزار ریال بوده و در حال حاضر نرخ سود تسهیالت 
با سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان ۹ 
درصد و حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ 
سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در 

شبکه بانکی کشور است.

پرداخت ۲۰ ساله  افزایش وام مسکن جوانان به ۲۱۳ میلیون تومان با باز

سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیاردی بخش خصوصی در طرح های گازی

دیگری  از  پس  یکی  فوتبال  جهان  ستاره های 
در جام جهانی ناکام ماندند و از ادامه حضور در 

مسابقات خداحافظی کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رقابت های 
حذف  با  روسیه   ۲۰۱۸ جهانی  جام  فوتبال 
تیم  پرافتخارتین  برزیل  چون  بزرگی،  تیم های 
جام جهانی، آلمان مدافع عنوان قهرمانی جام، 
آرژانتین و اسپانیا دیگر قهرمانان جام جهانی و 
پرتغال قهرمان یورو ۲۰۱۶ همراه شده است. با 

حذف این تیم ها بسیاری از ستاره های جام جهانی 
هم ناکام ماندند. نکته جالب توجه در رقابت های 
جام بیست و یکم، غیبت »کریستیانو رونالدو«، 
»لیونل مسی« و »نیمار« بهترین بازیکنان جهان 
که  است  جهانی  جام  باالتر  مراحل  در  فوتبال 

شانس کسب عنوان بهترین بازیکن و آقای گلی 
را از دست دادند و نتوانستند بدرخشند.

 این سه فوتبالیست در چند سال اخیر در بین 
سه بازیکن برتر جهان فوتبال رقابت تنگاتنگی با 

هم داشتند.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

ناکامی ستاره های 
جهان فوتبال

تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
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برجام، پسابرجام و امروز کشورهای۴+۱؛

ما می توانیم!

* الهام آمرکاشی

بعد از اتفاقاِت رخ داده  درخصوص خروج غیرقانونِی 
ادامه  برای  احتمالی  های  گزینه  برجام،  از  آمریکا 

برجام و کشورهای۴+۱ به وجود آمد.
حوِل  بحث،  و  گفتمان  به  ها  زنی  گمانه  و  حدس 
محور برنامه ها و تشکیِل برجام جدید ادامه دار شد 
خارجه  امور  وزیر  ظریف-  محمدجواد  روزجمعه  و 

کشورمان در بدو ورود به فرودگاه وین برای شرکت در نشست کمیسیون 
مشترک وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با موضوع برجام، با بیان این مهم که بسته 
پیشنهادی اتحادیه اروپا باید حقوق ملت ایران را تضمین کند، تأکید کرد: 
انتظار می رود در بسته پیشنهادی، تعهدات مجموعه کشورهای باقی مانده در 
برجام به گونه ای باشد که حقوق مردم ایران از این توافق را در سایر زمینه 
ها ازجمله اقتصادی، سیاسی و هسته ای تضمین کند.و در این میان وزیر 
خارجه آلمان نیز با بیان این مهم که »ما کشورهای باقیمانده به اینجا آمده 
ایم تا توافق هسته ای را که هم به نفع منافع ایران و هم منافع اروپاست حفظ 
کنیم، «افزود :»ما قادر نخواهیم بود به خوبی منافع اقتصادی ایران را تأمین 
کنیم اما تالش می کنیم بخشی از این منافع اقتصادی ایران تأمین شود.«این 
این اهم، از سوی وزیر خارجه کشورمان و دیگر وزرای  بر  تالش و اذعان 
شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک، می تواند نویدبخِش روزهایی 
شفاف و آرام باشد تا بدون حضور مطلق آمریکا، گروه کشورهای۴+۱ و ایران 
بتوانند مسیر برجاِم جدید را با امنیت و اقتدار طی کنند.بی تردید تضمیِن 
حقوق ملت ایران، یکی از مواردی است که نمی توان از نظر دور داشت و 
رشادت ها و دالوری های ملت را درتمام مراحل صعب و سخِت اقتصادی و 
سال های اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت.وضعیت بازار کار و اشتغال و در رأس 
آن، اوضاع کارگران از جمله مسائلی است که این دولت و آن دولت، برجام و 
بی برجام؛ نمي شناسد و نیاز مبرمي بر این حیطه باید، تا تمام طبقات جامعه، 
علی الخصوص طبقه متوسط به پایین، بتوانند از حداقل امکانات معیشتي، 
بهره کافی را ببرند و در تکاپوي زندگي، دغدغهء نان و خالي بودن سفره را 
نداشته باشند.تا همین چندوقِت گذشته بود که با تحوالتی که طی ماه ها 
دوندگی و مذاکراِت دولتمردان سیاست خارجِی کشور در حوزه بین الملل رخ 
داد، یکایک اقشار و آحاد جامعه از جمله کارگران و افراد جویای کار، امیدوار 
به روزهای پسابرجام بودند و با رونق روابطی که برای کشور با سایر ابرقدرت 
های جهانی رخ داده بود و نبوِد بسیاری از تحریم ها و گشایش ال سی ها 
و بازشدن مبادالت تجاری و... امیدی بیش از پیش بر جامعه حاکم  شده 
بود.درست است طی این سال ها که در نقطه پسابرجام قرار داشتیم، تا حد 
چشمگیری رونق در تولید و صنعت و اشتغال وجود نداشت اما همان اندک 
حرفها و اخبارِ مبنی بر محقق شدِن یکایک هرآنچه چون سدی برای مبادله 
و مذاکره با دیگرکشورهای قدرتمند در مقابلمان بود، درهای گسترده تری 
را برایمان باز کرد َو امروز نیز امیدواریم به تالِش دولتمردان وزارت خارجه 
کشورمان که با قدرت همیشگی و گفتماِن مناسب با کشورهای باقی مانده 
در این عرصه، بتوانند پنجره جدیدی را برای ملت ایران باز کنند که قطع 
به یقین ایران و ایرانی جماعت می تواند آنچنان که شایسته است جواب 
از  بدعهدی های آمریکا را بدهد و با حالت های متصوری که بیان شده، 
تنگناهای محصور بیرون آمده و با نجات برجام بدون آمریکا که یکی از گزینه 
اروپا، روسیه، چین و حتی  با  های درحال حاضر است، برجام جدیدی را 
برخی کشورهای دیگر مانند هند شکل دهیم و جایگاه بین المللی خود را 
ارتقاء داده و همچنان مانند سال های گذشته بر این مهم تأکید داریم که 
نگاهِ همت، وحدت و اقتصاد مقاومتی، زیبندهء ملت، دولت و یکایک ایرانیان 
است و ما می توانیم.می توانیم با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود، 
با خط مشی های اساسی و اصولی و در دست دادِن سکان تصدی به گروهی 
از جوانان صاحب فکر و ایده های نو، شاهِد هم افزایِی قدرت و توسعهء کشور 
باشیم.زیرساخت های بسیاری در کشور در حالت پتانسیل باقی مانده که اگر 
دولت فعلی در شرایط حاضر بتواند به بالفعل شدن این ظرفیت و پتانسیل 
های موجود همت بگمارد، بی شک می توانیم به خوداتکایی در تمام مراحل 
اقتصادی برسیم که با برجام یا بی برجام، ایران مقتدر است و مقتدر می 
ماند و خوشبختانه با نویدی که دکترظریف روز جمعه بعد از نشست وین 
اظهارکرد: »نشست امروز در وین یک گام مهم  رو به جلو بود«، همت ها بر 

این مهم موقوف است که ما می توانیم.
elhamamerkashi@ymail.com

رئیس جمهور چین احتماال به کره شمالی می رود

 به گفته مقام ها پیونگ یانگ احتمال می رود رئیس جمهور چین نهم سپتامبر، 
همزمان با هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی به پیونگ یانگ سفر کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری یونهاپ خبرداد، مقام های کره شمالی 
به خبرنگاران کره جنوبی حاضر در کره شمالی که برای پوشش بازی های دوستانه 
بسکتبال دو کره به این کشور رفته اند گفتند که دعوتنامه ای برای سفر شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین برای سفر به کره شمالی ارسال شده است.یک 
مقام کره شمالی در پاسخ به اینکه آیا مهمانان چینی مهمی در مراسم سالروز 
تاسیس این کشور دعوت هستند، گفت: »گمان می کنم.« او مجددا در پاسخ 
به اینکه آیا رئیس جمهوری چین به پیونگ یانگ میرود، گفت: او باید بیاید 
چون دعوت شده است.تحلیلگران از دیرباز درباره سفر امسال شی جینپینگ 
گمانه زنی هایی کرده اند و این در حالی است که کیم جونگ اون،  رهبر کره شمالی 
امسال سه بار در ماه های مارس، مه و ژوئن به چین رفته است.در همین حال 
مقام های کره شمالی به صورت ناگهانی پیشنهاد دادند تا نیروهای آمریکایی از 
شبه جزیره کره خارج شوند و به کشته شدن دو محصل دختر از کره جنوبی 
با تانک های آمریکایی حین مانور نظامی سال ۲۰۰۲ اشاره کردند. یک مقام 
دیگر هم بدون اینکه از سوی خبرنگاران مورد سوال قرار بگیرد، گفت: نیروهای 
خارجی باید همین االن بروند. حوادث غمباری چون کشته شدن دو محصل 

دختر نباید رخ دهد.

تشریح سیاست واشنگتن در قبال ایران در 
سفر هیئت آمریکایی به عربستان

 وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد یک هیئت آمریکایی قرار است در سفر 
به عربستان سعودی سیاست های واشنگتن در قبال ایران را تشریح کند.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار اطالعیه ای که 
روی وب سایت این وزارتخانه قرار گرفته است، از سفر فرانک فانون، دستیار وزیر 
امورخارجه آمریکا در امور انرژی به جده خبر داد و اعالم کرد که در جریان این 
سفر، وی سیاست دولت کشورش درباره ایران را به سعودی ها منتقل خواهد 
کرد.در این اطالعیه آمده است: فرانک فانون در جده به یک هیئت آمریکایی 
به سرپرستی برایان هوک، رئیس دفتر برنامه ریزی سیاسی وزارت امورخارجه 
خواهد پیوست تا سیاست های دولت در قبال ایران را که مبتنی بر رسیدگی به 
تمام تهدیدها و فعالیت های ایران  است، تشریح کند.بنابر اعالم وزارت امورخارجه 
آمریکا، فانون همچنین به بروکسل، کرواسی و بلژیک سفر خواهد کرد.دولت 
آمریکا پس از خروج از برجام و در ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن علیه 
کشورمان در تالش است خریداران بزرگ نفت ایران را متقاعد کند که واردات 
نفت خام از ایران را متوقف کند. در همین راستا، واشنگتن قصد دارد با همکاری 
کشورهای تولید کننده نفت، شامل عربستان کاهش تولید نفت در بازارهای 
جهانی را درصورت موفقیت به کاهش صادرات نفت کشورمان جبران کند.حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران در سفر به سوئیس هشدار داد: اصال معنی ندارد 
که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. نفت ایران صادر 
نشود، نفت کل منطقه صادر نمی شود. اگر شما می توانید، این کار را انجام دهید 

تا نتیجه آن را ببینید.

بررسی آرایش قوای سه گانه 
در مقابل تروریسم اقتصادی 

واجتماعی آمریکا

 -جلســه چهارجانبه بســیج اســاتید، کانون 
دانشگاهیان ایران اســالمی، بسیج دانشجویی 
و بســیج حقوقدانان با موضــوع آرایش قوای 
ســه گانه کشور در مقابل تروریسم اقتصادی و 

اجتماعی آمریکا علیه ایرانیان برگزار شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، در جلســه 
مشترک چهارجانبه بسیج اساتید کشور با کانون 
دانشگاهیان ایران اسالمی، بسیج حقوقدانان و 
بسیج دانشجویی و باحضور رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، ضمن بررسی آخرین وضعیت 
موجود اقتصاد کشور ازسوی شرکت کنندگان 
در این نشســت، بر ضرورت و فوریت تشکیل 
قــرارگاه ضدتحریم باحضــور دولت، مجلس 
و قوه قضائیه تأکید شــد.در این جلسه که در 
پی آشــفتگی بازار ارز و پیامدهای آن در حوزه 
اقتصادی - اجتماعی تشــکیل شد، عوامل بهم 
ریختگی اقتصاد کشــور و پیامد اجتماعی آن 
مورد بررسی و نقد قرار گرفت.شرکت کنندگان 
ضمن ابراز تأســف شدید از نابســامانی وضع 
اقتصاد کشــور در اثر مدیریت ناصحیح برخی 
مدیران و مسئولین کشــور در حوزه اقتصادی 
اعالم کردند: ســازمان بســیج اساتید کشور با 
اســتفاده از ظرفیت نخبگانی خود و استفاده از 
آراء اساتید صاحب نظر اقتصاد در دانشگاه ها، 
بسته سیاستی پیشنهادی خود در حوزه اقتصاد 
را در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشــور در 
دولت و مجلــس قرار خواهــد داد. همچنین 
اعضای جلسه بر ضرورت پاسخگویی قوای سه 
گانه در حوادث اخیر تأکید نموده و خواســتار 
مقابله با تروریســم اقتصادی - اجتماعی غرب 
و بخصــوص رژیم جنایتکار آمریــکا با روحیه 
جهادی کارگزاران شدند.در این نشست مجتبی 
زارعی رییس سازمان بسیج اساتید کشور، سید 
محمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران 
اســالمی، محمدجواد نیکروش رییس سازمان 
بسیج دانشجویی، طالبکی معاون سازمان بسیج 
حقوقدانان و محمدرضــا پورابراهیمی رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس به ارائه نظرات و 
پیشــنهادات خود درجهت شیوه های کارآمد 
مقابله با جنــگ اقتصادی آمریکا علیه ایرانیان 
پرداختند و اعالم شــد این جلســات مشترک 
در جهت هم افزایی و کمک جامعه دانشگاهی 
کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری قوه عاقله 
کشور محسوب می شوند، به دولت، مجلس و 

قوه قضائیه ادامه خواهد داشت.

۸ عضو گروهک داعش
 اعدام شدند

حکم اعدام ۸ نفر از اعضای گروهک ســلفی- 
تکفیری داعش مرتبط با حمله به ســاختمان 
مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر حضرت 
امام خمینی )ره( با رعایت موازین شــرعی و 

قانونی اجرا شد.
به گزارش زمان به نقل از دادسرای عمومی و 
انقالب تهران، این هشــت نفر با عوامل اصلی 
به شــهادت رساندن و مجروح کردن تعدادی 
از هموطنــان بی گناه در حمله به ســاختمان 
مجلس شــورای اســالمی همکاری مستقیم 
داشــته و با علــم و آگاهی از هــدف و قصد 
عوامل گروهک تروریستی، آنان را پشتیبانی ، 
تأمیــن مالی و تســلیحاتی کــرده اند. این 
محکومان بالفاصله پس از حمله تروریســتی 
۱۷ خرداد ســال گذشــته با انجام اقدامات 
گسترده اطالعاتی و قضایی دستگیر شدند و 
پس از انجام تحقیقات قضایی، به موجب کیفر 
خواست یکم بهمن ماه ۱۳۹۶ صادره از ناحیه 
۳۳ دادسرای عمومی و انقالب تهران )شهید 
مقدس(، برای آنان حســب اقدامات مجرمانه 
ارتکابــی به اتهامات بغی از طریق عضویت در 
گروهک تکفیری ترویســتی داعش، معاونت 
در افســاد فی االرض، قاچاق سالح و مهمات 
)حین ورود به کشــور( و... تقاضای مجازات 
شد.جلســات محاکمه در شــعبه ۱۵ دادگاه 
انقالب اســالمی با عنایت موازیــن قانونی و 
حضور وکالی مدافــع به صورت علنی برگزار 
شــده و دادگاه طی دادنامه ۲۳ اردیبهشــت 
ماه ۱۳۹۷ اتهامات مندرج در کیفرخواســت 
را محرز دانســته و عمل آنان را مصداق بغی 
و معاونت در افساد فی االرض تشخیص داده و 
مســتنداً به مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات 
اســالمی مصوب ۱۳۹۲ متهمان به اســامی 
فوق الذکــر را به اعدام محکوم کرده اســت.

پــس از اعتراض محکومــان و وکالی مدافع 
آن ها، شــعبه ســی و نهم دیــوان عالی طی 
دادنامه مــورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰، دادنامه صادره 
از دادگاه نخستین را تأیید کرده و با قطعیت 
یافتن دادنامه، مجازات اعدام با رعایت موازین 

شرعی و قانونی اجرا شد. 

اخبار

سرمقاله

خوشا به حال آنكه به بندگان خدا 
نيكي كند و براي آخرت خود زاد 

و توشه برگيرد

کالمامیر

هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  چهارمین  در 
اقتصادی پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، 

رونق تولید و بازار سرمایه مطرح و تصویب شد.
جلسه  چهارمین  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حضور  با  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
روسای قوه قضائیه و مجلس و به ریاست حسن 
روحانی، پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، 
رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیالت 
مالی کشور مطرح  بازار  این هدف در  برای  الزم 
شنبه  دیروز  که  جلسه  این  در  شد.  تصویب  و 

تشکیل و جمعی از مسوولین اقتصادی کشور نیز 
حضور داشتند، پس از گزارش مسوولین ذیربط؛ 
برای  شغلی  فرصت های  گسترش  راستای  در 
جوانان، و اجرای طرح های اشتغال فراگیر )که در 
پیش بینی  بودجه سال ۱۳۹۷  قانون  تبصره ۱۸ 
شده است(، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از 
منابع مالی الزم بررسی و تصویب شد.همچنین در 
راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه 
و هدایت نقدینگی به سرمایه گذاری، به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به 

مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق 
 ۰.۱ به  فروش  ارزش  درصد   ۰.۵ از  سهام  تقدم 
درصد کاهش یابد.در ادامه این جلسه به منظور 
حمایت عملی دولت از سرمایه گذاری برای توسعه 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط  طرح ها و 
تا  شد  مصوب  غیرخصوصی،  و  خصوصی  بخش 
»در صورتی که شرکت ها تصمیم بگیرند بخشی 
به حساب سرمایه  را  نشده خود  تقسیم  از سود 
منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای 
طرح های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن 

بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، 
معاف خواهند شد. » رئیس جمهور در این جلسه، 
عالیرتبه  مقامات  با  خود  مذاکرات  به  اشاره  با 
تلفنی،  گفتگوهای  و  اخیر  سفر  در  اروپایی، 
اراده سیاسی  اروپایی،  که کشورهای  کرد  تأکید 
برای ادامه همکاری های اقتصادی براساس توافق 
هسته ای برجام دارند؛ ولی تحقق این امر، نیاز به 
برداشتن گام های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی 
به  شده  تعیین  زمان  در  باید  که  دارد  مشخص 

نتیجه برسد.

تصویب مصوبه تشویق گسترش بازار سرمایه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ 

 روحانی: اروپا در برجام باید به تصمیم های اجرایی برسد

مجلس  و سیاست خارجی  ملی  امنیت  رییس کمیسیون 
گفت: بسته پیشنهادی اروپایی ها، بسته مقابله با فرصت 
سوزی و تهدیدهای ترامپ و دولت آمریکا نیست و مقامات 
ایرانی این موضوع را به عنوان یک دغدغه مطرح کرده اند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حشمت اهلل فالحت پیشهدر 
امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  سخنان  از  خود  ارزیابی 
و  کافی  اروپا  پیشنهادی  بسته  که  این  بر  مبنی  خارجه 
دقیق نیست، اظهارداشت: اروپایی ها سه مالحظه در بسته 
پیشنهادی خود دارند؛ نخستین مالحظه حفظ آمریکا در 
سطح کالن است که کماکان آن را مد نظر قرار می دهند؛ 
اتحادیه  و  آمریکا  میان  اقتصادی  اختالفات  باوجود  حتی 
اروپا این مالحظه باز هم در قبال ایران رعایت شده است.

های  بانک  و  ها  شرکت  درمورد  را  مالحظه  دومین  وی 
اند  کرده  تالش  ها  اروپایی  یادآور شد:  و  دانست  اروپایی 
مانع آزادی عمل و نگاه سود محور این بانک ها و شرکت 
ها نشوند.وی به مالحظه سوم هم اشاره کرد و گفت: این 
مالحظه، برجام و به تبع آن جمهوری اسالمی ایران است 
پیشنهادی  بسته  در  سوم  اولویت  عنوان  به  متاسفانه  که 

اروپایی ها وجود دارد. 
سلسله  از  بعد  که  بود  این  انتظار  افزود:  پیشه  فالحت 
جلسات کارشناسی در نزد ۲۸ کشور اروپایی و جلساتی که 
با مقامات ایرانی برگزار شد، مالحظه سوم در اولویت قرار 
و جمهوری  برجام  پیشنهادی،  بسته  این  از دل  اما  گیرد 
بیان  با  است.وی  ها  اروپایی  سوم  مالحظه  ایران  اسالمی 
در  زمان  به  توجهی  وبی  کمیت  دو ضعف جدی  که  این 
بسته پیشنهادی اروپایی ها وجود دارد، یادآور شد: همواره 
قبال  در  زیادی  های  حساسیت  ایران  اسالمی  جمهوری 
برجام در هنگام تصویب به خرج داد بنابراین توافق نباید 
گرفتار کل گویی و زمان کشی شود.وی خاطرنشان کرد: 
و  بازار  به  ایران  نفت  ورود  مانع  که  کرده  تهدید  ترامپ 
دسترسی جمهوری اسالمی ایران به بانک های بین المللی 
می شود لذا در بسته پیشنهادی باید برای جلوگیری از این 

اقدام و حفظ صادرات نفت ایران تدبیری اندیشید. 
پیشنهادی  بسته  مورد  در  جدی  تردید  این  متاسفانه 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  دارد.رییس  وجود  ها  اروپایی 
سیاست خارجی مجلس بی توجهی به زمان را ضعف در 
با توجه به  اروپا دانست و اظهار داشت:  بسته پیشنهادی 

ها  آمریکایی  که  مشخصی  های  االجل  و ضرب  ها  زمان 
کرده  مطرح  برجام  به  غیرمتعهد  یا  یاغی  عضو  عنوان  به 
اروپایی  بندی،  زمان  همان  طبق  که  بود  این  انتظار  اند، 
ها یک بسته متقابل ارائه دهند.فالحت پیشه تاکید کرد: 
بسته پیشنهادی اروپایی ها، بسته مقابله با فرصت سوزی 
و تهدیدهای ترامپ و دولت آمریکا نیست و این موضوع 
بعنوان یک دغدغه توسط مقامات ایرانی مطرح شده است.

طبق  گفت:  این خصوص  در  مجلس  اقدامات  درباره  وی 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  نهم،  مجلس  در  مصوب  قانون 
سیاست خارجی باید در مورد اجرای برجام و این که داده 
ها و ستاده های آن بر اساس منافع ملی همخوان باشد، 
گزارشی ارائه کند که در آن دو جنبه جدید و البته خیلی 
آن  اول  جنبه  داد:  ادامه  داشت.وی  خواهد  وجود  جدی 
و  است  زده  برجام  به  آمریکا  خروج  که  است  ای  ضربه 
این که بعد از آن، این توافق وجود دارد یا خیر و جنبه 
بسته  بوسیله  که  است  عملی  اثر  مورد  در  گزارش  دوم 
پیشنهادی اروپایی در برجام ایجاد می شود و این که این 
کماکان  تواند  می  ها  اروپایی  مصنوعی  اکسیژن  با  توافق 
خودش را به عنوان یک رژیم قوی حفظ کند و منافع ملی 

جمهوری اسالمی ایران را تامین کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
به  ها  اروپایی  پیشنهادی  بسته  این  آیا  که  این  به  پاسخ 
این بسته به  ارائه شده است، گفت: هنوز  این کمیسیون 
این کمیسیون نیامده است و در صورت ارائه آن بر اساس 

مسئولیت قانونی خود در جلسه ای بررسی می شوئد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید 
هیچ  علیه  ایران  موشکی  فعالیت های  کرد: 

کشوری نیست و صرفاً جنبه دفاعی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی 
در مورد اظهارات اخیر وزیر  امور خارجه فرانسه 
موشکی  صلح آمیز  فعالیت های  با  ارتباط  در 
ایران تصریح کرد: ایران بارها اعالم کرده که 
فعالیت های موشکی ایران بخشی از سیاست 
بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است و در 
جهت تامین منافع ملی و دفاع از کیان و قلمرو 
کشور مانند هر کشور مستقل دیگری مورد 
پیگیری قرار گرفته و می گیرد.این دیپلمات 
ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه فعالیت های 
موشکی ایران علیه هیچ کشوری نخواهد بود و 
صرفا جنبه دفاعی دارد، اظهار کرد: جمهوری 
در  خود  تجربیات  به  توجه  با  ایران  اسالمی 
هشت ساله  جنگ  جمله  از  اخیر  دهه های 
متوقف  برای  که  است  آموخته  تحمیلی 
کردن و ممانعت از شکل گیری برخی نیات 
ارضی  تمامیت  بخواهند  که  معاندینی  شوم 
ایران را مورد تجاوز و تعرض قرار دهند باید 
با تقویت قدرت دفاعی خود مانع شکل گیری 
معاندان  و  بدخواهان  نزد  در  پلید  نیات  این 
جمهوری اسالمی ایران شود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به حمله صدام حسین 
از سالح های مخربی که  با استفاده  ایران  به 
برخی از کشورهای اروپایی در اختیار او قرار 
داده بودند، گفت: این موضوع یادآوری خوبی 
برای آنانی است که از توجه و فلسفه جمهوری 
خود  دفاعی  بنیه  تقویت  به  ایران  اسالمی 
تعجب می کنند. در همین چارچوب از آنانی 
که با تردیدهایی مواجهند دعوت می کنم تا 
آن  در  که  را  ایران  هشت ساله  جنگ  تاریخ 
سالح های پیشرفته و مخرب فراوانی از جانب 

زمین  مغرب  و  اروپایی  کشورهای  از  برخی 
مورد  مجددا  گرفت،  قرار  صدام  اختیار  در 
مطالعه قرار دهند.قاسمی همچنین در مورد 
بخشی دیگر از  اظهارات وزیر خارجه فرانسه 
تروریستی  گروه های  از  دفاع  به  را  ایران  که 
متهم کرده است، تصریح کرد: ایران یکی از 
طول  در  که  است  تروریسم  بزرگ  قربانیان 
سال های پس از انقالب اسالمی هزاران نفر از 
شهروندان عادی خود را در مقابله با تروریسم 
ایران  از دست داده است. جمهوری اسالمی 
یکی از اصولی ترین سیاست های خود را مبارزه 
سیاست  این  نتایج  و  داده  قرار  تروریسم  با 
تاکنون آثار مثبت منطقه ای و جهانی داشته 
با  و این امری روشن برای همگان است.وی 
در  تروریسم  با  مستمر  مبارزه  اینکه  بیان 
دستور کار تهران قرار دارد، به تالش های ایران 
برای مبارزه با این موضوع در منطقه از جمله 
سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: اقدامات و 
حمایت های صورت گرفته در این کشورها در 
راستای مبارزه با تروریسم، نمونه ای از سیاست 
و  است  تروریسم  با  مبارزه  در  ایران  سازنده 
نباید این سیاست سازنده به دالیل و اهداف 
سیاسی وارونه جلوه داده شود.وی همچنین 
وزیر  صحبت های  از  دیگر  بخشی  مورد  در 
امور خارجه فرانسه که ایران را متهم به عامل 
ایجاد بی ثباتی در منطقه کرده است، تاکید 
کرد: تحقق ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی 
جمهوری  استقبال  مورد  همواره  منطقه  در 
ایران است. ما منافع و مصالح خود  اسالمی 
را در ایجاد امنیت و صلح و ثبات در منطقه 
و  موضوع  این  تحقق  برای  لذا  دانیم  می 
با  که  کرده ایم  تالش  همواره  صلح  برقراری 
کشورهای منطقه در این چارچوب همکاری 
به  اتهامات  نوع  این  باشیم.  داشته  تعامل  و 

نابجا  ناروا،  اتهاماتی  ایران  اسالمی  جمهوری 
و از روی ناآگاهی از وضعیت منطقه است و 
ارشد  دیپلمات  این  است.  غیرمنصفانه  قطعا 
کشورمان همچنین در مورد اظهارات لودریان 
مبنی بر حمایت ایران از برخی از گروه ها در 
یمن، تصریح کرد: مواضع جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با بحران انسانی در یمن کامال 
را  این سیاست  بارها  روشن و دقیق است و 
است.وی  کرده  مطرح  بلند  و  رسا  صدای  با 
کشورهای  و  عربستان  حمالت  به  اشاره  با 
هم پیمانش به مردم مظلوم یمن که منجر به 
آواره و کشته شدن تعداد زیادی از مردم این 
منطقه شده است، گفت: در همین چارچوب 
می بینید که برخی از کشورهای غربی برای 
کسب درآمد بیشتر سالح های مخربی را در 
اختیار این متجاوزان قرار داده اند و این باعث 
بحرانی شدن هرچه بیشتر فاجعه انسانی در 
»این  اینکه  بیان  با  است.قاسمی  شده  یمن 

کشورها با ارسال سالح و دیگر حمایت های 
خود متجاوزان به مردم یمن را مورد تشویق 
در  آن ها  که  است  ضروری  و  داده اند  قرار 
ارتباط  در  کنند«،  بازنگری  سیاست ها  این 
با  ارتباط  با سخنان وزیر خارجه فرانسه در 
حضور ایران در سوریه نیز تاکید کرد: حضور 
ایران در این کشور حضوری مستشاری و به 
درخواست دولت سوریه و در راستای مبارزه 

با تروریسم است. 
از شهروندان  برخی  به حمایت  اشاره  با  وی 
در  تروریستی  گروه های  از  غربی  کشورهای 
ابتدای شکل گیری بحران در این  سوریه در 
کشور تصریح کرد: تا زمانی که دولت سوریه 
در مبارزه با گروه های تروریستی نیازمند به 
توجه  با  ایران  باشد،  ایران  کمک مستشاری 
به سیاست اصولی خود در ارتباط با مبارزه با 
تروریسم و کمک به تقویت امنیت و ثبات در 

منطقه، به این کمک ها ادامه می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به وزیر خارجه فرانسه:

فعالیت موشکی ایران علیه هیچ کشوری نیست
 

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بسته پیشنهادی اروپا، بسته مقابله با تهدیدهای آمریکا نیست
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بررسی پیمان » آ ِس آن « در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 الیحه پیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به پیمان مودت و همکاری در 
جنوب شرقی آسیا موسوم به » آ ِس آن « در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با حضور اکثریت اعضا بررسی شد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دیروز،  به ریاست آیت اهلل هاشمی شاهرودی و با 
حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.در جلسه دیروز الیحه پیوستن دولت جمهوری 
اسالمی ایران به پیمان مودت وهمکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به » 
آ ِس آن« ، مصوب مجلس شورای اسالمی که پس از ایراد شورای نگهبان و 
اصرار مجدد مجلس ،  به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود 
مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ،  مصوبه مجلس شورای اسالمی تایید شد.همچنین طرح تمدید 
مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه اِی سال ۱۳۹۶ ،که از سوی 
شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده بود پس از طرح 
و ارائه پیشنهاد های اصالحی ،  برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی 

مجمع ارجاع گردید. 

استفاده سعودی ها از سالح های اسرائیلی در یمن

اسرائیل، عربستان را در حمله به یمن به سالح هایی مجهز کرد که استفاده از 
آن ممنوع است؛ هدف اسرائیل آزمایش آن ها بر انسان است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، پایگاه اینترنتی الخلیج آنالین نوشت: برخی 
منابع در کنگره آمریکا با اشاره به استفاده عربستان سعودی از سالح های 
ساخت رژیم صهیونیستی در جنگ ضد یمن گفتند ریاض به خریدن سامانه 
موشکی »گنبد آهنین« اسرائیل تمایل دارد.برخی منابع نزدیک به کمیسیون 
اطالعات کنگره آمریکا فاش کردند نیروهای سعودی در حمله نظامی خود 
به یمن _ که آخرین آن حمله به شهر حدیده بود _ از سالح های اسرائیلی 
استفاده می کنند. این منابع به شرط فاش نشدن نام خود به خلیج آنالین 
گفتند اسرائیل نیروی هوایی عربستان را در حمله به استان های یمن به بمب 
ها و موشک هایی مجهز کرد که از نظر جامعه بین المللی استفاده از آن ممنوع 
است و هدف اسرائیل آزمایش این سالح ها و اطالع از قدرت ویرانگری و تاثیر 
آن بر انسان است.این منابع اعالم کردند نیروی هوایی عربستان سعودي از 
ترس فاش شدن خبر و درز کردن آن در رسانه ها این سالح های اسرائیلی 
را به عنوان سالح های آمریکایی تحویل گرفت. اطالعات به دست آمده از 
منابع خلیج آنالین با برخی گزارش های رسانه ها مطابقت دارد که نشان 
می دهد عربستان سعودی مایل است به برخی سالح های ساخت اسرائیل 
از جمله سامانه موشکی گنبد آهنین دست یابد.با اینکه عربستان سعودي و 
اسرائیل روابط مستقیم دیپلماتیک یا تجاری با یکدیگر ندارند اما تحوالت اخیر 
که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایجاد کرده است نشان می دهد در 
روابط میان این دو همپیمان جدید تحول ریشه ای ایجاد خواهد شد. روزنامه 
صهیونیستي جروزالم پست در ماه ژانویه گذشته به نقل از روزنامه »باسلر 
زایتونگ« چاپ سوئیس نوشت دولت عربستان برای مقابله با حمالت یمني ها 
ضد این کشور به خریدن سامانه موشکی گنبد آهنین اسرائیل مایل است.این 
روزنامه به نقل از یک تاجر اروپایی سالح که در ریاض مقیم است فاش کرد 
سعودی ها در حال بررسی خریدن تجهزات نظامی اسرائیلی هستند. روزنامه 
باسلر زایتونگ نوشت برخی کارشناسان نظامی سعودی پیشتر فناوری نظامی 

اسرائیل را در ابوظبی پایتخت امارات بررسی کرده بودند.

اختصاص ۱۰۰ درصد پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش

 رییس سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه ای، 
اعتبار مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان با 
اولویت وزارت آموزش  و پرورش و دانشگاه ها را به این 

وزارتخانه و ادارات آموزش  و پرورش اختصاص داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، این بخشنامه به استناد 
ماده ۱۹ قانون برنامه  و بودجه جزء۲ بند ط و بند د 
ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت)۲(مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذیل 
جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، 
اعتبارات ذی ربط به آن دستگاه ابالغ می شود تا با رعایت 
قوانین و مقررات اقدام شود.گفتنی است که تخصیص 
اعتبار مذکور به میزان ۱۰۰درصد تعیین شده و در 
ردیف اعتبارات هزینه ای ۳۶ هزار و  ۸۸۹ میلیون ریال 
تعیین شده و در سه مرحله و به صورت مساوی طی 

ماه های تیر، مرداد و شهریور پرداخت می شود.

توافق مجلس و دولت برسر 
مسائل کالن کشور

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم درمجلس شورای 
وضعیت  و  مشکالت کالن  و  مسائل  گفت:  اسالمی 
اقتصادی کشور منجر به تشکیل نشست های مشترک 
بین مجلس شورای اسالمی و دولت شد که نتایج توافق 

های مناسبی صورت گرفت.
االسالم  حجت  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عبدالحمید خدری با ابراز رضایتمندی از توافق های 
بدست آمده بین دو قوه افزود: در این نشست ها که 
معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی 
کشور  کالن  مشکالت  و  مسایل  داشتند،  حضور 
بررسی و تصمیم هایی اتخاذ شد. وی اظهارداشت: 
در این نشست ها بنا شد که پیشنهادهای کمیسیون 
اقتصادی مجلس توسط دولت اجرایی و مجلس نیز 
یک طرح دو فوریتی آماده و به دولت ارایه دهد.خدری 
گفت: نظر نمایندگان مجلس بر این بود که این طرح را 
درقالب پیشنهاد به دولت ارایه و اگر اجرایی نشد، قانون 
شود.وی با بیان اینکه برای عبور از مشکالت کشور به 
وحدت، انسجام و همدلی همه جانبه همه گروه ها و 
آحاد جامعه نیاز است، گفت: وحدت ایجاد شده میان 
گروه های سیاسی کشور دراین برهه حساس کشور 
موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد.وی اظهارداشت: 
مشکالت پیش آمده کشور با تدبیر و تالش مضاعف 
مسئوالن و پشتیبانی و صبوری ملت سرافراز ایران حل 

و به سالمتی عبور خواهیم کرد. 

خبرخبر

وزیر اطالعات گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم سید محمود علوی گفت: 
با ظلم و بی عدالتی سیاه نمی کنند حق  را  افرادی که کارنامه خود 
برخورداری از امنیت در همه شئون را خواهند داشت.علوی با تأکید بر 
حفظ امنیت جان، مال و آبروی افراد و امنیت اخالقی جامعه براساس 
آیات و روایات معصومین علیهم السالم، افزود: اسالم با هر کس که امنیت 
جامعه را با هتک، توهین و افترا به خطر می اندازد، برخورد می کند.وی 

با بیان اینکه حکفرمایی امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع انفجار و 
عملیات های تروریستی برای کشور الزم است اما کافی نیست، گفت: 
ارتقاء احساس امنیت و آرامش همراه با نشاط برای جامعه امری ضروری 
است و رشد معنوی را در پی خواهد داشت.وزیر اطالعات با اشاره به اذیت 
و آزار دادن مردم در فضای مجازی که در شأن جامعه ایمانی نیست، 
گفت: باید به گونه ای عمل کرد تا آرامش و امنیت از مردم سلب نشود 
و همگان به ویژه مسئوالن در این زمینه باید تالش کنند.علوی افزود: 
مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و دستگاه اطالعاتی باید امنیت 

روانی و اقتصادی آحاد جامعه را تأمین کند تا شاهد شکوفایی در همه 
عرصه ها باشیم.وزیر اطالعات ارتقاء امنیت را موجب حفظ سرمایه های 
انسانی و مادی کشور دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد 
اقتصادی، آرامش فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.

وی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری، افزود: 
با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه 
و راهنمایی از انحراف فعاالن اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت 
تأمین مایحتاج کشور سوق داد.وزیر اطالعات دستگیری و زندانی کردن 
را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعاالن اقتصادی متخلف اشتباه 
دانست و گفت: کاهش تسهیالت یکی از روش های تأثیرگذار در اینگونه 
مسائل است.وی جنگ روانی و القای عداوت را ازجمله اقدامات دشمنان 
علیه جمهوری اسالمی ایران بیان کرد و گفت: برای مقابله با دسیسه های 
بدخواهان نظام اسالمی باید از دامن زدن به مسائل اختالفی پرهیز کرد.

وزیر اطالعات با تقدیر از رقبای دولت مستقر که پیام وحدت و همدلی در 
برابر نیرنگ دشمنان دادند، افزود: با ایجاد امید در جامعه مردم مشکالت 
و نارسایی ها را تحمل کنند.علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی 
واحدهای تولیدی و عرصه های کارآفرینی را هدف قرار داده اند و در این 
شرایط باید با شنیدن مشکالت و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با 
حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئوالن ازاین برهه با موفقیت 
عبور کنیم.وزیر اطالعات با بیان اینکه در شرایط سخت باید سنگ 
صبور مردم بود و آرامش و بردباری داشت از مسئوالن خواست فرصت 
خدمتگزاری را ارج نهند و بدون منت به این مردم والیتمدار خدمت 
کنند.علوی با تقدیر از عملکرد شایسته مدیران کل ادارات اطالعات در 
سراسر کشور که موجب وحدت و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای دولتی 
است به ویژه مدیر سابق اداره کل اطالعات استان لرستان، مدیر جدید 

این اداره کل را معرفی و منصوب کرد.

 وزیر اطالعات مطرح کرد: ضرورت ارتقای احساس امنیت در جامعه 

نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، آرامش 
فعاالن اقتصادی را به مخاطره انداخت 
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مفقودی
 برگه سبز اعالم وضعیت ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۷به رنگ نقره ای متالیک شماره 
موتور ۲۵۵۹۲۲۶۶شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸۷۵۱۸۸۲۵ بشماره انتظامی ۷۱۶ی۳۸ایران 

۷۲ بنام عبداهلل ولی زاده دونچالی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
جویبار 

مفقودی 
برگه سبز اعالم وضعیت ماشین سواری پژو مدل ۱۳۸۶سفیدروغنی شماره موتور 
۱۲۴۸۶۱۷۸۸۶۵شماره شاسی ۵۰۵۰۴۶۱۹شماره انتظامی ۲۲۸ی۴۷ایران ۷۲ بنام 

راضیه توکلی جویباری مفقود گردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
 سند خودرو سمند ال ایکس مدل ۸۸ با شماره پالک ۶۴۶ق۶۲ ایران ۵۵ با شماره 
NAAG۹۱GG۳AF۸۲۴۹۲۴بنام  شاسی  شماره  ۱۲۴۸۸۲۱۲۱۲۷و  موتور 

مهدی ورزی کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

مفقودی
پالک  شماره  با    ۸۸ مدل   ۱۶۰۰ پیکان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱۱۴۸۸۰۸۲۲۱۷و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۳۴۳ج۲۵ایران 
از  و  گردیده  مفقود  امیری  طهرانی  حسن  NAAA۴۶AA۳AG۰۹۱۸۸۷بنام 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پژوه ۲۰۶ مدل ۱۳۸۳ به رنگ خاکستری 
_۷۲ وشماره موتور  ایران  انتظامی ۸۲۱ ص ۹۴  نیروی  به شماره  متالیک  روشن 
فرهاد حسینی  نام سید  به  وبه شماره شاسی۱۹۸۰۰۹۱۹   ۱۰FSS۱۴۹۵۴۲۵۹

پول مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
نوشهر 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 دالرام حقیقی فرزند قنبر به شرح درخواستی که به شماره۹۷۰۲۸۰ ثبت کرده 
کلثوم  سیده  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و 
در  بابلسر  از  صادره  شناسنامه ۱۲۷  شماره  به  محمد  سید  فرزند  گچبی  حسینی 
تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت عبارتند از
۱- دالرام حقیقی فرزند قنبر به شماره شناسنامه ۳۳۵ دختر متوفی 

۲-مه جبین حقیقی اشبال  فرزند قنبر و شماره شناسنامه ۶۷ فرزند متوفی
۳- سامانه حقیقی فرزند قنبر شماره شناسنامه ۲۱۳۰۴۲۵۶۷۰۴پسر متوفی 

۴-سامیه حقیقی فرزند قنبر به شماره شناسنامه ۹۷ دختر متوفی 
۵-قنبر حقیقی فرزند مسیح به شماره شناسنامه ۵ همسر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه ۹۶۰۳۸۴اجرای مدنی متمرکز محکوم محکوم علیه لوازم خانگی 
کیقبادی  محکوم به پرداخت مبلغ ۴۳۵/۹۶۳/۲۶۳ریال در حق خانم سیده زینب 
یعقوبی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست وکیل محکوم له اموال 
محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می 
جویبار  آدرس  مربع  متر   ۲۵ مساحت  به  مغازه  باب  یک  مزایده  مورد  مال  رساند 
شهرک سپاه نبش کوچه آسایش تعمیرات الکتریکی کیقبادی قیمت کارشناسی شده 
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰یک  میلیارد ریال مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان 
فروش روز۹۷/۴/۳۱ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 
می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی

آگهی
شماره  شناسنامه  شیرآقا  فرزند  شفیعی  نیا  اسماعیل   یحیی  آقای  به  وسیله  بدین 
۱۰۲۹ صادره از بابل ساکن بابل موزیرج ارشاد ۶ انتهای ۸ متری ۲ محمود اسماعیل 
نیا  شفیعی فرزند شیرآقا شناسنامه شماره ۵ به نشانی بابل جاده جدید آمل کوی 
کامیونداران ابالغ می شود که صندوق کارآفرینی امید شعبه امید به استناد قرارداد بانکی 
شماره ۸۸۰۸۰۳۷۰۹جهت وصول مبلغ ۷۵۰۵۷۳۱۷ریال تا تاریخ ۹۶/۸/۵به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه واز  تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس ۹۶۰۰۹۷۲ در این اداره  تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹۷/۱۰۰/۲۰۴۲    تاریخ انتشار۹۷/۴/۱۷
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۶ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبتی ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  
رحمان باقری فرزند رحمت اله بشناسنامه شماره ۳۷۶  صادره  از کرج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  ۵۴۰/۷۱مترمربع  قسمتی از قطعه ۷۸۰ از صورت 
مجلس تفکیکی شماره ۱۱۹۱۰مورخ ۴۷/۶/۲۷ از پالک ۹ اصلی واقع در  ماهدشت 
. لذا به منظور  ازمالک رسمی آقای محمود عباسی محرز گردیده است  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی  به فاصله ۱۵ روز آگهی می-شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۷۰۹م/الف
 ایرج فهیمی   /   رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۳۱مورخ ۹۷/۳/۹هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به   ۵۵۲۹۴۶۶۷۸۸ ملی  کد   ۲۱۰۶ شناسنامه  بشماره  حسینی  رضا  فاطمه  خانم 
صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۰ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ۲۰۴۹ فرعی از ۱۵۴- اصلی واقع در حسن آباد که انتقال 
شماره  رسمی  سند  رسمی  سند  طبق  تقاضا  مورد  از  مترمربع   ۲۶۶/۵۰ مساحت 
مالک  از  رضاحسینی  فاطمه  خانم  به  کرج   ۴۲ دفترخانه   ۸۶/۹/۴ مورخ   ۵۰۵۸۲
مورد  از  مترمربع   ۲۳/۵۰ مساحت  و   ۱۲۵۴ دفتر   ۱۷۵ صفحه  ثبت  ذیل  رسمی 
تقاضا برابر قولنامه عادی توسط آقای محمدرضا کریمی فر مالک رسمی ذیل ثبت 
صفحه ۴۸۵ دفتر ۱۲۵۳ به متقاضی منتقل شده است و تصرفات متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده )توضیحا خانم فاطمه رضاحسینی مالک مشاعی مساحت 
۲۶۶/۵۰ مترمربع می باشد( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۷/۱۱۰۸۷/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۵/۱

 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  آقای علی نوروزی هارونی  فرزند بختیار  به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کال سه ۹۷۰۲۳۰ از این شعبه درخواست گواهی 
حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان بختیار نوروزی هارونی  به 
شماره شناسنامه ۲۱۳۴  مورخ ۹۶/۷/۱۸ در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  

وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
۱ـ  علی نوروزی هارونی  ش . ش  ۴۶۱۰۱۲۰۴۶۱ فرزند متوفی

۲ـ خدا یار  نوروزی هارونی  ش . ش۴۶۱۰۵۷۷۹۷۶  فرزند متوفی
۳ـ مرتضی نوروزی هارونی  ش . ش ۴۶۱۰۶۸۶۷۱۶   فرزند متوفی

 ۴ ـ رقیه نوروزی هارونی  ش . ش ۲۴۳ فرزند متوفی
 ۵ ـ  بتول نوروزی هارونی  ش . ش ۷۲۹ فرزند متوفی

 ۶ـ مژگا ن نوروزی هارونی  ش . ش  ۴۶۱۰۳۱۳۳۰۸  فرزند متوفی
۷ـ  ثریا رییسی  ش . ش ۲۳۶۹  همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 

براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۴۷۶ تاریخ رسیدگی ۹۷/۳/۱۰ 

خواهان : احمد قلی پور فرزند نوذر به نشانی دشتک منزل شخصی 
خوانده : منده مومنی  مجهول المکان  به تاریخ ۹۷/۳/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه 
شورای حل اختالف به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹۶۰۴۷۶ 
از دفتر واصل و تحت نظر است با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلالم و 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای احمد قلی پور فرزند نوذر به طرفیت آقای منده مومنی به 
خواسته مطالبه به مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال وجه سند عادی و 
فاکتور فروش شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و باعنایت به مداراک 
ضم پرونده که به امضا خوانده رسیده و با تشکیل جلسه رسیدگی و عدم حضور 
خوانده و عدم ارائه هرگونه دلیل از سوی خوانده شورادر دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۹ ـ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در 
امور مدنی خود به محکومیت خوانده به  پرداخت اصل خواسته به مبلغ بیست و 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  دو 
دادخواست ۹۶/۵/۲۴ لغایت اجرای کامل حکم حسب شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ شصت و یک هزار تومان در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت  ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردل می باشد. 
عنایت اله محمدی ـ قاضی شورای حل اختالف شماره ۱ اردل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰۹۵۰۷۹۵محکوم علیه آقای جعفرقلی خسروی  
محکوم به پرداخت ۵۰۰/۲۹۶/۷۰۱ریال  در حق محکوم له حجت اله حیدری، نظر 
به اینکه محکوم علیه از مراتب فوق خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل که ارزش 

آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید.
یک باب ساختمان واقع درسوادجان متعلق به محکوم علیه دارای سند به شماره 
۲۸۴فرعی از۲۹۲ اصلی به مساحت  ۱۰۴/۹۲متر مربع که ارزش کل ملک به مبلغ 

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ راس ساعت ۹:۳۰ صبح از طریق مزایده به فروش 
بود  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  هرکس  رسید  خواهد 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست ۱۰ درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام 
در مهلت مقرر ۱۰ درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان 

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  حسین حیدری سورشجانی   فرزند نوروزعلی  به 
این شعبه درخواست  از  به کال سه ۹۷۰۲۱۳  ثبت شده  تقدیمی  شرح دادخواست 
گواهی حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان نوروز علی حیدری  به 
اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات  شماره شناسنامه  ۱۸۸۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ در 

گفته  وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
۱ـ حسین  حیدری سورشجانی ش . ش ۵ فرزند متوفی

۲ـ حسن حیدری سورشجانی ش . ش  ۱۸۱فرزند متوفی
۳ـ  ماه گل حیدری سورشجانی ش . ش  ۲۸ فرزند متوفی

 ۴ ـ  تاجماه حیدری سورشجانی ش . ش ۱۲  فرزند متوفی
 ۵ ـ سکینه  حیدری سورشجانی ش . ش ۱۰۸  فرزند متوفی

 ۶ـ  پروین حیدری سورشجانی ش . ش  ۸۶  فرزند متوفی
۷ـ  زیبا حیدری سورشجانی ش . ش ۱۴۵   فرزند  متوفی

۸ ـ فروزان  حیدری سورشجانی ش . ش  ۳۳۷۴  فرزند متوفی
۹ـ الهه حیدری سورشجانی ش . ش ۸۳  فرزند متوفی

۱۰ ـ ترنج جمالی ش . ش ۱۱۵۴ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 

براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

 نوبت اول

اتحادیه اروپا در زمینه برجام اقدامات 
عملی انجام دهد

از  باید  اروپایی ها  اینکه  بر  تاکید  با  بروجردی 
شفافیت و شجاعت بیشتری برای مقابله با فشارها و 
تحریم های غیر قانونی آمریکا برخوردار باشند گفت: 
انتظار جمهوری اسالمی ایران این است که اروپا 
متناسب با  تعهداتش عمل  کند که در این شرایط 

وضعیت می تواند قابل قبول باشد.
الدین  عالء  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بروجردی با اشاره به بسته پیشنهادی کشورهای 

گفت:  هسته ای  توافق  حفظ  برای  برجام  عضو 
شجاعت  و  صراحت  شفافیت،  از  باید  اروپایی ها 
بیشتری برای تعیین تکلیف مقابل آمریکا برخوردار 
باشند تا بتوانند در برابر فشارها ناشی از تحریم های 
غیر قانونی و هنجارشکنانه این کشور در مقابل 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل خروج از برجام 
ایستادگی کنند.وی با تاکید بر اینکه کلی گویی 
حالل این مشکل نیست افزود:  تعهدات اروپایی ها 
درباره برجام مشخص است؛ لذا باید اروپایی ها به 
کلیه تعهداتشان عمل کرده و اقدامات عملی انجام 
دهند و دست از کلی گویی و صحبت بردارند.وی 
تصریح کرد: اروپایی ها باید در عمل نشان دهند در 
مقابل تحریم ها و فشار آمریکا چطور می خواهند 
بایستند و چه کارهایی را مد نظر قرار دهند؛ لذا 
صحبت و بیانیه کارساز نیست. بروجردی در پایان 
تاکید کرد:  انتظار جمهوری اسالمی ایران آن است 
که اروپایی ها به تعهدات برجامی خود پایبند بوده 
و متناسب با آن رفتار و عمل کنند. در این شرایط 

این وضعیت می تواند قابل قبول باشد.

تعیین شعبه ویژه  رسیدگی به پرونده 
بازار سکه و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران گفت که به 
دستور رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده بازار 
سکه و ارز، شعبه ویژه ای در دادسرا پیش بینی شده 

است.
غالمحسین  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسماعیلی در این باره اظهار کرد: در حوزه بازار سکه 
و ارز در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است 
و تاکنون کیفرخواستی برای این پرونده ها صادر 
تهران  استان  دادگستری  است.رییس کل  نشده 
دستوراتی خطاب  دادسرا  ناحیه  از  کرد:  تصریح 
به ضابطین، بانک مرکزی و بخش های مختلف 
صادر شده و استعالماتی نیز از آنها به عمل آمده 
است. دستگیری هایی هم از ناحیه پلیس در اجرای 
گرفته  صورت  دادسرا  قضایی  مقامات  دستورات 
است.وی عنوان کرد: حسب االمر ریاست محترم 
قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع، شعبه ویژه ای 
در دادسرا پیش بینی شده است، از ناحیه مرجع 
قضایی وصول گزارشاتی را به همراه داشته و در 
مواردی هم که تا االن دستگیری هایی انجام شده 

است و با دقت و سرعت نسبت به موضوع رسیدگی 
دادگستری  کل  رییس  شد.اسماعیلی،  خواهد 
استان تهران  در پایان با تاکید بر اینکه موارد اعالم 
شده در حال حاضر در دادسرا مطرح و در مرحله 
تحقیقات مقدماتی است، خاطرنشان کرد: چنانچه 
پس از تکمیل تحقیقات در ارتباط با برخی از این 
افراد مجرمیت احراز شود پرونده به دادگاه ارسال 

خواهد شد.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:

روند تسهیالت بانکی کند است تقدیر از 33 خیر حوزه سالمت در گیالن 

اشتغال  ستاد  جلسه  گلستان:  سلیمانی- 
شهرستان علی آبادکتول در سال ۹۷ با حضور 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  مازندرانی 
استان گلستان و مدیران دستگاه های اجرایی در 

محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  مازندرانی  سعید 
اجتماعی استان گلستان گفت: تعهد اشتغال ما 
در سال ۹۶، ۱۹هزار و ۴۰۰ بود که در سال ۹۷ 
نزدیک با افزایش ۵۰ درصدی این میزان به ۳۰ 

هزار نفر در گلستان رسیده است.
وی یادآور شد: تعهد اشتغال در علی آبادکتول در 
سال ۹۶، ۱۶۹۲ نفر بود که در سال ۹۷ با افزایش 

۵۰ درصدی به ۲۵۳۸ نفر خواهد رسید.
اعتبارات  جذب  مشکل  به  اشاره  با  مازندرانی 
پرداخت  روند  متاسفانه  افزود:  ها  بانک  توسط 
اینکه  به  با توجه  و  تسهیالت بسیار کند است 
منابع تسهیالتی بصورت شناور می باشد خواستار 
روان سازی پرداخت تسهیالت شد. ویبا تأکید بر 
رعایت دستورالعمل های اشتغال فراگیر و پایدار 
طرح  نمایند  دقت  اجرایی  دستگاههای  گفت: 
های روستایی در قالب اولویت های تعیین شده 
باشد و بررسی اهلیت متقاضیان و رعایت سرانه 
اشتغال نیز الزامی می باشد. مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان گلستان اظهار داشت: یکی از 
معضالت اصلی ما در استان گلستان بیکاری است 
و سرانه درآمدها در میانگین کشوری ضعیف است 
و تالش ما این است تا نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست  سرگزارئی 
اجتماعی شهرستان علی آبادکتول با اشاره به روند 

اجرایی تسهیالت اشتغال پایدار و فراگیر گفت: 
تاکنون ۳۵۰ پرونده به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از 
محل اعتبارات روستایی در کمیته فنی شهرستان 
مصوب و به استان جهت تصویب و معرفی به بانک 
ارسال شده است که تاکنون تعداد ۷۰ پرونده به 
مبلغ ۴ میلیارد تومان از طرف بانکهای عامل به 

متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: در اشتغال فراگیر نیز تاکنون ۹ پرونده 
به مبلغ ۵ میلیارد تومان به استان ارسال گردیده 

که مبلغ ۲ میلیارد تومان آن جذب شده است.
هدایتی کتولی فرماندار شهرستان علی آبادکتول 
گفت: یک اراده عمومی و عزم جدی برای ایجاد 
اشتغال از سوی دولت تدبیر و امید و در راستای آن 

استاندار و مدیران کل استان وجود دارد.
ادارت  و  اجرایی  دستگاههای  کلیه  افزود:  وی 
مکلف بوده در این راستا گام برداشته و همکاری 
و همدلی و پیگیری مجدانه برای ایجاد اشتغال و 
ارائه تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط را فرهم 

نمایند.

منکویی- رشت: اولین همایش تجلیل از خیرین 
علوم  دانشگاه  همت  به  گیالن،  استان  سالمت 
پزشکی گیالن و مجمع خیرین سالمت گیالن، 
با حضور دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور و 
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، مسووالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
مسووالن و اعضای مجمع خیرین سالمت گیالن و 

جمعی از خیرین سالمت استان برگزار شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه 
این همایش گفت:  نیز در  علوم پزشکی گیالن 
برخی از ارزش ها، در یک زمان و یک منطقه خاص 
باعث اعتبار و احترام افراد می شود ولی یکسری از 
ارزش ها مربوط به یک زمان و یک مکان خاص 
نیست و فراتر از زمان و مکان قرار می گیرد از جمله 
این ارزش ها می توان به کسب علم و دانش، نیکی 
به والدین و بزرگان و انجام کارهای خیر اشاره کرد. 
همان طور که در قرآن کریم آمده است کسانی 
که برای رضای خدا از جان و مال خود می گذرند 
بنابراین شهدای  برخوردارند.  ای  ویژه  جایگاه  از 
گرانقدر با جانفشانی و خیرین، با انفاق اموال خود، 

نزد پروردگار، بسیار ارزشمند هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با بیان این 
که با توجه به این که در عصر حاضر، تغییرات و 
تحوالتی زیادی در زمینه حوزه سالمت صورت 
های  کشور  از  بسیار  در  کرد:  تصریح  گرفته، 
جهان، منابع دولتی جوابگو نیازهای جامعه نیست. 
همانطور که می دانیم بسیاری از مراکز پیشرفته 
علمی در جهان، به دست خیرین بنا نهاده شده 

است. در گیالن نیز شاهد چنین نمونه های هستیم 
که می توان به بیمارستان پورسینا ی رشت که 
بنای اولیه آن توسط جمعی از خیرین بنا نهاده 

شده است، اشاره کرد.
دکتر یوسف زاده با بیان این مطلب که برای یافتن 
سرمایه های ارزشمند کشور، نباید فقط به منابع 
زیر زمینی اکتفا کرد، یادآور شد: بلکه بسیاری از 
سرمایه ها در مغز جوانان کشور وجود دارد که 
مسوولین باید برای بهره مندی از این ظرفیت ها ، 
در این زمینه برنامه ریزی کنند. وی افزود: فعالیت 
های  شرکت  در  گیالن  اندیشمندان  و  نخبگان 
دانش بنیان جایگاه ویژه ای برای این استان فراهم 
کرده است که امیدوارم با برنامه ریزی درست بتوان 
از این ظرفیت ها بهره مند شد و در راه اعتالی 
های  گام  از سالمت  مردم  برخورداری  و  جامعه 

موثری برداشته شود.
دکتر حسینعلی شهریاری دبیر کل مجمع خیرین 
و  بهداشت  کمیسیون  رییس  و  کشور  سالمت 
درمان مجلس شورای اسالمی  مقوله پیشگیری 
و بهداشت رادر حوزه نظام سالمت از اولویت های 
حوزه سالمت عنوان کرد و افزود: وقتی مردم در 
زمینه پیشگیری از بیماریها و خود مراقبتی آگاهی 
داشته باشند، کمتر بیمار می شوند و در نتیجه 
هزینه های درمان نیز بشدت کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به گسترش زندگی ماشینی ، بازگشت 
به سبک زندگی اسالمی را ضروری ذکر کرد و 
تحرک و فعالیت، تغذیه سالم و دوری از فست 
فودها را جهت پیشگیری از بیمای های غیر واگیر 

موثر دانست.

فرماندار کرج در همایش تجلیل از دهیاران:

قطار توسعه با شتابی مضاعف تر از 
گذشته در مسیر رونق روستاها

در  تداوم  بر ضرورت  ویژه شهرستان کرج  فرماندار   
تشکیل نشست های فصلی با دهیاران تاکید کرد و 
گفت: باید با همراهی و مشارکت، دست به دست هم 
دهیم تا قطار توسعه در روستاها بیش از گذشته به 
جریان بیفتد و با حضور میدانی در مناطق روستایی این 

امر تداوم خواهد داشت.
عمومی  روابط  معاونت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرج؛  شهرستان  ویژه  فرمانداری  و  البرز  استانداری 
»همایش  همایش  در  شفقی«  سیروس  »مهندس 
تجلیل از دهیاران« اظهارداشت: چهاردهم تیر ماه به 
عنوان روز دهیار نامگذاری شده و این روز، فرصتی برای 

قدردانی از تالش های زحمتکشان این عرصه است.
وی افزود: خوشبختانه ما در شهرستان کرج دهیاران 
موفقی داشته ایم و توانسته ایم طی این سالها کارنامه 

موفقی  در این بخش برجای بگذاریم.
فرماندار ویژه شهرستان کرج تصریح کرد: امیدواریم با 
تالش های شما دهیاران، هیچ روستایی دغدغه مسایل 
معیشتی، اجتماعی و اقتصادی نداشته باشد و مردم در 

برگشت به روستاها از یکدیگر سبقت بگیرند.
وی در ادامه با تاکید بر حوزه توسعه اشتغال روستایی 
گفت: در بحث اشتغال باید وقت بیشتری گذاشته شود؛ 
در این خصوص نیز برای اولین بار کمیته فنی کارگروه 

اشتغال را در فرمانداری کرج تشکیل دادیم.
فرماندار کرج گفت: همچنین برای نخستین بار در 
کارگروه اشتغال استان به تصویب رسید که تا سقف 
۲۵۰ میلیون تومان بصورت مستقیم به توسعه روستاها 

اختصاص پیدا کند.
وی بیان کرد:  تالش برای جذب اعتبارات و تسهیالت 
دولت که با نرخ و سود پایین درنظر گرفته شده است، 

در دستور کار قرار گیرد.
شفقی در ادامه افزود: شوراها، تسهیل کننده اجرای 
سیاست های دولت و نقش آفرین در شناسایی قابلیت 
ها و ظرفیت ها برای توسعه امور مربوط به روستاها 
هستند. وی افزود: اگر روستایی به شهر بازگردد، دیگر 
روستا و هویتی باقی نمی ماند، بنابراین باید تمام تالش 

خود را برای توسعه روستاها بکار گیرید.
فرماندار کرج در ادامه با تاکید بر اینکه هر روستا باید 
یک پروژه عمرانی را بصورت جدی کلید بزند؛ گفت: 
با تعریف یک پروژه عمرانی در هر روستا، قطار پروژه 
های عمرانی بیش از گذشته به حرکت در خواهد آمد و 

شاهد فعالیت بیشتری در روستا ها خواهیم بود.
شفقی با بیان اینکه بازوهای توانمند ما،دهیاران هستند، 
افزود: در بحث اشتغال برای جذب اعتبارات اشتغال 

روستایی وقت بیشتری گذاشته شود.

خبر

 اجرای تئاتر خیابانی »من و مردم«
با موضوع اعتیاد در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: تئاتر خیابانی »من و مردم« به همت انجمن 
هنرهای نمایشی شهرستان اسالمشهر و با همکاری اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی،   به اجرا درآمد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، تئاتر 
فوق به نویسندگی و کارگردانی ترگل آقایی با موضوع اعتیاد می باشد 
که مردی در آستانه ترک اعتیاد است منتهی اجتماع به دید مجرم 
به او می نگرند اما به کمک پسرش به مردم آگاهی داده می شود که 
معتاد بیمار است نه مجرم و در نهایت توسط مردم تصمیم به ترک 

نهایی می گیرد. 
یادآور می شود: بازیگران این نمایش عباس طباطبایی، بهنام امین 
غربالی، اکبر اصغری، سیاوش صمدی نیا، امیر حسین کریمی، امیر 

حسین کرمی، ستاره بابایی، حانیه علیزاده می باشند.
گفتنی است: تئاتر خیابانی فوق ۱۱ تیرماه جاری ساعت ۱۹ به مدت 
۱ ساعت در محل پارک شهید ندایی به نشانی اسالمشهر – خیابان 
امام سجاد)ع( به اجرا درآمد و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت . 

تجهیز مرکز انتقال نفت اصفهان به سیستم 
CCTV حفاظت الکترونیک

بهادری- اصفهان: مرکز انتقال نفت شهید جابر آل خمیس امیدیه 
)شماره یک مارون ـ اصفهان( شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
الکترونیک CCTV تجهیز  منطقه اصفهان به سیستم حفاظت 
شد. مسعود اسالمی رئیس نگهداری و تعمیرات شبکه های تلفن 
منطقه با اعالم خبر فوق گفت: این پروژه با هدف باال بردن ضریب 
امنیتی این مرکز انتقال نفت و پایش ۲۴ ساعته و حفاظت بیش 
از پیش از بخش های مختلف فنی و عملیاتی مرکز و در نتیجه 
انجام شد و بطور موقت به واحد  انتقال ایمن و پایدار نفت خام 
حراست منطقه تحویل گردید.وی افزود: با اجرای این پروژه ضمن 
پایش مستمر پیرامون و بخش صنعتی مرکز از طریق سیستم اصلی 
مستقر در اتاق کنترل CCTV و سیستم فرعی مستقر در اتاق 
نگهبانی درب ورودی، امکان نظارت بیش از پیش رییس مرکز و 

همکاراناتاق کنترل  بر عملیات بهره برداری میسر شده است.
اسالمی بیان داشت: اتاق کنترل CCTV با هدف نظارت متمرکز 
و  اندازی  راه  تصویری  نظارت  الزم سیستم  تجهیزات  با  پایدار  و 
برخی از تجهیزات مذکور توسط پیمانکار و برخی دیگر همچون 
تأیید واحد  با  الکترونیک  الکترونیکی سیستم حفاظت  تجهیزات 
حراست توسط معاونت مخابرات منطقه تهیه شده است.در ادامه 
در  گفت:  منطقه  نوری  فیبر  و  کابل  کارشناس  بهزادنیا  سعید 
بر ۲۵۰۰  بالغ  این پروژه در بخش زیر ساخت کار،  طول اجرای 
متر حفاری و لوله گذاری شد و ۵۰ عدد حوضچه ایجاد گردید. 
همچنین در قسمت های مختلف و محیط پیرامونی مرکز ۴۰ عدد 
دکل ۴ متری، ۱۰ عدد دکل ۸ متری و ۶۰ عدد دوربین که ۵۰ 
عدد آن ثابت و ۱۰ عدد دیگر آن گردان می باشد، نصب گردید.

بهزادنیا در پایان گفت: این پروژه دارای DVR  ۴  با ظرفیت ۲۴ 
ترابایت و نیروی برق پشتیبانی تا یک ساعت می باشد.

خبر

شهرجدید  آب  خانه  تصفیه  از  برداری  بهره   
هشتگردبابرداشت از آب سدطالقان باحضوراستاندار 

البرز از ۱۴ تیرماه آغاز شد.
مهندس رضایی فر مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
درمجموعه  باره گفت:  دراین  البرز  استان  شهری 
عملیاتی مشترک با شرکت آب منطقه ای استان 
البرز وآبفای شهری البرز این تصفیه خانه بهمراه 
باصرف  توزیع  و خطوط  ذخیره  مخازن  مجموعه 
هزینه ای بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید ودرمرحله ی اول فعلی جمعیتی بالغ بر ۱۲ 
مسکن  دربخش  هشتگرد  درشهرجدید  نفر  هزار 

مهر)درفاز ۷( زیرپوشش آبرسانی قرار گرفتند.
وی ظرفیت فعلی این تصفیه خانه را۵۰ لیتر درثانیه 

که  خانه  تصفیه  داشت:کاراحداث  وبیان  ذکرکرد 
بصورت پکیج تصفیه)فیلترهای شنی تند( ساخته 
شده،توسط شرکت آب منطقه ای آماده شده وبرای 
اینکار اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال از محل 

طرحهای عمرانی هزینه شده است.
البرز  مهندس رضایی فر ادامه داد: آبفای شهری 
ذخیره ی  مخزن  دو  احداث  درعملیاتی جداگانه 
آب به حجم ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعب ،همراه 
با اجرای ۱۳/۵ کیلومتر شبکه توزیع و خط اصلی 
توزیع آب به اقطار مختلف و نیز ۱۵۰۰ متر لوله 
گذاری مابین دو مخزن ذخیره رااجرا نموده است 
بالغ  اعتباری  ها  پروژه  این  برای مجموعه ی  که 

بر۱۲۰میلیارد ریال صرف شده است.

بهره برداری از تصفیه خانه آب شهرجدید هشتگرد

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف محلی باغستان

بعلت   97/4/13 مورخ  اول  نوبت  سالیانه  عمومی  مجمع  اینکه جلسه  نظربه 
عدم حصول حدنصاب الزم رسمیت نیافت .

لذابه اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند جلسه مجمع عمومی 
نوبت دوم راس ساعت 10 صبح روز جمعه مروخ 97/04/29 درمحل مسجد 

امام حسین )ع( واقع دربلوارباغستان بین بوستان 4و۵ تشکیل می گردد .
رسانند  حضوربهم  مذکور  درجلسه  گردد  می  دعوت  اعضا  ازکلیه  تذکر: 

ویانمایندگان تام االختیارخود راکتبا معرفی نمایند.
مصوبات مجمع عمومی درصورت رسمیت یافتن جلسه وعدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم ازحاضروغایب نافذ ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیات مدیره وبازرس 

2- رسیدگی واتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی سال 96 وبودجه سال 
جاری

3- گزارش تغییرات اعضا
4- طرح وتصویب پاداش برای هیات مدیره ازمحل سود سال 96

۵- انتخاب بازرسان
6- طرح وتصویب اختصاص مبلغی ازسود سال 96 به امور خیریه 

رئیس هیات مدیره - ابوالفضل مرادی طالقانی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  فرزندغالمعلی  عبداللهی  حسن  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
صادره  عمران  رشته  کارشناسی  مقطع  دزفول  از  شناسنامه۳۶۳۱صادره 
وفاقداعتبارمی  باشماره۲۳۴۰۶۲۴ مفقودگردیده است  آزاددزفول  ازواحددانشگاهی 
واحددزفول  آزاداسالمی  دانشگاه  رابه  مدرک  شوداصل  تقاضامی  باشد.ازیابنده 
نوبت  نماید.  ارسال  دزفول  آزاداسالمی  آزادگان-دانشگاه  دزفول-کوی  نشانی  به 

اول:۱۳۹۷/۴/۲-نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۷
شهرستان دزفول

آگهی ابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای اکبر گدنه زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت خوانده 
خانم رویا عاقبت بین منفرد تحت کالسه ۹۷/ح ۱۸۱/۲  تقدیم شعبه دوم حقوقی 
ایران خودرو  روبروی  اهلل سعیدی،  آیت  نشانی  به  اختالف چهاردانگه  شورای حل 
دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 
۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
با  تا خوانده  ابالغ می گردد  به خوانده  از طریق نشر آگهی  دادرسی مدنی مراتب 
مراجعه به دفتر ۲ حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در جلسه 

رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۷۷۱
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم صدیقه محمودی بودیان فرزند ابوالمحمد نسبت به ۴۰۸۹ سهم مشاع از ۹۸۳۰۴ 
اصلی  از پالک  یک  را  قولنامه عادی خود  به  سهم ششدانگ درخواست رسیدگی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-۱۶۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۲۹ مورخ  ۲۷ / ۲ / ۹۷ حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳۸  متر مربع به نام 
خانم صدیقه محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم صدیقه محمودی بودیان صادر خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای علی غالمی دون  فرزند علی مراد دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت سمیه غفاریان فرزند رضا  در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۱۰/۱۲۴۷/۹۶ ثبت و برای مورخه ۹۷/۵/۱۷ 
بودن  المکان  مجهول  لحاظ  به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  صبح   ۹:۳۰ ساعت 
مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده 
میگردد  ابالغ  خوانده  به  و  درج  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک 
که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم رابعه محمودی بودیان فرزند ابوالمحمد نسبت به ۴۰۸۹ سهم مشاع از ۹۸۳۰۴ 
سهم کل ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-۱۶۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۲۵ مورخ  ۲۷ / ۲ / ۹۷ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳۸  متر مربع 
به نام خانم رابعه محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم رابعه محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۹۸۳۰۴ از  مشاع  سهم   ۸۵۱۸ به  نسبت  احمد  فرزند  بودیان  عبدی  طلیعه  خانم 
سهم ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  رسیده درخواست سند  ارث  به  بودیان  محمودی 
کالسه ۹۴-۱۶۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۱۷ مورخ  ۲۷ / ۲ / ۹۷ حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳۸  متر مربع به 
مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است  نموده  بودیان صادر  عبدی  خانم طلیعه  نام 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم طلیعه عبدی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۴۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه حیدرزاده فرزند 
محمداسماعیل به شماره شناسنامه ۶  کد ملی ۴۵۷۹۵۶۵۸۲۷ صادره از دامغان 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۷۷/۲۰ مترمربع پالک 
۱۶۶۳ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در فلکه سوم- ۱۱ غربی - کوچه چمران - پالک 
۶ خریداری از مالک رسمی داود وهاب زاده حق محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۱۳۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/۱۷

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   7 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 21 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به احداث استخر در ناحیه 2 
مسکن مهر از طریق مناقصه اقدام نماید. 

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

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

پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6
محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

مفقودی 
مجوز حمل سالح شکاری با شماره پروانه ۱۵۱۱۹بنام اقای عبدالرحمن تقی زاده 

 بابل قصاب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
)برگه  خودرو  سندمالکیت  ازکمپانی  واسناداعم  اوراق  کلیه  اینکه  توضیح   
دفترخانه  ۳۴۲۱۴_۹۵/۱۰/۱۵تنظیمی  شماره  سندقطعی  سبز(وآخرین 
مدل  دوگانه  پژوپارس  سواری  اتومبیل  مربوط  اسناد  ۱۰۸جویباروتسلسل 
موتور۱۲۴۸۶۱۷۸۸۶۵وشناسه  ۵۰۵۰۴۶۱۹وشماره  شاسی  بشماره   ۱۳۸۶
۲۲۸ی۴۷ایران  شهربانی  IRFC۵۰۱V۵RW۵۰۴۶۱۹VINوشماره 

جویبار ۷۲مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

 نوبت اول

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   2 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 16 شورای محترم اسالمی 
مدرسه  واحد   2 احداث  به  نسبت  شهر 
مهر  مسکن   4 و   3 ناحیه  در  کالسه   12

صفادشت از طریق مناقصه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار: 30/366/8۵2/720 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6
محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   ۵ بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 16 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به احداث ساختمان کالنتری 
مناقصه  طریق  از  مهر  مسکن  ناحیه  در 

اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار: 6/247/۵00/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول
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 وضعیت ناچیز سرانه دانشجویان
 در دانشگاه های برتر کشور

معاون آموزشی وزیر علوم میزان سرانه دانشجویان در دانشگاه های برتر 
کشور را ناچیز و حدود ۲۰ میلیون تومان به ازای هر دانشجو توصیف کرد 
و گفت:  اگر می خواهیم دانشگاه های تراز اول کشور به سطح دانشگاه های 
برتر دنیا برسند، باید میزان اعتبارات این مراکز حداقل با پایین ترین سطح 

شاخص ها در دانشگاه های برتر دنیا برابری داشته باشد.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر درنشست هم اندیشی ارتقای پنج دانشگاه 
روسای  با حضور  که  بین المللی  تراز  به  کشور  برتر  پژوهشگاه  پنج  و 
دانشگاه های برتر در وزارت علوم برگزار شد، اجرای این برنامه را یکی از 
برنامه های مهم عرصه آموزش عالی توصیف کرد و گفت: یکی از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی که به وزارت علوم محول شد، ارتقای حداقل پنج دانشگاه 
و پنج پژوهشگاه به تراز بین المللی بود که از زمان ابالغ این برنامه این 
موضوع را به تمام دانشگاه های کشور اعالم کردیم و از آن ها درخواست 
کردیم که در صورت آمادگی در این برنامه شرکت کنند و دانشگاه ها نیز 

برنامه های خود را در این زمینه ارائه دادند.
وی در ادامه تصریح کرد: بعد از ابالغ برنامه فوق در مجموع ۲۲ دانشگاه 
تراز  به  می توانند  که  کردند  آمادگی  اعالم  در کشور  پژوهشگاه  و ۱۶ 
بین المللی دست یابند که این موضوع در حوزه ستادی با حضور وزیر 
وقت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۱۶ دانشگاه و ۹ پژوهشگاه از 

بین آن ها برگزیده شدند.
معاون آموزشی وزیر علوم اظهار کرد: در ابتدای اجرای برنامه فوق سالیانه 
قرار شد ۱۶ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص بدهیم که البته به 

دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم آن را فراهم کنیم.
به گفته وی برای پیشبرد اجرای برنامه فوق کمیته ای در وزارت علوم 
تشکیل شد که در این کمیته هر یک هفته در میان فعالیت های مراکز 
آموزش عالی که قرار شد به تراز بین المللی دست یابند را رصد می کردیم. 
در نهایت توانستیم شاخص ۴۲ و ۳۳ گانه را در این زمینه تعریف و به 
مراکز ۹+۱۶ ابالغ کنیم و خوشبختانه هر کدام از مراکز نیز در این کمیته 
نماینده ای را معرفی کردند که فعالیت های آن ها از طریق این نماینده در 
جلسات کمیته مورد رصد قرار می گیرد. به طور کلی برای سال ۹۷ به این 
تصمیم گیری رسیدیم که در کمیته نظارت هر جلسه یک دانشگاه گزارش 

عملکرد خود در این زمینه را ارائه دهند.
دکتر شریعتی روند حرکت به سمت بین المللی شدن توسط دانشگاه های 
تعیین شده را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی با علم بر اینکه وضعیت اعتباری و بودجه ای مطلوب در این 
زمینه وجود ندارد، اما همواره بر اجرای این طرح تأکید داشته و روند 
فعالیت های خود را مثبت ارائه کردند. به طور کلی این مراکز اجرای پروژه 
را حرکتی موثر و خوب ارزیابی کردند و بر این باور بودند که باید اجرای 
آن ادامه یابد. اگرچه تدابیری نیز اندیشیده شده که بر اساس آن با کمک 
مراکز آموزشی، پژوهشی و دستگاه های اجرایی کشور در سازمان برنامه و 

بودجه حمایت هایی نیز از اجرای این پروژه صورت بگیرد.
معاون آموزشی وزیر علوم خاطر نشان کرد: بر اساس نظام های رتبه بندی 
مطرح جهانی نظیر شانگهای، کیو اس، الیدن، تایمز و ... دانشگاه هایی که 
بخواهند به تراز بین المللی دست یابند، باید بتوانند یک مرکز کارآفرین 
باشند. به طور کلی تمرکز بر وجود نخبگان جامعه علمی، همکاری سایر 
دستگاه ها و نقش حاکمیت برای دستیابی مراکز علمی-آموزشی به تراز 
جهانی بسیار موثر و مفید است. وی در ادامه به شاخص های ۲۰۰ دانشگاه 
برتر دنیا در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص ها 
میانگین درآمد سرانه ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا به ازای هر عضو هیأت علمی 
۷۵۱ هزار دالر است. همچنین نسبت دانشجو به استاد در این دانشگاه ها 
۱۱ به ۰.۷ درصد می رسد. ضمن اینکه ۲۰ درصد کادر هیأت علمی در 

۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا از اساتید خارجی تشکیل می شود.

خبر

 دخانیات عامل بروز سرطان
 سر و گردن در مردان ایرانی

رئیس مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میالد  گفت: 
استعمال دخانیات و مصرف الکل دو علت عمده ابتال به 

سرطان های سر و گردن در مردان ایرانی است.
 به گزارش پیام زمان  از دبیرخانه همایش سر و گردن 
،سید حسین یحیی زاده اظهار کرد: مصرف دخانیات 
و استفاده همزمان از الکل ریسک ابتال به سرطان های 
این  بنابر  افزایش می دهد  به شدت  را  گردن  و  سر  
پیشگیری از مصرف دخانیات الکل باید مد نظر افراد 

به ویژه جوانان قرار گیرد.
اصلی  منشا  گردنی  توده های  در  داشت:  اظهار  وی 
درگیری سر و گردن، حنجره، تیروئید، حفره دهان، 
زبان و حلق است که اگر گسترده شوند گردن را آلوده 
می کند و این توده ها به دو صورت عمده نسج نرم و 
غدد لنفاوی بوده که اگر به آنها توجه نشود اندازه خیلی 
بزرگ را به خود اختصاص می  دهند. وی اظهار داشت: 
راه های تشخیصی و درمانی سرطان های سر و گردن، 
پیشرفت های درمانی، جراحی، رادیوتراپی و درمان های 
سیستمیک مثل شیمی  درمانی است. یحیی زاده با 
بیان اینکه جدیدترین دستاوردها همایش سر و گردن 
)۱۱ و ۱۲ مرداد در مرکز همایش های بیمارستان 
میالد( ارائه می شود، گفت: مرور پایه ای درمان های 
متداول و پیشرفت های تشخیصی نیز در این همایش 

مطرح خواهد شد.

کاهش سن اعتیاد در بین زنان

معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
کرمان با بیان اینکه آمار اعتیاد زنان در استان کرمان 
بیشتر از دیگر استان ها نیست تصریح کرد: متاسفانه 
سن مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در زنان پایین 

آمده و الگوی مصرف متفاوت شده است.
موسی دریجانی با اشاره به اینکه درمان اجباری معتادان 
متجاهر از سال قبل به بهزیستی واگذار شده، به ایسنا 
: در این راستا مراکزی که بدون اخذ مجوز بودند و 
مجوز از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت نگرده بودند، 

تعطیل و مجوزدارها به بهزیستی واگذار شد.
وی افزود: در استان کرمان یک مرکز ماده ۱۶ ویژه 
مردان مشغول به فعالیت است که با وضعیت مناسبی 
بود که  فعال  زنان  ویژه  اداره می شود و یک مرکز 
اداره  به  متاسفانه  و   نداشت  را  اعتبار الزم  و  مجوز 
کل بهزیستی استان واگذار نشد و در نتیجه منجر به 
تعطیلی این مرکز شد. دریجانی تصریح کرد: مکاتبات 
زیادی در این راستا از سوی اداره کل بهزیستی استان 
کرمان صورت گرفت که وجود مرکز ماده ۱۶ برای زنان 
در استان کرمان نیاز است و می تواند مشکل این حوزه 
را حل بکند اما متاسفانه به دلیل نداشتن مجوزهای 

الزم، اجازه ادامه فعالیت به این مرکز داده نشد.
وی در ادامه درباره اعتیاد زنان بیان کرد: در مجموع 
آمار اعتیاد دقیق نیست و برآورد شده ۲ میلیون و ۸۰۰ 

هزار نفر در کشور ما مبتال به اعتیاد باشند.

خبر

بازنشستگی کشوری خبرهای  مدیرعامل صندوق 
خوبی درباره وام ضروری بازنشستگان داشت و اعالم 
کرد: با همکاری بانک صادرات شمار وام گیرندگان 
از ۳۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار نفر و مبلغ آن از ۴ به 
۵ میلیون تومان افزایش می یابد و از شهریور ماه ۵ 

میلیون وام به ۴۰۰ هزار بازنشسته تعلق می گیرد.
جمشید تقی زاده در نخستین نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه با بیان اینکه این صندوق دومین 
بنگاه بزرگ کشوری با حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار بازنشسته تحت پوشش است گفت: ۵۶ درصد 

بازنشستگان را فرهنگیان تشکیل می دهند.
وضعیت  بهبود  راستای  در  صندوق  افزود:  وی 
بازنشستگان خدمات مختلفی ارائه می دهد و در دوره 
جدید کاری برنامه های خوبی در حیطه های مختلف 
از وام، زیارت، رفاهیات، ورزش و... در دست انجام 
است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان 
اینکه ۱۹ درصد به حقوق بازنشستگان در سال جاری 
اضافه شد گفت: کف حقوق از یک میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
تقی زاده خبرهای خوبی درباره وام ضروری داشت و 
گفت: با همکاری بانک صادرات شمار وام گیرندگان 
از ۳۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار نفر و مبلغ آن از ۴ به ۵ 
میلیون تومان افزایش می یابد و از شهریور ماه ۵ 

میلیون وام به ۴۰۰ هزار بازنشسته تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار تالش می کنیم 
بازنشستگان  و  کارمندی  ورزش های  فدراسیون 
فدراسیون  کارگران  کنیم گفت:  ایجاد  را  کشوری 
فدراسیون  بازنشستگان  و  کارمندان  اما  دارند 
انجام دهیم. وی  را  این مهم  امیدواریم  ندارند که 
جمله  از  نمایندگان  با  جلساتی  همچنین  افزود: 
فراکسیون  صددیم  در  و  داشتیم  پزشکیان  دکتر 
بازنشستگان کشوری را در مجلس شورای اسالمی 
بازنشستگی  صندوق  دهیم.مدیرعامل  تشکیل 
خوب  مقدماتی  شدن  فراهم  به  اشاره  با  کشوری 

گفت:  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  برای 
کمیسیون  نمایندگان  با  جلسه ای  گذشته  هفته 
اجتماعی داشتیم و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم. 
پیگیر قوانین حمایتی برای بازنشستگان در مجلس 
هستیم. وی همچنین از ایجاد خانه های امید در 
شهرهای باالی ۵ هزار جمعیت خبر داد و گفت: 
نشاط افزایی و افزایش فعالیت و امید در بازنشستگان 
را از طریق توسعه خانه های امید دنبال می کنیم 
و اختیارات ویژه ای به کانون های بازنشستگی می 
کنیم.تقی  می  تفویض  را  امور  از  بخشی  و  دهیم 
زاده افزود: سعی می کنیم سهمیه سفرها را از 

دهیم. کمک  افزایش  مورد  هزار  به ۲۰۰   ۱۰۰
هزینه۶۶۰ هزار تومان سفر به ۷۴۰ هزار تومان 
افزایش یافت و سعی می کنیم بسته سفر خوبی 
تعریف کنیم. همچنین در یک ماه آینده بسته 
می  ارائه  تکمیلی  بیمه  و  درمان  در  حمایتی 
کنیم.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان 
اینکه بانک اطالعاتی فرزندان بازنشستگان را ایجاد 
می کنیم گفت: در این بانک تخصص و تحصیالت 
بکارگیری  در  کنیم  می  تالش  و  شده  وارد  آنها 
نیرو در شرکت ها و بخشهای زیرمجموعه، فرزندان 
صندوق  باشند.مدیرعامل  اولویت  در  بازنشستگان 
رفاه کارت  ارائه  از  بازنشستگی کشوری همچنین 
به بازنشستگان خبر داد و عنوان کرد: این بحث در 
دستور کار صندوق است و قصد داریم این کارت 
از شهریور ماه به مبلغ یک میلیون تومان برای هر 
بازنشسته تعلق بگیرد.تقی زاده درباره اظهارات سال 
گذشته وزیر رفاه مبنی بر تخصیص اعتبار ۳۴۰۰ 
میلیاردی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تومان، حدود ۱۲۰۰  میلیارد  این ۳۴۰۰  از  گفت: 
و  لشکری  بازنشستگان  به  مربوط  تومان  میلیارد 
۲۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری 
برای حقوق  افزایش ۱۹درصدی  و  بود که محقق 

اعمال شد.

افزایش وام ضروری بازنشستگان تا سقف 5 میلیون تومان؛

 توزیع رفاه کارت یک میلیونی از شهریور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: یک میلیون و ۲۹۰ هزار درخواست برای دریافت تسهیالت وام 
ازدواج در سال گذشته ثبت شد که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۵ 

هزار نفر موفق به اخذ این تسهیالت شدند.
سید جواد رضوی با اعالم اینکه بیش از ۹۰ درصد درخواست کنندگان 
وام ازدواج در سال گذشته موفق به دریافت این تسهیالت شدند، 

افزود: این موضوع نشان دهنده توجه دولت به موضوع جوانان است.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ استان های بوشهر و یزد بیشترین 
و گلستان و خراسان شمالی کمترین تسهیالت وام ازدواج را در بین 

استان های کشور دریافت کردند.
رضوی با اعالم اینکه در سال گذشته ۶۰۵ هزار ازدواج ثبت شده 
است، گفت: حدود ۶۰۵ هزار مورد از این ازدواج ها، مربوط به ازدواج 

دوم است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان 
با بیان اینکه وام قرض الحسنه ازدواج تنها یک بار به افراد تعلق می 
گیرد، افزود: افرادی که برای دومین بار ازدواج می کنند اما در ازدواج 

اول موفق به اخذ وام نشدند، می توانند درخواست وام کنند.
وی گفت: از آنجا که در فروردین ماه اقدامات مربوط به بانک ها به 
دلیل تعطیالت نوروزی روند مناسبی نداشت، در اردیبهشت ماه تقریبا 
۲۷ درصد متقاضیان توانستند از شبکه بانکی این تسهیالت را دریافت 

کنند.

یک میلیون نفر سال گذشته وام 
ازدواج گرفتند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
۱۰۰ هزار نیروی مازاد نداریم، گفت: امسال کمتر از۱۰۰ هزار کمبود 

نیرو داریم و بخشنامه ای برای ساماندهی نیروها، طراحی کردیم.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش 
و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش های نیروی 
انسانی در آموزش و پرورش، با بیان اینکه از جمله مؤلفه های اصلی 
در اجرای سیاست های تعلیم و تربیت، معلم و منابع انسانی است، 
اظهار کرد: باید با نگاه علمی به جذب نیرو متناسب با مناطق کشور و 
نیازهای آموزشی اقدام و برنامه ریزی کنیم؛ آنچه امروز با آن مواجهیم 
یک عقبه ۳۰ ساله دارد.وی با اشاره به رشد جمعیت دانش آموزی در 
دهه های گذشته که ساالنه حدود ۳.۵ درصد بوده است، افزود: رشد 
جمعیت دانش آموزی سینوسی است و باید به کارگیری نیرو را هم بر 

اساس آن متناسب سازی کرد.
وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر وجود ۱۰۰ هزار معلم مازاد در 
آموزش و پرورش، گفت: ۱۰۰ هزار نیروی مازاد نداریم؛ در واقع مازاد 
مطلق نداریم. بر اساس ساعت موظفی، معلمان ابتدایی فول تایم کار 
می کنند اما در دوره متوسطه ممکن است معلمی مثال از ۲۰ ساعت 
موظفی ۱۶ ساعت را پرکند و ما سه چهار ساعت مازاد داشته باشیم 
که سرجمعش ساعات مازاد به ۱۰ هزار نیروی انسانی واقعی نمی رسد 
و اینها عمدتاً ساعت موظف تدریس را نمی توانند پر کنند نه آنکه معلم 

مازاد مطلق داشته باشیم.

 امسال کمرت از ۱۰۰ هزار کمبود 
معلم داریم

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی طبق 
پیش بینی ها و با تمهیدات و اقدامات انجام شده در پایان ماه 
جاری به کمتر از ۳۲ قلم و در مردادماه پیش رو، به نقطه بهینه 

در ۵۰ سال اخیر خواهد رسید.
به گزارش از سازمان غذا و دارو، کیانوش جهانپور روز شنبه 
افزود: کمبود های مقطعی دارو که در خرداد ماه گذشته به ۶۵ 
قلم رسیده بود با همراهی ستاد ویژه اقتصادی دولت و با تالش 
مستمر و همکاری همه جانبه مدیران و فعاالن حوزه اقتصاد و 

دارو در پایان هفته گذشته به ۵۲ قلم رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: کمبود دارو، در همه بازارهای دارویی دنیا 
امری معمول هست چنانکه در بازار دارویی ایاالت متحده به 
عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در دنیا از سال 
۲۰۰۸ تاکنون، جمعا بیش از هزار و ۴۰۰ نوع دارو کمبود پیدا 
کرده اند که بیش از چهار برابر مدت مشابه قبل آن بوده و بیش 
از یک سوم این داروها در اورژانس کاربرد داشته اند و برای 
۱۰ درصد آنها داروی جایگزینی نیز وجود نداشته است، آنهم 
در اقتصادی که محدودیت ها و شرایط تحمیلی کشورمان را 

نداشته است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: تعداد کمبودها از نقطه ای 
می تواند بحران دارویی تلقی شود چنانکه در سال های تحریم 

۹۰ و ۹۱ این عدد به بیش از ۳۵۰ قلم دارو رسیده بود.

کمبودهای دارویی به اپیین 
ترین رقم نزدیک یم شود

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
هیات  از  صادره     ۹۷/۰۳/۲۳  _۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۲۱۵۰ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات مالکانه آقای مجید 
آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  در  اسمعیل،  فرزند  بارنجی 
واقع در  اصلی  از ۵۱  فرعی  از پالک ۱۳۵  به مساحت ۴۲۲/۵۰ مترمربع قسمتی 
شهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه 
 ۲۸ قطعه  مربع  متر   ۹۷۳۰ بمساحت  زمین  قطعه  یک  دانگ  مالکیت شش  سند 
اصلی مذکور ذیل  از  فرعی  از ۸۴  مفروز  اصلی  از ۵۱  فرعی  تفکیکی پالک ۱۳۵ 
ثبت ۸۹۶۰ صفحه ۲۶۹  دفتر ۶۱  بنام آقای مسلم خاکباز ثبت و سند مالکیت 
صادرگردیده است و در اجرای ماده ۱۴۷ اصالحی قانون ثبت مقادیری به مساحت 
های ۴۶۹۷/۸۰ و ۲۵۵ متر مربع بصورت مفروز به غیر واگذار شده است و نامبرده در 
هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین 
نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع 
جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این 
اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۴۳۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار -سید مرتضی موسوی

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علی اکبرموسوی فرزندمحمد.

خواهان مونا علیزاده کرکی نژادباوکالت سعیدعباسی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی اکبرموسوی فرزندمحمدبه خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱۲۷۱۰۰۰۹۰شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
مورخ۱۳۹۷/۵/۲۰ساعت۸:۰۰تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت  باغملک  شهرستان 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  که حسب 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
شماره  حاضرگردد.     دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت 

م.الف)۷/۹۷/۱۲۵(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضایی

شماره:25۰۴  تاریخ :97/3/23 
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۱۳۰مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
۹۷/۲/۶هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ناصر  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد 
تاجیک فرزند نبی اله به شماره شناسنامه ۹صادرازشهریار نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۲/۱۱ متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک  فرعی مفروز از قطعه تفکیکی از ۱۲۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
اطالع عموم  لذا منظور  قوامی محرز گردیده  مالکیت رسمی حسن  از  رباط کریم 
مراتب در دو نوبت به فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد 
یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۵۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۲ تاریخ انتشار دومین آ گهی :۱۷ /۹۷/۴

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۸۳۹-۹۷/۲/۲۹هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مصطفی قربانی 
در  ازسنگر   ۵۹۱۷صادره  شناسنامه  بشمار  حسین  محمد   فرزند   قاضیانی  زاده 
ششدانگ یک باب  خانه و محوطه به مساحت ۲۰۴/۹۹مترمربع با کاربری مسکونی 
مجزی   شده   از   پالک ۹فرعی  از سنگ ۳  اصلی واقع در رودبرده بخش ۱۲گیالن 
مالکیت  از  خریداری  شده  گرفته  نظر  در  ۲۳۹۵فرعی  پالک  شماره  آن  برای  که 
رسمی آقای رجب حاجی  زاده رودبرده محرز گریده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .  رم الف : ۱۳۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۴/۲/ ۹۷ تارخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۴/۱۷ 

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
سید  برای   ۹۳۰۹۹۸۶۶۱۲۶۰۰۳۶۳ کالسه  پرونده  در   ۹۷۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۱۳۱۸
محمد علیزاده )مدیر عامل پروژه کوثر ۶ ( به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی 
به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۶۰ درصد تقصیر تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۵ 
ساعت ۰۸:۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مجتبی حسنوند . 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش پالک ثبتی ۲۹۰۸ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی مفروز و مجزی از ۲۱۳۹ فرعی 
از اصلی مذکور بخش دو غرب بابل بابل خ نواب صفوی اشرفی ۲۱ کوچه بعثت ۲ 
روبروی مدرسه محمد رسول اهلل ساختمان آتی طبقه ۴ شرقی متعلق به محکوم 
علیه موسی آقا جان زاده در حق سمانه ملکشاه روز پنج شنبه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۴ 
ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس 
واقع در طبقه  آپارتمان  از ششدانگ یک واحد  ارزش پالک فوق که عبارت است 
چهارم  بمساحت ۹۵/۲۳ متر مربع پالک ۹ فرعی از ۲۴۴۹ اصلی مفروز و مجزی 
از یک فرعی از اصلی مذکور با قدمت بیش از ۵ سال ساخت با کابینت ام دی اف 
کامل سرویس کامل بهداشتی پوشش داخلی دیوارها گچ سقف گچ کاری درب ها 
چوبی دارای آب و برق و گاز و سیستم گرمایشی شوفاژ را که در رهن بانک می باشد   
۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال 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

شماره:25۰6  تاریخ : 97/3/23
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۱۲۳مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
۹۷/۲/۶هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی زهراآقایی فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه ۷۳۷صادرازتهران  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۴۰متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۲۲ فرعی مفروز 
از قطعه تفکیکی از ۱۶۰ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی علی اکبر توکلی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۵۷۰

تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۲ تاریخ انتشار دومین آ گهی :۹۷/۴/۱۷
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  مشاع  سهم   ۴۰۸۹ به  نسبت  ابوالمحمد  فرزند  بودیان  محمودی  فرشته  خانم 
۹۸۳۰۴ سهم ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک 
از مرحوم  که  قلعه جوانرود  به  معروف  در بخش ۱۳کرمانشاه  واقع  اصلی جوانرود 
ابوالمحمد محمودی بودیان به ارث رسیده درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-۱۶۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۲۱ مورخ  ۲۷ / ۲ / ۹۷ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳۸  متر مربع 
به نام خانم فرشته محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فرشته محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  خانم شایسته محمودی بودیان فرزند علی محمد نسبت به ۳۰۷۲ سهم مشاع 
۹۸۳۰۴ سهم کل ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم 
ابوالمحمد محمودی بودیان به ارث رسیده درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  به هیئت موضوع  و  نیز تحت کالسه ۹۴-۱۶۳ تشکیل 
رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۳۳ مورخ  ۲۷  برابر  از رسیدگی  هیئت پس 
مساحت  به  ودکاکین  ساختمان  باب  یک  مالکیت  سند  به صدور  / ۹۷ حکم   ۲  /
۵۳۸  متر مربع به نام خانم مذکور صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم شایسته محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷

رونوشت آگهی حصروراثت
شناسنامه  دارای  حریری  محمدی  باوکالت  خواه  حجت  سیدبابک  آقای 
شورادرخواست  کالسه۹۷۰۶۱۴ازاین  به  دادخواست  شماره۳۲۴۲۹۸۳۰۴۱بشرح 
خواه  سیدباقرحجت  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی 
ورثه  گفته  بدرودزندگی  خود  دائمی  اقامتگاه  بشناسنامه۴۷درتاریخ۲۴فروردین۹۷ 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱_سیدبابک حجت خواه فرزندسیدباقر،ش ش:۳۲۴۲۹۸۳۰۴۱،فرزند

۲_سیدحامدحجت خواه فرزندسیدباقر،ش ش:۲۰۰۳،فرزند
۳_الهام حجت خواه فرزندسیدباقر، ش ش:۱۱۳،فرزند

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهر 
کسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف 

یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ اخطاریه طالق
به شماره شناسنامه ۴۲۸۴  عبداله  فرزند  اسفندیاری  رفعت  به خانم  وسیله  بدین 
طبق گزارش اجرای اسناد رسمی کرج، محل اقامت شما به شرح متن سند استان 
البرز واریان شهر- بلوار امیرکبیر خ پامچال ۱ ساختمان ۱۱۰ واحد ۴ شناخته نشده، 
لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد جهت اجرای مفاد دادنامه پرونده 
کالسه ۹۴۱۱۶۳ شعبه یک دادگاه خانواده شهرستان فردیس در دفترخانه ازدواج و 

طالق شماره ۱۴۴ نکا حضور پیدا نکنید برابر مقررات اقدام خواهد گردید.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی نکا – محمد مهدی قلیان 

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  مشاع  سهم   ۴۰۸۹ به  نسبت  ابوالمحمد  فرزند  بودیان  محمودی  ملیحه  خانم 
۹۸۳۰۴ سهم ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک 
از مرحوم  که  قلعه جوانرود  به  معروف  در بخش ۱۳کرمانشاه  واقع  اصلی جوانرود 
ابوالمحمد محمودی بودیان به ارث رسیده درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-۱۶۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۳۷ مورخ  ۲۷ / ۲ / ۹۷ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳۸  متر مربع 
به نام خانم ملیحه محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم ملیحه محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  ۲ /  ۴ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۱۷ /  ۴ /  ۱۳۹۷
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 کره جنوبی بارگیری نفت ایران را متوقف 
نکرده است

سفارت کره جنوبی در تهران ادعای برخی رسانه ها مبنی بر عدم بارگیری 
نفت و میعانات گازی ایران در ماه ژوئیه )تیر - مرداد( از سوی این کشور 

را رد کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، در حالی خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۵ 
تیرماه در گزارشی مدعی شد کره جنوبی، سومین مشتری بزرگ آسیایی 
نفت ایران، خرید نفت از این کشور را در ماه جاری میالدی متوقف کرده 

است که سفارت کره جنوبی در تهران دیروز این ادعا را رد کرد.
سفارت کره جنوبی روز شنبه در پیامی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد: 
»سفارت جمهوری کره هرگونه ادعا مبنی برعدم بارگیری نفت و میعانات 

گازی ایران در ماه ژوئیه را رد می کند«.
در این پیام همچنین آمده است:»دولت کره در حال مذاکره با ایاالت 
متحده برای کسب معافیت از محدودیت در خرید نفت ایران است«. کره 
جنوبی در پنج ماه اول سال، روزانه نزدیک ۲۹۶ هزار بشکه نفت از ایران 
خریداری کرده و بعد از چین و هند، بزرگ ترین مشتری آسیایی نفت 

ایران بوده است.

دهلی نو تصمیم به کاهش واردات نفت از ایران 
نگرفته است

رسانه های هندی به نقل از منابع آگاه در دولت این کشور اعالم کردند که 
دهلی نو تصمیم به کاهش واردات نفت از ایران نگرفته است و در این زمینه 

بر اساس منافع ملی خود تصمیم گیری خواهد کرد.
»ایندیا تودی« به نقل از منابع آگاه نوشت، انتظار می رود آمریکا تیم 
هایی را به کشورهای مختلف بفرستد تا آنها را در مورد ایران تحت فشار 
قرار دهد. بنابراین احتمال می رود که دولت ترامپ در این مورد به دهلی 
نو نزدیک شود. روزنامه »اکونومیک تایمز« تاکید کرد: در حالی که دهلی 
نو بر موضع اصولی خود برای حفظ روابط با ایران و عدم مصالحه در این 
باره تاکید می کند، هند به زودی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در مورد معافیت از تحریم های واشنگتن در مورد واردات نفت از 

ایران گفت وگو خواهد کرد.
به نوشته این نشریه، تردیدی نیست که آمریکا هند را تحت فشار قرار می 
دهد تا واردات نفت از ایران را قطع کند. آنچه مشخص است، این است که 

هند قصد ندارد واردات نفت از ایران را متوقف کند.
یک منبع آگاه که نامش ذکر نشده است، گفت: هند موضع خود را به 
آمریکایی ها اعالم خواهد کرد. در نهایت، هند باید به منافع ملی خود نگاه 

کند. ایران همسایه مهم ماست.
روزنامه »ایندین اکسپرس« به نقل از یک منبع آگاه نوشت: وزارت نفت 

هند تصمیم به کاهش واردات نفت از ایران نگرفته است.
ارشد دولت هند  ایندیا« هم گزارش داد: مقام های  تارنمای »تریبون 

گزارش های خبری در مورد کاهش واردات نفت از ایران را رد کردند.
روزنامه »هندوستان تایمز« نیز با اشاره به اینکه انتظار می رود به زودی 
تیمی از مقام های آمریکایی رایزنی هایی با دهلی نو در مورد تحریم های 
ایران انجام دهند، به نقل از یک منبع آگاه نوشت: نمی توانیم پیش بینی 
کنیم که آمریکا چه کاری انجام خواهد داد. پس از آن مذاکرات، مسائل 
روشن تر خواهد شد. هندوستان تایمز به نقل از این منبع نوشت: ایران 

شریک مهم و منبع بزرگ واردات نفت برای ماست.
ایران بعد از عراق و عربستان سومین تامین کننده نفت برای هند است. 
ایران از آوریل ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ حدود ۱۸.۴ میلیون تن نفت خام 

به هند صادر کرد.

نفت در جهان

اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق  
متوقف شد

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: اجرای 
۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که 
را  قراردادها  این  اجرای  ادامه  توان  بخش خصوصی 

ندارد.
پیام باقری عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد کالن ما وابستگی 
کامل به نفت دارد و خوش بینی به درآمدهای نفتی 
منجر به این شد که نگاه به سیستم بودجه ریزی کشور 

مبتنی بر وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
وی افزود: آنقدر نسبت به درآمدهای نفتی کشور خوش 
خیال بودیم که در مجلس هفتم، تثبیت قیمت حامل 
های انرژی به عنوان هدیه ای به مردم در نظر گرفته 
شد، اما در عمل با محدودیت هایی که در دریافت 
درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز به جایی رسیده 
ایم که صنعت برق کشور از نظر اقتصادی با مشکالت 
عدیده ای روبه رو است.باقری با بیان اینکه«وزارت نیرو 
امروز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد«، 
گفت: در برنامه پنجم توسعه و طرح هفدمندی دیده 
شده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید قیمت 
عرضه برق به قیمت تمام شده برسد اما با وجود اینکه 
رد میانه برنامه ششم هستیم، هنوز این مسئله محقق 
نشده و امروز فاصله بسیاری بین قیمت تکلیفی عرضه 
برق با قیمت تمام شده تولید و تأمین آن وجود دارد.

وی ادامه داد: قانون حمایت از صنعت برق در سال 
۹۴ تصویب شد و قرار بود منابعی به منظور پوشش 
تفاوت قیمت تمام شده تولید و تکلیفی عرضه برق 
به وزارت نیرو پرداخت شود اما این قانون نیز اجرایی 
نشد. عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح 
کرد: ریشه مشکالن صنعت برق در اقتصاد برق است 
و امروز نتیجه این مشکالت را در بروز خاموشی ها 
میبینیم، خاموشی هایی که دو سال قبل آنها را پیش 
بینی کرده بودیم و اعالم شد اگر در مسیر فعلی پیش 
برویم به خاموشی می رسیم، متأسفانه در این مسیر 
پیش رفتیم و هنوز هم پیش می رویم. باقری با بیان 
اینکه »قرار بود از میانه سال ۹۵ دیگر از صنعت برق 
پولی بابت تأمین منابع مالی یارانه های نقدی برداشت 
نشود«، گفت: در اواخر سال ۹۶ بدون آنکه به صنعت 
برق اعالم شود، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع 
مالی صنعت برق برای یارانه نقدی برداشت شد و در 
اوایل سال جاری نیز برداشت دیگری صورت گرفت، 
به بخش خصوصی  متعلق  مبالغ  این  که  در حالی 
مالی  مشکالت  کنار  در  افزود:  بود.وی  برق  صنعت 
صنعت برق و عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، 
دولت قراردادهایی که با بخش خصوصی صنعت برق 
ناکارآمد است به طوری که  می نویسد، یکجانبه و 
تمامی ریسک های محتمل اقتصادی کشور را در این 
قراردادها، به گردن بخش خصوصی می اندازد و ۱۰۰ 
درصد تاوان هرگونه نوسان نرخ ارز و رخدادهای دیگر را 
باید بخش خصوصی پیمانکار و سازنده تجهیزات بدهد 

که این درست نیست.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت با بیان این که تغییر عمده ای در میزان 
تولید و صادرات نفت ایران حاصل نشده در خصوص 
این  ایران گفت: من هنوز  به  اروپا  نفتی  پیشنهاد 
پیشنهاد را ندیده ام اما همکاران وزارت امور خارجه 
آن را دیده و ظاهرا از جزییات آن هم خیلی راضی 

نبوده اند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، بیژن نامدار زنگنه 
با بیان این که تاکنون تغییر عمده ای در میزان تولید 
و صادرات نفت ایران حاصل نشده است و در قبال 
اقدامات آمریکا، برنامه های خود را پیش خواهیم برد 
افزود: به هرحال یک جنگ تجاری جریان دارد و در 
این میان، ما هم کارهای خودمان را به پیش می بریم 
و تاکنون تغییر عمده ای در میزان تولید و فروش نفت 

خام ایران حاصل نشده است.
وزیر نفت گفت: هم اکنون تغییر عمده ای در میزان 
تولید و صادرات نفت ایران حاصل نشده و جمهوری 
اسالمی ایران در قبال اقدامات آمریکا، برنامه ها و 

سیاست های خود را به پیش برده و خواهد برد.
وزیر نفت همچنین در خصوص سیاستهای آمریکا و 
اظهارات و توئیت های رئیس جمهور این کشور در 

مورد اعمال فشار به برخی اعضای اوپک برای افزایش 
تولید گفت: اصل و اساس اوپک بر این است که بازار 
نفت، سیاسی نباشد و عوامل سیاسی در بازار دخالت 
نداشته باشند تا عرضه و تقاضا قیمت نهایی نفت را 
تعیین کنند اما برخی اقدامات سیاسی و بی ثباتی ها، 
موجب ایجاد نگرانی در بازار نفت و افزایش قیمت می 
شود و از جمله دستور توهین آمیز ترامپ به برخی 

اعضای اوپک که توهین به حاکمیت ملی کشورهای 
مستقل عضو این سازمان است موجب افزایش نگرانی 

ها در این بازار شده است.
وی تصریح کرد: این روزها با اقدامات آقای ترامپ، 
قیمت جهانی نفت هرروز بجز در برخی روزها باال 
رفته است و اینکه وی به کشوری مستقل دستور می 
دهد که تولید را باال ببرید چراکه من با پول اندکی که 

از شما می گیرم از شما محافظت کرده و امنیت شما 
را تامین می کنم ، این عالوه بر اینکه برای مردم این 
کشورها و حاکمیت ملی آنها بسیار توهین آمیز است، 

موجب بی ثباتی در بازار نفت هم می شود.
زنگنه در خصوص افق پیش روی بازار جهانی نفت و 
صادرات ایران هم گفت: باید ببینیم در ماههای آتی، 
چه تغییری حاصل می شود و بازار به کدام سو می 
رود اما تاکید می کنم که وزارت نفت و دولت در 
قبال اقدامات آمریکا، مقابله کرده و تمام تالش خود 

را مصروف داشته و دارد تا بازار خود را حفظ کند.
وزیر نفت همچنین در خصوص پیشنهاد نفتی ارائه 
شده در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به کشورمان 
در مذاکرات اخیر گفت: البته من هنوز این پیشنهاد را 
ندیده ام اما همکاران وزارت امور خارجه آن را دیده و 
ظاهرا از جزییات آن هم خیلی راضی نبوده اند چراکه 
ما از اتحادیه اروپا انتظار داریم مسئولیت خودش را 
در حفاظت از برنامه جامع اقدم مشترک )برجام( 
به انجام برساند. زنگنه همچنین در خصوص موضع 
رئیس جمهور در قبال صادرات نفت ایران نیز گفت: 
بیانات و نظر رئیس جمهور کامال روشن و شفاف بود.

زنگنه: پیشنهاد نفتی اروپا به ایران راضی کننده نیست

آگهی فروش
علیهم  محکوم  مدنی  کالسه۹۵۱۰۰۹اجرای  پرونده  موجب  به 
ومحمدعلی  نصب  شمال  همگی  شهرتین  منصورومحمدرضاومسعودوسیماوسوسن 
هستندبه  محکوم  ناصری  وخدیجه  زاده  یعقوبی  همگی  شهرتین  وصدیقه  وتقی 
فروش ملک مشاع به پالک ثبتی۳۲۲۵بخش یک شوشتربه نشانی شوشترخیابان 
ساحلی جنب دبستان سمیه کوچه آل غفورکه عرصه آن۳۷۹/۷۸مترمربع واعیانی 
علت  باشدبه  می  وتخریبی  بوده  سکونت  غیرقابل  ساخت  قدمت  به  باتوجه  آن 
نداومحمدعلی شمال نصب که توسط  افرازبودن ملک مزبورحسب دعوی  غیرقابل 
کارشناس۱۶۷۳۰۵۵۰۰۰ریال ارزیابی گردیده درروزدوشنبه مورخ۱۳۹۷/۵/۱۵ازساع

ت۱۰الی۱۱ازطریق مزایده باحضورنماینده دادستان عمومی وانقالب شوشتردرمحل 
می  خواهدرسیدمتقاضیان  فروش  شوشتربه  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
تواننددرجلسه مزایده دروقت وساعت مقررفوق حضوریابندمزایده ازقیمت کارشناسی 
شروع شده وبه باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهدرسیدازبرنده مزایده ده 
درصدقیمت مزایده اخذخواهدشدوالباقی بایدظرف یک ماه به صندوق دادگستری 
واریزگرددداوطلبان می تواننددرصورت تمایل جهت بازدیدسه روزقبل ازمزایده به 

اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.   شماره م.الف)۱۵/۱۵۲(
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوشتر

متن آگهی 
محکوم له : معصومه هاشمی فرزند صید هاشم 

محکوم علیه : امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله مجهول المکان 
دریکوند  حسین  امیر  آقای  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  اله  عزت  فرزند 
۹۷۱۰۴۲۶۶۵۶۷۰۰۰۴۳ صادره از شعبه ۱۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۷۰۰۳۵۸ به موجب دادنامه 
شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۶۷۰۰۰۳۴ مورخ ۹۷/۰۲/۱۶ صادره از شعبه ۱۷ محکوم علیه 
از قرار هر  لغایت ۹۵/۱۲/۳۰  تاریخ ۹۵/۱۱/۹  از  به پرداخت نفقه خواهان  محکوم 
ماه  هر  قرار  از  لغایت ۹۶/۱۲/۲۹   ۹۶/۱/۱ تاریخ  از  و  ریال  مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰  ماه 
۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۹۷/۱/۱ لغایت ۹۷/۲/۱۵ از قرار ماه ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال 
و پرداخت مبلغ ۱/۱۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
حق الزحمه کارشناس در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز 
هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر 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 ۷۳ آ. د. م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیر االنتشار 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 اجرایی اقدام خواهد نمود. 
دبیر شعبه ۱7 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی. 

اداره ثبت اسناد و امالک  حوزه  ثبت  خمام
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد  سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۰۶۲۰–۱۳۹۷/۴/۹ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام  تصرفات  مالکانه بال معارض  
متقاضی  اقای حسن مختاری فرزند رجبعلی  بشماره شناسنامه ۶۳۳ صادره از  آمل  
در چهار و نیم  دانگ  مشاع  از ششدانگ  یم قطعه  زمین مشتمل بر  اعیانات  
احداثی  به مساحت ۵۴/ ۱۸۰۳ متر مربع مفروز و مجزی شده  از پالک  ۵ فرعی 
از ۲۲  اصلی  واقع در  خواچکین  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  عاشور علی  
اقبالی خمامی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند   اعتراضی  داشته  متقاضی  
دو ماه اعتراض خود رابه این  ادراه تسلیم و پس  ازاخذ  رسید  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  قضائی  تقدیم نمایند  . 
بدیهی  است درصورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادر خواهد شد.
رم الف : 2۰۱۱- رئیس ثبت اسناد و امالک سید محمد میری راد

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۴/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۵/۱
اداره ثبت اسناد و امالک  حوزه  ثبت  خمام

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ وماده   
های فاقد  سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۰۶۲۱–۱۳۹۷/۴/۱۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد 
بال  مالکانه  تصرفات   ملک خمام   ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
معارض  متقاضی  اقای بهنور رضائی نیارکی فرزند حمزه بشماره شناسنامه ۳۲۱۱ 
صادره از قزوین  در یک  و نیم دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل 
بر  اعیانات  احداثی  به  مساحت ۵۴/ ۱۸۰۳ متر مربع مفروز و مجزی شده  از 
پالک  ۵ فرعی از ۲۲  اصلی  واقع در  خواچکین  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  
عاشور علی  اقبالی خمامی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این  ادراه تسلیم و پس  ازاخذ  رسید  ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  قضائی  تقدیم نمایند  
. بدیهی  است درصورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادر خواهد شد.
رم الف : 2۰۱3- رئیس ثبت اسناد و امالک سید محمد میری راد

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۴/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۵/۱

آگهی
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 

مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 
دعوتنامه هیات تشخیص )نوبت سوم خوانده ( 

خواهان / نماینده خواهان : ذبیح اله حبیبی نیا به نشانی : استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد چهار راه طیب کوچه مهر یزدان ۵ تلفن : ۰۹۱۶۷۴۶۷۵۹۱ 

خوانده / نماینده خواهان : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب – نعمت 
بلوار شهید بهشتی کوچه آژنگ  ایالم  ایالم شهرستان  استان   : به نشانی  عبدالهی 

۰۹۲۱۶۱۸۹۹۴۱۸ کد پستی ۶۹۳۱۱۴۸۶۴۷ تلفن : ۱۹۱۸۲۴۰۷۰۳۵ 
خواسته دعوا : حقوق معوقه / تفاوت دستمزد / حق مسکن /بن کارگری /حق اوالد 

/اضافه کاری / نوبت کاری / عیدی و پاداش /سنوات خدمت / حق بیمه / سایر 
زمان جلسه : روز ۳۰ ماه ۰۴ سال ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ 

مکان جلسه : شعبه : پنجم هیات تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم 
آباد خرم آباد بلوار شهید شفیع پور )شصت متری (نرسیده به پل مدیریت تعاون کار 
تذکر : خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشته 
باشد اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی 
تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی است خواهشمند است کلیه مدارک مورد 

استناد خود را برای طرح در جلسه هیات تشخیص همراه داشته باشد . 
مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد – مجید کریم نژاد . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  به  شرح دادخواست  ایمانی دارای شناسنامه شماره ۲۶۱۴  خانم مریم 
۹۴/۷/۹۷ ح  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زیور رضایی بخش بشناسنامه  شماره ۳۹۱۸۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته،  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه 
ص   ۱۳۵۸ ت   ت   -۵۹۲۵ ش  ش   - عزیزاله  فرزند  ایمانی  محسن   .۱ به:  است 

ازتهران - پسرمتوفی 
 - تهران  از  ص   ۱۳۵۲ ت  ت   -۶۰۳۱ ش  -ش  عزیزاله  فرزند  ایمانی   ۲.حسین 

پسرمتوفی
تهران-  از  عزیزاله - ش ش ۱۱۴۶ - ت ت  ۱۳۳۹ ص  فرزند  ایمانی    عالم   .۳

دخترمتوفی 
 - ازتهران  ص   ۱۳۴۱ ت  ت   -۲۶۱۴ ش  ش   - عزیزاله  فرزند  ایمانی   مریم   .۴

دخترمتوفی 
 - تهران  از  ۱۳۴۶ ص  ت   - ت   ۸۸۰ - ش ش  عزیزاله  فرزند  ایمانی  فریده   .۵

دخترمتوفی 
۶. منیژه ایمانی فرزند عزیزاله - ش ش ۳۸۹۴ - ت ت ۱۳۴۳ - ص از تهران- دختر 

متوفی 
۷. رقیه ایمانی  فرزند عزیزاله - ش ش ۱۶۲۶ - ت ت ۱۳۴۸ ص از تهران - دختر 

متوفی 
۸. سمیه ایمانی فرزند عزیزاله - ش ش ۹۱۱ - ت ت ۱۳۶۰ ص از تهران - دختر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۴۵۳

رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی حصروراثت
آقای یونس رضائی نام پدرفرجعلی بشناسنامه۹صادره ازاسالم آبادغرب درخواستی 
تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم فرجعلی  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
درتاریخ۱۳۹۷/۳/۳۰درخرمشه آبادغرب  اسالم  بشناسنامه۱۱۲۱صادره  رضائی 
الذکر۲- فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  راقامتگاه 

بشناسنامه۲۲۲۲اسالم  آبادغرب۳-بیژن  بشناسنامه۲۵۲۶اسالم  حسین  علی 
بشناسنامه۸موالیه  اله  آبادغرب۵-حجت  آبادغرب۴-گودرزبشناسنامه۲۲۲۱اسالم 
متوفی(۷-زهراء  آبادغرب)پسران  بشناسنامه۲۶۵۶اسالم  آبادغرب۶-غالم  اسالم 
بشناسنامه۲۵۲۷اسالم آبادغرب ۸- شهنازبشناسنامه۳۱۶۷اسالم آبادغرب)دختران 
آبادغرب)همسرمتوفی(والغیر. اسالم  بشناسنامه۴موالیه  نوروزی  متوفیه(۹-منیجه 

باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس  اینک 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)۹/۳۴۰(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

متن آگهی
پورزباری  خلف  قاسم  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
خلف  قاسم  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مناربیع  خانم  فرزندکریم.خواهان 
پورزباری به خواسته صدورحکم طالق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۳۰۲۰۱۰۹۴شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
حسب  که  مورخ۱۳۹۷/۶/۱۰ساعت۱۱:۳۰تعیین  رسیدگی  ووقت  بندرماهشهرثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)۱۶/۲۵۵(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالسه۹۷۰۲۱۷موضوع دادخواست جمشیدعیسوندجعفری بطرفیت مهدی 
وفایی بخواسته مطالبه وجه که وقت رسیدگی آن به روز۹۷/۵/۳۰ساعت۹:۰۰صبح 
دریکی  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  است.باتجویزماده۷۳  شده  تعیین 
درجلسه  رسیدگی  مقررجهت  دروقت  تاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارچاپ 
شوراحضوریابدضمناخوانده می تواندقبل ازموعدبه واحدشعبه۶مراجعه ونسخه ثانی 

دادخواست وضمائم راتحویل نماید.
رئیس شعبه6شوراهای حل اختالف شهرستان دزفول

 پتروشیمی ایران راه 10 میلیارد دالر
 واردات سالیانه  را بست

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: صنعت 
پتروشیمی سالیانه محصوالتی به ارزش ۲۴ میلیارد دالر تولید و 

کشور را از واردات ۱۰ میلیارد دالر کاالی مشابه بی نیاز می کند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »احمد 
مهدوی« افزود: حدود ۷۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور تولید 
استفاده  را  می شود که صنعت پتروشیمی فقط هفت درصد آن 

می کند.
مهدوی گفت: یکی از مشکالت کشور این است که بسیاری بدون 

اطالع حرف می زنند، ابراز نظر و محکوم می کنند. ما از تحریم 
بیم نداریم و چون کوه استوار جلو آن ایستادیم اما در برخی موارد 

مدیریت جزیره ای کشور برای ما آزاردهنده است.
وی یادآوری کرد: پتروشیمی در دنیا جایگاه خاصی دارد اما این به 
این معنا نیست که دنیا متوقف شده است تا ما تولید و صادر کنیم.

)تنظیم بخشی(  بر رگوالتوری  اصل ۴۴  مهدوی تصریح کرد: در 
تاکید شده و ۱۰ سال است فریاد می زنیم رگوالتور می خواهیم و 

دولت را نیز قبول داریم اما هنوز اجرا نشده است.
»ما اکنون به طور رفاقتی کار بخش خصوصی را پیش می بریم. ابر 
و باد و مه و خورشید را به کار گرفته ایم و به اینجا رسیده ایم اما 

باید واگذاری نامناسب را در رگوالتوری حل کنیم«.
وی ادامه داد: در اصل ۴۴ و قانون برنامه ششم توسعه، گفته شده 
دولت مجاز است تضامین الزم را برای بانک عامل و سازمان توسعه 

ای ارایه کند.
این مقام صنفی از برگزاری کارگاه هایی برای رفع مشکالت صنعت 
پتروشیمی با محور تامین خوراک، نرخ خوراک و جنگ اقتصادی 
را  خبر داد و ورود مجلس شورای اسالمی به صنعت پتروشیمی 

خواستار شد.
تنی  میلیون   ۶۳ تولید  ظرفیت  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
محصوالت پتروشیمی را دارد که با تکمیل و راه اندازی طرح های 
نیمه تمام، ظرفیت تولید به ۱۲۰ میلیون تن افزایش پیدا می کند.

با کلنگ زنی واحدهایی که طراحی آنها پایان یافته است، ظرفیت 
تولید پتروشیمی ایران به ۱۸۰ میلیون تن در سال می رسد.

سالیانه بیش از ۱۳ میلیارد دالر ارز از طریق صادرات محصوالت 
پتروشیمی به اقتصاد کشور تزریق می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: با توافقی 
که در نشست با وزیر نیرو صورت گرفته مقرر شد، طی روزهای 

آینده با حداقل قطعی برق و آب در کشور روبرو  شویم.
ملت،  خانه  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدرضا رضایی کوچی در تشریح نشست کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، افزود: با توجه به قطعی های مکرر آب و 
برق در سطح کشور جلسه فوق العاده کمیسیون عمران با حضور 
رضا اردکانیان وزیر نیرو و معاونان وی در حوزه آب و برق تشکیل 

شد.
وی با بیان اینکه دغدغه های نمایندگان مبنی بر اینکه قطعی 
برق و آب از قبل قابل پیش بینی بوده ، گفت: با توجه به اینکه 
در سال های اخیر درگیر خشکسالی هستیم و میزان کاهش 
بارندگی ها از قبل قابل پیش  بینی بود؛ کاهش تولید برق نیز در 

کشور به کاهش بارندگی ها بر می گردد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
همچنین در این نشست این موضوع مطرح شد که آیا تمام 
هزینه های تولید برق باید توسط دولت پرداخت شود یا اینکه 
باید بستری برای حضور بخش خصوص فراهم شود، ادامه داد: 
بسیار  برق  تولید  زمینه  در  بخش خصوصی  متاسفانه حضور 
کمرنگ است و به اندازه نیاز فرصت برای این بخش فراهم نشده 

است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی گفت: هرچند که 
برخی مسائل و مشکالت به مدیریت و نحوه اداره کشور توسط 
مدیران اجرایی برمی گردد اما در این شرایط سخت نیز مردم 

حاضر هستند برای تامین نیازها کمک کنند.

 قطعی برق و آب کشور 
به حداقل می رسد
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ماموریت های خارجه وزارت اقتصاد نصف می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای برای کاهش هزینه های اداری و 
پیشتیبانی این وزارتخانه، سازمانها و شرکت های زیرمجموعه، دستور داد ۵۰ 
درصد ماموریت های خارجی کاهش یابد و تهیه بلیت هواپیما با درجه تجاری 

و باالتر نیز ممنوع شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مسعود کرباسیان در بخشنامه خود خطاب به 
رئیسان و مدیران عامل سازمان ها، بیمه ها، بانک و شرکت های زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد، تاکید کرده با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای دستور رئیس جمهوری، برنامه کاهش هزینه 
های اداری و پشتیبانی در دستور کار قرار داده و گزارش اقدام های انجام شده و 
نتایج حاصله را ارایه کنید. بخشنامه وزیر اقتصاد، مدیریت بهینه انرژی و کاهش 
۳۰ درصدی هزینه های آب و برق در سالجاری )نسبت به سال گذشته(، ضمن 
بهره گیری از سیستم های نوین از جمله نصب سنسورهای روشنایی و سیستم 
های عملکرد اتوماتیک روی شیرهای آب، تنظیم بهینه درجه حرارت سیستم 
های گرمایشی و سرمایشی و استقرار برنامه زمانی مناسب برای سیستم های 
روشنایی در روز را به عنوان بخشی از اقدامات مهم در راستای تحقق دستورات 
رئیس جمهوری و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد تاکید قرار داده است.

کرباسیان از رئیسان و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه 
وزارت اقتصاد خواسته است است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، 
چنانچه در موارد خاص، ترتیبات دیگری درنظر باشد، ضروری است پس از 

هماهنگی با اینجانب اقدام شود.

 افشای تخصیص ۴ میلیون یورو ارز 
به چند شرکت خاص

 بیش از ۴ میلیون یورو ارز دولتی به ۷ شرکت برای واردات خودرو در حالی 
پرداخت شده که این شرکتها فاقد مجوز نمایندگی برند خارجی خودرو هستند 

و طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو نداشته اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی طی هفته گذشته درباره شرکتهای واردکننده خودرو که ارز دولتی 
دریافت کرده اند نشان می دهد در لیست مذکور، ۷ شرکت وجود دارند که 
طبق اسناد روزنامه رسمی  در حوزه امور بازرگانی خودرو و قطعات خودرو 
فعالیت می کنند و مجموعا بیش از ۴ میلیون یورو ارز به آنها تخصیص یافته 
است.طبق بررسی های صورت گرفته از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
تمامی این ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو هستند 
و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نباید به آنان ارز تخصیص 
داده می شد. مشخص نیست این ۷ شرکت با استفاده از چه ارتباطاتی موفق به 

دریافت ۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خودرو شده اند. 

 پرداخت حقوق تیرماه کارمندان با احکام جدید

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای به دستگاه ها اعالم کرد: 
حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه بر اساس احکام جدید همراه با مابه التفاوت 
ازایرنا، »محمدباقر  سه ماه گذشته پرداخت شود. به گزارش زمان به نقل 
نوبخت« در بخشنامه ای اعالم کرد: دستگاه های اجرایی ملی و استانی احکام 
کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را بر اساس مفاد مندرج در 
مصوبه های صادره و حقوق و مزایای آنان در تیرماه را بر اساس احکام جدید 
همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.براساس این بخشنامه منابع 
موردنیاز برای اجرای این مصوبه )افزایش حقوق کارکنان در قانون بودجه ۹۷ 

که در ۱۳ خرداد توسط هیات وزیران اصالح شد( تأمین شد. 

توسعه کشاورزی ازاولویت های صندوق حمایت 
از سرمایه گذاری زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: 
یکی از مهم ترین اولویت های صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، 

توسعه بخش کشاورزی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصطفی قانعی با اشاره به خدمات صندوق 
حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، بیان کرد: اولویت های سرمایه گذاری 
در این صندوق شامل حوزه کشاورزی، تجهیزات، دارو، نفت، واکسن، محیط 
زیست، آنتی بادی مونوکلونال، میکروآرنا، ویروس های انکولیتیک و پروبیوتیک 
می شود.وی افزود: با توجه به اینکه توسعه کشاورزی در کشور یک ضرورت 
ملی است، صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، یکی از اولویت های 
اصلی خود را توسعه این بخش در کشور قرار داده است.به گفته قانعی، فعالیت 
این صندوق از سال ۹۴ و با هدف تامین منابع مالی به منظور حمایت از 
در  مشارکت  و  نوآورانه  طرح های  تجاری سازی  فناورانه،  کسب وکارهای 
پروژه های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکالت پیش روی شرکت ها 
در مسیر تجاری سازی و تولید محصوالت زیستی و ارتقای سطح کشور در این 
حوزه راه اندازی شد.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تصریح کرد: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری 
پزشکی  فناوری  است که در طرح شتابدهنده زیست  از بخش هایی  یکی 

همکاری می کند و شرکت ها می توانند از خدمات این صندوق بهره ببرند.

خبر

 پیگیری اجرای پیمان های پولی
 با عراق، روسیه و آذربایجان

رییس کل بانک مرکزی از پیگیری ها برای اجرایی 
شدن پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و 

جمهوری آذربایجان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، ولی اهلل سیف 
درباره وضعیت پیمان های پولی، گفت: به ظرفیت های 
پیمان های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم و در 
این رابطه با برخی از کشورها پیمان هایی منعقد شده 
است.رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مدلی که 
در خصوص پیمان های پولی در دنیا اجرا می شود 
فضایی در خصوص کل عملیات تجاری ایجاد نمی 
کند؛ بنابراین انجام این مهم تمامی مشکالت را حل 
نمی کند.وی افزود: از موضوع انعقاد پیمان های پولی 
غفلت نشده و حتی نوع نگاه کشورهای مختلف به این 
موضوع رصد شده است.رییس کل بانک مرکزی در 
پایان یادآور شد: پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه 
عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال سی نیز عمل 
شده و در آینده موضوع انعقاد پیمان های پولی با 
کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می شود.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
کاشی وسرامیک در آستانه گشایش

بیست و پنجمین نمایشگاه  بین المللی کاشی، سرامیک 
و چینی بهداشتی سه شنبه ۱۹تیرماه با حضور مقامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت،تعدادی از نمایندگان 
مجلس، مقامات اتاق بازرگانی ایران و روسای انجمن ها 
مرتبط در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
آغاز بکار می کند و ده ها شرکت داخلی و خارجی از 
ایران و دیگر کشورهای جهان، توانمندی و تولیدات 

خود را به نمایش می گذارند.
و  بیست  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرامیک؛  و  کاشی  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین 
امسال در بیست و پنجمین نمایشگاه  بین المللی 
کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران بیش از ۲۰۰ 

شرکت داخلی و خارجی حضور و مشارکت دارند.
بهنام عزیززاده رئیس ستاد اجرایی بیست و پنجمین 
این  گفت:  سرامیک  کاشی،  المللی  بین  نمایشگاه 
نمایشگاه امسال با محوریت حمایت از کاالی ایرانی 
برگزار می شود و بر این اساس تالش کردیم شرکت 
حضور  گذشته  های  سال  به  نسبت  داخلی  های 

مؤثرتري در نمایشگاه داشته باشند.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت 
حدود ۳۰ هزار متر مربع، در ۷ گروه کاالیی؛ کاشی و 
سرامیک، ماشین آالت و تجهیزات، چینی بهداشتی، 
شیرآالت،  و  سوم  پخت  اولیه،  مواد  لعاب،  و  رنگ 
بازرگاني پخش  بهداشتی، شرکتهاي  سرویس های 
کاشی و نشریات مرتبط و در ۱۲ سالن نمایشگاهی 
برگزار  تهران  المللی  بین  نمایشگاه  دائمی  محل 
خواهد شد. رئیس ستاد اجرایی بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک با بیان اینکه 
این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه کاشی و سرامیک 
کشور است،گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
تهران  بهداشتی  چینی  و  سرامیک  کاشی،  المللی 
فرصت مغتنمی است تا تجار، انبوه سازان، طراحان، 
مهندسان، معماران وکاربران و همچنین دانشجویان 
رشته سرامیک بتوانند با طرح های جدید و آخرین 

دستآوردهای تولید کاشی و سرامیک و آشنا شوند.
شناسایی بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، 
معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش صنعتی 
کشور، برنامه ریزی برای حل مشکالت، موانع و نقاط 
ضعف موجود این صنعت، ایجاد بستر های مناسب 
ایجاد  خارجی،  و  داخلی  های  گذاری  سرمایه  برای 
زمینه اشتغال و کارآفرینی، آشنایی دست اندرکاران 
با محصوالت، نوآوری ها و ظرفیت های موجود، ایجاد 
فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی برای 
میان  مستقیم  ارتباط  ایجاد  و  تولید  کیفیت  ارتقاء 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مهمترین اهداف 
پنجمین  و  بیست  است.  نمایشگاه  این  برگزاری 
چینی  و  سرامیک  کاشی،  المللی  بین  نمایشگاه 
بهداشتی از ۱۹ تا ۲۲ تیرماه هر روز از ساعت ۱۰ صبح 
تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

آماده بازدید عالقمندان است.

خبر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در سه 
ماه گذشته ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز به ارزش ۲۵۰ 
میلیون دالر کشف شد که از این مقدار ، ۲ میلیون 

دالر آن بدست آمده است.
مویدی خرم  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش 
آبادی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه در سه ماه گذشته ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز کشف 
شده است، اظهار کرد: ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دالر 
بود که ۲ میلیون دالر از آنها به دست آمده است.وی 
گفت: از این ۴۰۰ مورد، ۱۰ تا ۱۵ پرونده مهم است 
که به طور اختصاصی از سوی وزارت اطالعات و ناجا 
در حال پیگیری است و با عامالن آن برخورد خواهد 
برخی  از سوی  گرفته  تخلفات صورت  به  شد.وی 
وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی در جریان واردات 
با ارز دولتی طی سه ماه اخیر اشاره کرد و برای نمونه 
گفت: به وزیر مربوطه گفته ایم که چرا دستگاه تابعه 
آن وزارتخانه که از معافیت تعرفه ای برخوردار است، 
پزشکی،  وسایل  واردات  کنار  در  اخیر  ماه  سه  در 
تلویزیون وارد کرده است؛ البته واردات خودرو از سوی 
این دستگاه را تایید نمی کنیم.وی گفت: پرونده این 
تخلف مفتوح است و پرونده افراد متخلف در حال 
اینکه  بیان  با  آبادی  خرم  است.مویدی  رسیدگی 
قاچاق سیگار به حداقل رسیده است، اظهار کرد: در 
این زمینه حتی به صادرات هم دست یافته ایم چون 
برندهای معروف برای تولید، در داخل کشور سرمایه 
گذاری کرده اند.او با بیان اینکه قاچاق دام ، محدود 
است، گفت: با قاچاق آرد و گندم نیز به صورت جدی 
مقابله می کنیم.وی گفت: در حال حاضر واردات ارز 
همراه مسافر تا سقف ۱۰ هزار یورو ممنوع نیست و 
برای واردات ارز بیشتر از این مقدار، مسافر باید میزان 
آن را اظهار کند.وی گفت: جبهه قاچاق در جنگ 
اقتصادی مصداق واقعی ستون پنجم دشمن است 

و رسانه ها باید در این زمینه نهایت همکاری را با 
این ستاد داشته باشند.وی با بیان اینکه در ماه های 
گذشته برخی رسانه ها با ارائه آمار بدون بررسی باعث 
ایجاد خدشه به روح و روان جامعه شده اند، گفت: با 
این حال اتفاقاتی که رخ داد در حدی نبود که این 
حجم از استرس و نگرانی به جامعه القاء شود. برخی 
از اتفاقاتی که در رسانه ها رخ می دهد به مصلحت 
کشور نیست.مویدی خرم آبادی رویکرد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در سال ۹۷ را تمرکز بر پیشگیری 
و کاهش تقاضای قاچاق عنوان و اظهارکرد که اولویت 
بعدی مقابله موثر و بازدارنده و کاهش آسیب های 
قاچاق در جامعه است. ضمن اینکه امر پیشگیری از 
قاچاق کاال و ارز در بندهای قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز دیده شده است. کشورهایی که در بحث مبارزه 
با قاچاق کاال موفق بوده اند در بخش های آموزش و 
ترویج تفکر مبارزه با قاچاق موفقیت بیشتری داشته 
اند.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصلی ترین 

برنامه این ستاد را تکمیل سامانه های الکترونیکی و 
هوشمند با تمرکز در زیرسیستم های طراحی شده 
دانست و افزود: به عنوان نمونه رجیستری کردن 
گوشی های موبایل یکی از این اقدامات بزرگ بود 
که در کاهش قاچاق موبایل نتایج بسیار پرباری را در 
پی داشت.وی توجه ویژه دولت به الکترونیکی کردن 
تجارت و فعال سازی سامانه های الکترونیکی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را یادآور شد و ادامه داد: 
۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برای راه اندازی این سامانه 
الکترونیکی ستاد هزینه شده است و ۲۸ دستگاه 
عضو این ستاد موظف به عضویت در این سامانه 
ها هستند تا پایان امسال شاهد اتفاقات خوبی در 
راستای الکترونیکی شدن سامانه های ستاد خواهیم 
بود.وی گفت:امسال که سال حمایت از کاالی ایرانی 
است ۱۰ برنامه فوق العاده در نظر گرفته ایم و سازمان 
های مربوطه در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ملزم 
به اجرا آن خواهند شد.وی افزود: یکی از این برنامه 

ها استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند با 
تمرکز بر زیر سیستم هایی است که در این زمینه 
طراحی شده است و  به عنوان مثال می توان طرح 
رجیستری را نام برد.به گفته او، دولت در سه یا چهار 
سال گذشته توجه ویژه به امر حاکمیت الکترونیک و 
فعال کردن سامانه ها در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز داشته و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش 
ها هزینه شده است و تا پایان سال شاهد اتفاقات 
خوبی در امر رجیستری خواهیم داشت. وی گفت: 
تکمیل ویژه سامانه ها یکی از دستورات ویژه ریاست 
این  به ستاد، است که در صورت وقوع  جمهوری 
امر از دستاوردهای بزرگ خواهد بود. مویدی خرم 
آبادی با اشاره به برجسته شدن بحث ارز در سه ماه 
گذشته در کشور، گفت: به همین دلیل ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز در ۳ ماه اخیر آرایش جدیدی 
طراحی کرده و تمرکز این ستاد بر مبارزه با کاهش 
تقاضای ارز است. در ۳ ماه گذشته ۴۰۰ فقره پرونده 
قاچاق ارز داشتیم که ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دالر 
بود و توسط نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، دستگاه 
قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی کشف شده است.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ۲۰۰ 
میلیون دالر از این پرونده های قاچاق ارز به دست 
آمده است که ۱۰ تا ۱۵ پرونده از آنها از اهمیت 
سوی  از  خاص  طور  به  و  بوده  برخوردار  بیشتری 
وزارت اطالعات و نیروی انتظامی با آنها برخورد می 
شود.این مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری با 
اشاره به ورود ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به حوزه 
پیشگیری از قاچاق گفت: به همین منظور قرار است 
اداره کل مشارکت های مردمی در این ستاد برای 
پیگیری موضوع پیشگیری از قاچاق کاال و ارز تشکیل 
شود تا به اصناف، بازاریان و تجار آموزش های الزم در 

خصوص موارد احتمالی قاچاق کاال ارائه شود.

 ۱۰ برنامه فوق العاده برای مبارزه با قاچاق در سال حمایت از کاالی ایرانی؛ 

کشف ۴۰۰ مورد قاچاق ارز به ارزش 25۰ میلیون دالر  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای عیسی عباسی مقدم   فرزندحسینعلی به شرح درخواستی که به شماره ۱۷۱/۹۷این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم حسین علی عباسی مقدم فرزندعباسقلی   شماره شناسنامه ۸صادره 
ازجویباردرتاریخ ۹۷/۲/۱۳دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز۱_ علی عباسی مقدم فرزندحسینعلی شماره شناشنامه ۴   ۲_محمدرضا عباسی مقدم فرزندحسینعلی شماره شناسنامه 
۱۸۱۹  ۳_عیسی عباسی مقدم فرزندحسینعلی شماره شناسنامه ۹   فرزندان ذکورمتوفی  ۴_مریم عباسی مقدم فرزندحسینعلی شماره شناسنامه ۱۹۰۸فرزنداناث متوفی  که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک 

شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  حمزه علی نوری هارونی  فرزند روح اله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کال سه ۹۷۰۲۰۱ 
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان جهان آقاخانی به شماره شناسنامه  ۴۱۸ مورخ  

۸۴/۶/۲۵ در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
۱ـ  حمزه علی نوری هارونی  ش . ش  ۷۹ فرزند متوفی

۲ـ غالمعلی  نوری هارونی  ش . ش ۶۱  فرزند متوفی
۳ـ  قربانعلی نوری هارونی  ش . ش ۲۷ فرزند متوفی

 ۴ ـ  بیگم نوری هارونی  ش . ش ۱۵ فرزند متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 

ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹۷/۳/۱۲هیات  ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۴۹مورخ  شماره  رای  برابر   
کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عباس سجادی الهاشم بشماره شناسنامه ۳۱ 
کد ملی ۱۶۳۹۴۷۰۵۵۷ به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰۴۸ فرعی از ۱۵۴- اصلی واقع در حسن آباد که انتقال مساحت ۷۶/۵۵ 
مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی ) سند رسمی شماره ۹۱۰۱۹ مورخ ۹۲/۳/۷ دفترخانه ۳۲ کرج 
به آقای سید عباس سجادی الهاشم از مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ۱۳۴ دفتر ۱۲۵۷ و مساحت ۷۶/۵۵ 
مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی توسط آقای فاضل پارسای مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ۷۴ دفتر 
۱۲۵۸ و مساحت ۲۰/۵۰ مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف آقای مجتبی حسینی مزلقانی 
مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ۱۵۳ دفتر ۱۲۵۵ و مساحت ۷۶/۵۵ مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه 
عادی توسط آقای رمضانعلی و منصور و زهره و سامع و سامان همگی خدابخشی و مرضیه میرالی و برگل 
احمدوند و راحله فاضلی و غالمرضا افضلی مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ۵۰۷ دفتر ۱۲۵۳ به متقاضی 
منتقل شده است و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده )توضیحا سید عباس سجادی 
الهاشم مالک مشاعی به مساحت ۷۶/۵۵ مترمربع می-باشد( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۷/۱۱۰۷۶/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۵/۱

 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

دادنامه 
دادگستری کل استان البرز 

پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۶۴۶۱۰۱۳۹۶ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان  تصمیم نهایی 
شماره ۹۶۰۹۹۷۲۶۴۶۱۰۰۷۰۱ 

فرزند سید  آقای سید عالءالدین سادات رسول  با وکالت  فرزند شیر علی  آقای داود جزنی  خواهان 
محمد به نشانی تهران- میدان ونک  خ مالصدرا نرسیده به پل کردستان پالک ۵۴ واحد ۱۳ و آقای 
بهمن آذرشین فرزند رمضان به نشانی تهران خیابان شریعتی - قلهک خ شهید خاقانی –ک سادات 

–پ ۲۶-زنگ ۷ 
خوانده شرکت طالکان  با نمایندگی آقای حسین اصغری  به نشانی تهران – تهرانپارس- فلکه دوم 

بعد از سید الشهدا خ معنی نژاد ده متری اول – پ ۳ – ط۳ 
خواسته : مطالبه وجه بابت شراکت نامه و خسارات تاخیر 

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داود جزنی با وکالت آقای سیدعالءالدین سادات رسول  بطرفیت 
شرکت طالکان به مدیریت آقای حسین اصغری به خواسته مطالبه ی مبلغ بیست و پنج میلیون تومان 
بابت شراکت نامه ی ۷۹/۱۱/۳ به انضمام خسارات  تاخیر و خسارات قانونی و حق  الوکاله ی وکیل 
و... بدین شرح که وکیل محترم خواهان درمتن دادخواست عنوان داشته : )) ... به استحضار میرساند 
با  اختیارات حاصله از وکالتنامه ی مع الواسطه ی تفویض شده به موکل ازسوی وراث مرحوم میثم 
جزنی )خانم ها زهره جمال اسعد ، مرثا و شیما جزنی خوانده که محل کار خانه اش واقع درطالقان 
جاده هرنج مقابل هوافیلتر شکت طالکان می باشد، به تاریخ ۷۹/۱۱/۳  مبایعه نامه ای با بت شراکت 
نامه با مرحوم میثم جزنی منعقد و وقف آن مرحوم میثم جزنی مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 
وفق رسیدهای موجود به خوانده تحویل  ومقرربوده)بابت خرید ۵۰ سهم از یکصد سهم( تا ازمنافع 
وعوایدآن بهره مند شود که متاسفانه نه تنها کار خانه هیچ سودی از آن بابت نداده است که از استرداد 
اصل مبلغ پرداختی نیزخود داری نموده است. حالیه تقاضای صدور حکم مورد استدعاست با تشکیل 
جلسه دادرسی خوانده علی رغم دعوت از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و الیحه  ای تقدیم نکرده 
حالیه عنایت با اینکه  مطابق قرار داد مارالذکر مورث  موکلین خواهان  مبلغ مندرج  درقرارداد راظاهرا  
پرداخت نموده و از پرداخت اصل آن و سود شرکت وجهی عایدش نشده  و در این خصوص خوانده 
اتکا  به اصل صحت دعوی  با  ارائه نکرده. لذا دادگاه  نیافته و دفاعی بر بی حقی خواهان  نیزحضور 
خاهان را مورد پذیرش دانسته به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به استرداد مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته  ۶/۹۲۵/۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل  مطابق تعرفه و ایضٌا خسارت تاخیر  تادیه تا  اجرای  کامل 
حکم   در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روزقابل واخواهی  در 
این  محکمه  و سپس  ظرف  همین مهلت قابل اعتراض در محاکم  محترم تجدید نظراستان البرزمی 

باشد. م الف:  ۴۷۲۷
مهدی اکبر پور – رییس شعبه اول دادگاه عمومی طالقان 

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  حمزه علی نوری هارونی  فرزند روح اله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کال سه ۹۷۰۲۰۰ از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان روح اهلل نوری هارونی  به شماره شناسنامه  ۴۱۸ 

مورخ ۷۹/۶/۳  در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
۱ـ  حمزه علی نوری هارونی  ش . ش  ۷۹ فرزند متوفی

۲ـ غالمعلی  نوری هارونی  ش . ش ۶۱  فرزند متوفی
۳ـ  قربانعلی نوری هارونی  ش . ش ۲۷ فرزند متوفی

 ۴ ـ  بیگم نوری هارونی  ش . ش ۱۵ فرزند متوفی
 ۵ ـ جهان آقاخانی  ش . ش ۴۱۸  همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 

براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

راه اندازی دو سامانه ثبت قراردادهای 
کار تا پایان هفته

تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی

معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی دو سامانه 
»بارگذاری قراردادهای کار«و»ثبت الکترونیکی 
جاری،  هفته  پایان  کارگران«از  دادخواست 
گفت:تعرفه دریافت نام کاربری از دفاتر پیشخوان 

فردا نهایی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد مشیریان 
درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جامع 
روابط کار گفت: این سامانه توسط وزارت کار 
راه  ماه  اردیبهشت  از  بود  قرار  و  است  آماده 
اندازی شود اما بعد از بخشنامه دولت مبنی بر 
اینکه تشکیل پرونده راه اندازی این سامانه باید 
از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود، با سازمان 
نامه  تفاهم  ارتباطات  وزارت  مقررات  تنظیم 
ای منعقد شد تا مقدمات ثبت نام کارگران و 
کارفرمایان برای دریافت نام کاربری در سامانه 
جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان فراهم 
نام  ثبت  تعرفه  تعیین  اینکه  بیان  با  شود.وی 
کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان باید از 
سوی سازمان تنظیم مقررات اعالم شود گفت: 
با توجه به اینکه از ما درخواست شده تا نرخ 

تعرفه ۲۵۰۰  کنیم،  اعالم  را  خود  پیشنهادی 
تومان را برای ثبت پیشنهاد دادیم که البته نظر 
آنها حدود ۵ هزار تومان است. با این حال قرار 
است فردا سازمان تنظیم مقررات تعرفه نهایی 
ثبت نام کارگران و کارفرمایان را تعیین و به ما 
ابالغ کنند.وی افزود: در صورت تعیین تعرفه، 
فعالیت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته 
جاری در کل استان تهران و از دو هفته آینده 
در چهار استان البرز، قزوین، اردبیل و سمنان 
به طور آزمایشی آغاز می شود.مشیریان گفت: 
آنچه که در فاز نخست  این سامانه در دستور کار 
قرار می گیرد نخست سامانه آپلود قراردادهای 
کار از سوی کارفرمایان و در بخش کارگری هم 
سیستم ثبت دادخواست از سوی کارگران است 
تا نیازی به مراجع حضوری برای ثبت شکایات 
از  کار  روابط  باشند.سامانه جامع  نداشته  خود 
سال گذشته رونمایی شد که ذیل این سامانه 
حدود ۳۰ نرم افزار برای تسهیل و ثبت روابط 
بین کارگر و کارفرما از طریق سیستم پیش بینی 

شده است. 

نایب رییس مجلس شورای اسالمی از تشکیل 
تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای 
بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »مسعود 
در  هایی  تیم  شده  مقرر  گفت:  پزشکیان« 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود 
ها  ایده  و  مستند  را  گذشته  اشتباهات  که 
را دریافت و اولویت بندی کنند تا نهایتا در 
ستاد تصمیم گیری شود.وی افزود:تصمیم ها 
باید مبتنی بر تجربه و شکست های گذشته 
گذشته  در  که  ای  چاله  در  دوباره  تا  باشد 
بیان  با  نکنیم.پزشکیان  سقوط  افتادیم، 
اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد 
و  هزار  ارزهای ۴  تخصیص  درباره  اقتصادی 
۲۰۰ تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده 
تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این 
ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش 
دهند که چرا این مشکالت ایجاد شده و برای 
هایی  راه حل  چه  مشکل  این  از  پیشگیری 
اساسی  از  یکی  کرد:  تصریح  دارد.وی  وجود 

اعضای  که  مشکالتی  ترین  ساده  و  ترین 
ارز  درباره  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد 
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان می کردند لزوم 
شناخت خریدار و فروشنده است، چراکه این 
افراد به راحتی در سامانه نیما معامله کرده 
سامانه  این  و  دادند  می  انجام  اقداماتی  و 
در  گفت:  بود.پزشکیان  رانت شده  مرکز  نیز 
شرایط کنونی دستورکار این جلسات شناخت 
وضعیت موجود و بررسی اتفاقات گذشته در 
زمان تحریم ها است، تا مشخص شود که چه 
عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.وی 
افزود: اگر این اطالعات در دسترس باشد هیچ 
گاه با شک و شبهه تصمیم گیری نمی شود 
با قاطعیت گرفته می شود. بلکه تصمیمات 

مبارزه  در ستاد  اینکه  برای  کرد:  اضافه  وی 
با مفاسد اقتصادی عمل قاطع انجام شود، در 
گام نخست باید سیر گذشته را که سبب بروز 
مفاسد شده به درستی تحلیل و ارزیابی کرد 
تا کشور دوباره در چاله هایی که قبال دچار 

آن شده بود نیفتد.



طوري زندگي کنيد که دائماٌ احساس لذت 
فراوان کنيد و کمتر دچار رنج شويد.

آنتونی  رابینز

سخن حکیمانه

حاشا که من از جور و جفاي تو بنالم
بيداد لطيفان همه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت

امروز با حافظ

اثر دیگری از برنده نوبل ۲۰۱5 به 
فارسی ترجمه شد

»آخرین  کتاب   
سویتالنا  اثر  شاهدان« 
فارسی  به  آلکسیویچ 

ترجمه و منتشر شد.
مهر،  گزارش   به 
شاهدان«  »آخرین 
شفاهی  مصاحبه های  بر  شده  استوار  است  متنی 
آلکسیویچ با بازماندگان جنگ جهانی دوم. راویانی که با 
انتشار این کتاب اگر از دنیا نرفته اند، در سال های آخر 
عمر خود به سر می برند و البته این زندگی برای آنها 
چیزی جز انبوهی از خاطرات تلخ و فراموش ناشدنی به 
همراه نداشته است و همین مسئله زندگی آنها را دچار 

چالش و انباشتی از حسرت و اندوه کرده است.
آلکسیویچ در این کتاب تمام تالش خود را به کار 
از  کتاب  شخصیت های  که  روایت هایی  در  تا  برده 
خود و سرگذشت خود ارائه می دهند؛ دست نبرد و 
به قضاوتشان ننشیند و در عین حال با همین دستمایه 
و با دقت نظر به شنیده  شدن صداهای مختلف کمک 
کند. به همین روی است که از او به عنوان نویسنده ای 
چند صدایی یاد می شود. ویژگی دیگر آثار او را باید 
در نثرش جستجو کرد. او با زبانی ساده و نثری روان 
شاید  و  می آورد  میان  به  شگرف سخن  حوادثی  از 
همین روایت ساده از رویدادی شگرف است که هضم 
و  بی پیرایه  نثر  برای مخاطب میسر می کند؛  را  آن 
هنرمندانه اوست که حوادث در عین باورپذیر بودن، 
تکان دهنده تر و تلخ تر جلوه می کند و این ویژگی در 
تمام آثار این نویسنده دیده می شود. ترجمه این اثر از 
روسی توسط مهناز خواجوند انجام شده است. کتاب 
نیستان »آخرین شاهدان« را در ۴۱۶ صفحه و با قیمت 

۴۰۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

نقش موثر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در ارتقای 
جایگاه بین المللی این مراکز

وزیر علوم نقش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در 
ارتقای جایگاه بین المللی این مراکز به تراز بین المللی 
را موثر دانست و گفت: باید فضای دانشگاه ها اعم از 
به  علمی  هیأت  اعضای  و  دانشجویی  محیط های 
گونه ای باشد که ارتقای سطح این مراکز به ترازهای 
بین المللی به عنوان یک هدف مورد توجه قرار بگیرد. 
از نقش موثر اعضای هیأت علمی و  نباید  بنابراین 

دانشجویان در این زمینه غافل شویم.
 دکتر منصور غالمی در نشست هم اندیشی ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر 
کشور به تراز بین المللی که با حضور رؤسای دانشگاه های برتر در وزارت علوم برگزار 
شد، حمایت از اجرای این برنامه را یکی از سیاست های اصلی وزارت علوم عنوان کرد و 
افزود: باید برای تحقق شاخص های تعیین شده در زمینه ارتقای پنج دانشگاه و پژوهشگاه 
به تراز بین المللی و ارتقای این شاخص ها توأم با ارزیابی، اصالح و تکمیل آن به منظور 
دستیابی به هدف تالش کرد. در واقع در این شاخص ها باید با نگاه به تحوالت جهان در 
این حوزه و مدیریت دانشگاه ها و همچنین استفاده از شاخص های جدید در ارزیابی ها و 

دسته بندی های این حوزه توجه شود.
وی در ادامه تصریح کرد: برای دستیابی به تراز بین المللی الزم است هر نوع حمایتی که 
امکانش وجود دارد و شرایط و توانمندی داخل دانشگاه ها ایجاب می کند، صورت بگیرد و 
در سطح ستادی هم باید به این حمایت ها توجه جدی داشته باشیم. در واقع وزارت علوم 
می تواند در زمینه هایی نظیر اصالح آیین نامه ها، پشتیبانی های مادی، حرکت به سمت 
اصالح قوانین و مقررات در جهت از بین بردن موانع و کندی های حرکت به سمت تراز 

بین المللی در اجرای برنامه فوق نقش موثری ایفا کند.
وزیر علوم بر مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بر پیشبرد پروژه ارتقای دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی به تراز جهانی تأکید کرد و گفت: اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
می توانند با مشاوره های علمی نقش موثری در ارتقای شاخص های تعیین شده برای 
حرکت به سمت تراز جهانی ایفا کنند. نباید نقش مجموعه خانواده هر دانشگاه را در فرایند 
ارتقای جایگاه آن مرکز نادیده بگیریم. بنابراین باید فضای دانشگاه ها از جمله محیط های 

دانشجویی در جهت حمایت از این هدف بزرگ قرار بگیرند.
غالمی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه تدوین شده باید تا پایان برنامه ششم 
توسعه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما در فرایند توسعه ای قرار بگیرند و بتوانند در تراز 
جهانی مطرح شوند و این برنامه مطمئنا از طریق حمایت های ملی بخش ستادی وزارت 
علوم و بخش های دیگر در سطح دستگاه های اجرایی قابل دسترسی است. با توجه به 
این که دانشگاه ها و مراکز علمی ما در سطح دنیا جایگاه ویژه ای دارند، بنابراین دستیابی به 

شاخص جهانی بر اساس این برنامه تدوین شده امری شدنی است.

عوامل »امیر« روی فرش قرمزکارلووی واری

عوامل فیلم سینمایی »امیر« روز گذشته روی فرش 
قرمز پنجاه و سومین دوره جشنواره کارلووی واری 
رفتند و اولین نمایش این فیلم با استقبال تماشاگران 

مواجه شد.
به گزارش رسیده،فیلم سینمایی »امیر« به کارگردانی 
و نویسندگی نیما اقلیما و تهیه کنندگی سید ضیاء 
هاشمی پس از سال ها به عنوان تنها نماینده ایران در 

بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد.
این جشنواره که از جمله جشنواره های الف در سینمای جهان محسوب می شود، همه 
ساله با انتخاب بهترین فیلم های اول و دوم به دنبال انتخاب و معرفی کارگردان های خالق 

و توانمند به سینمای جهان است.
فیلم »امیر« با ۱۱ فیلم دیگر از کشورهایی چون، آلمان، یونان، لهستان، جمهوری چک 
و … برای دریافت دو جایزه گرند پریکس و جایزه ویژه هیات داوران در این جشنواره 
به رقابت می پردازند.»امیر« فیلمی در ژانر اجتماعی است و در خالصه داستان آن آمده: 
یکی با کار، یکی با پول، یکی با زندگی، یکی هم با سیگار. همه خودشونو می کشن. فقط 
راهاشون فرق می کنه.میالد کی مرام، هادی کاظمی، بهدخت ولیان، مصطفی قدیری، 
روشنک سه قله گی، وحید منافی، مهدی عامل هاشمی، مونا قاسمی،کسری محبوبی، 

آرتین گلچین و سحر دولتشاهی بازیگران این فیلم هستند.

جشن 5۰ سالگی جایزه ی »بوکر« در کاخ »باکینگهام«

 به مناسبت پنجاهمین سال برگزاری جایزه کتاب »بوکر«، جشنی با حضور ۱۰ برنده 
پیشین این جایزه و ناشران ادبی برگزار شد.

در این جشن که در کاخ »باکینگهام« لندن برگزار شد؛ »جولیان بارنز«، »پل بیتی«، 
»پیتر کری«، »النور کاتن«، »کران دسای«، »آلن هولینگهرست«، »هاوارد یاکوبسن«، 
»مارلون جیمز«، »وی اس نایپل« و »بن اوکری« از برندگان پیشین جایزه بوکر  )به 
عنوان مهم ترین جایزه ادبیات داستانی بریتانیا( در کنار جمعی از ناشرین حضور داشتند. 
»بارونس هلنا کندی« رئیس بنیاد جایزه ادبی بوکر در این گردهمایی گفت: پنجاهمین 
سالگرد جایزه بوکر، سالی برجسته برای این جایزه است که با تجلیل از گذشته، حال و 
آینده همراه خواهد بود. ادبیات قدرت ایجاد تغییر و تحول را در زندگی ما دارد و همچنین 

تاثیر بسیار بزرگی در کتابخانه ها، دانشگاه ها، مدارس و زندان ها داشته است. 
جشن پنجاه سالگی جایزه بوکر تا روز یکشنبه ۸ جوالی ادامه خواهد داشت و شامل 
برگزاری ۶۰ سخنرانی، بحث ادبی، خواندن کتاب و کالس های پیشرفته از سوی برندگان 
پیشین این جایزه مهم ادبی می شوند و در انتها جایزه بوکر طالیی به برنده برندگان این 

جایزه در ۵۰ سال گذشته اعطاء می شود. 

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ۲۸ 
میلیون کاربر بازی رایانه ای با متوسط 
۱۹ سال سن در کشور وجود دارد که 
بازار بزرگی را در ایران به وجود آورده 
و از شرایط خوبی برای سرمایه گذاری 
صالحی  سیدعباس  است.  برخوردار 
نمایشگاه  دومین  از  بازدید  درحاشیه 
بین المللی بازی های رایانه ای تهران در 
جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای،کاربران ایرانی 
روزانه به طور متوسط ۹۰ دقیقه را به 

بازی رایانه ای اختصاص می دهند. 
صالحی اظهار داشت: گفت و گوهای 
و  ایرانی  سازان  بازی  با  من  امروز 
این  در  قبلی  های  نشست  همچنین 
بازی  سطح  دهد،  می  نشان  زمینه 
های ایرانی از لحاظ کیفیت ارتقا قابل 
توجهی یافته و بازار فروش بازی های 
ایرانی نسبت به سال های قبل افزایش 

چشمگیری داشته است.
اضافه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرد: عالوه بر افزایش کاربران بازی های 
ایرانی، فضای تقاضا برای این بازی ها در 
بازارهای خارجی نیز رو به افزایش است 

تولیدات  به  اقبال مصرف کنندگان  و 
داخلی بیشتر شده است.

که  موضوع  این  بیان  با  صالحی 
های  بازی  گسترش  های  زیرساخت 
رایانه ای ایرانی از لحاظ کمی و کیفی 
رو به پیشرفت است، توضیح داد: مهم 
این است که بازار مالی را به این سمت 
سوق دهیم و بخش خصوصی و دولتی 
نیز احساس کنند که یکی از بازارهای 
فرهنگی و اقتصادی، همین بازی های 

رایانه ای است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه بازیهای رایانه 
ای با بودجه کم، بازدهی بسیار مضاعفی 
را می تواند در پی داشته باشد، اظهار 
داشت:در برخی صنایع با هزاران میلیارد 
می توان تحرک و پیشرفت ایجاد کرد، 
اما در صنعت بازی های رایانه ای با دهها 
میلیارد، اتفاقات بسیاری سامان می یابد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 
بنابراین بخش خصوصی هم باید به این 

بازار بیشتر توجه و احساس کند این 
بازار پرسود و پرحاصل هم در بازارهای 
و  است  فراهم  خارجی  هم  و  داخلی 
بخش دولتی و بانک های ما نیز باید 
احساس کنند که یکی از حوزه های 
خوب سرمایه گذاری، بازی های رایانه 
بازی  حوزه  افزود:  صالحی  است.  ای 
های رایانه ای طبق مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی به بنیاد ملی بازیهای 
رایانه ای که وابسته به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی است، واگذار شده اما 
ما برنامه هایی را برای هماهنگی بیشتر 
و  داشته  مختلف  های  وزارتخانه  بین 
داریم. خبرنگاری از وزیر ارشاد درمورد 
اختالف میان بنیاد ملی بازیهای رایانه 
ای و کافه بازار پرسید و گفت که آیا این 
اختالف به بازی سازهای ایرانی ضربه 
نمی زند؟  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پاسخ داد: بازی رایانه ای صنعتی نوپا 
مصرف  توجه  قابل  استقبال  و  است 
با  باید  که  دارد  را  داخلی  کنندگان 
هماهنگی های حداکثری بخش دولتی 

و خصوصی همراه شود.
و  همراهی  به  اینکه  بیان  با  صالحی 
هماهنگی همه مجموعه های فعال در 
زمینه بازی های رایانه ای، نیازمندیم، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داد:  ادامه 
اسالمی بر این موضوع تاکید دارد که 
باید با همه توان داخلی در این زمینه 
هر  داد:  توضیح  صالحی  کرد.  کار 
را  رویدادی هدف گذاری خاص خود 
دارد و ممکن است بر اساس آن هدف 
گذاری، مجموعه ای حضور داشته باشد 
و در رویدادی دیگر حضور نداشته باشد. 

کاریکاتور

به  »زندانی ها«  سینمایی  فیلم  بازیگران  جمع  به  ارجمند  برزو 
کارگردانی مسعود ده نمکی پیوست.  فیلمبرداری جدیدترین اثر 
سینمایی مسعود ده نمکی با عنوان »زندانی ها« که هفته گذشته در 
زندان قصر کلید خورد، این روزها در تهران ادامه دارد و به تازگی 
برزو ارجمند هم به این پروژه سینمایی اضافه شد و جلوی دوربین 
فرشاد گل سفیدی رفت. هدایت هاشمی، برزوارجمند، بهنام تشکر، 
هومن برق نورد، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقی زاده، 

رسول نجفیان و امیر نوری بازیگران این فیلم سینمایی هستند
عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان : مسعود ده نمکی، 
مجری طرح: علیرضا نجف زاده، مدیر تولید : امیر ابراهیمی، برنامه ریز 
و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، مدیر فیلمبرداری : فرشاد 
گریم:  بهزاد جعفری، طراح  لباس:  و  گل سفیدی، طراح صحنه 
شهرام خلج، صدابردار: فرشید احمدی، مدیر تدارکات: جواد قاسمی، 
تدوین: خشایار موحدیان، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، 

جلوه های ویژه بصری: سعید خلیلی، عکاس: حسن شجاعی

هبروز ارجمند به» زنداين ها« 
پيوست

اینطوریهرروزرکوردمیزنیم!

وزیر ارشاد:بازی های رایانه ای حوزه خوبی برای سرمایه گذاری است

فیلم سینمایی »متری شش و نیم« به کارگردانی سعید روستایی 
در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی لیست بازیگران فیلم 
اعالم می شود.به گزارش  مهر، فیلم سینمایی »متری شش و نیم« 
به کارگردانی سعید روستایی و تهیه کنندگی جمال ساداتیان در 
مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی و طی یک ماه آینده در 

تهران جلوی دوربین می رود.
پیش از این قرار بود، پیمان معادی و شهاب حسینی در این پروژه 
به عنوان بازیگر حضور پیدا کنند، که بعد از مدتی شهاب حسینی از 
بازی در این فیلم انصراف داد. تهیه کننده و کارگردان فیلم در حال 
مذاکره با نوید محمدزاده برای حضور در این فیلم به جای شهاب 
حسینی هستند که هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده اند.

پروانه ساخت »متری شش و نیم« سال گذشته صادر شد که تا 
امروز شرایط برای تولید آن فراهم نشده است. این فیلم دومین اثر 

بلند سینمایی سعید روستایی بعد از »ابد و یک روز« است.

احمتال جایگزیین نوید 
محمدزاده به جای هشاب حسیین

برزو نیک نژاد که این روزها مشغول کارگردانی سریال »ساخت 
ایران« برای شبکه نمایش خانگی است، قرار است بعد از پایان 
»ساخت ایران« و تا پایان امسال پنجمین سریال تلویزیونی خود 
را بسازد.به گزارش فارس، نگارش مجموعه تلویزیونی »بی همگان« 
به قلم علیرضا کاظمی پور و سعید جاللی تا قسمت ۲۰ طراحی 
شده و تاکنون ۱۰ قسمت از این سریال به طور آماده به نگارش 
درآمده است.برزو نیک نژاد که این روزها مشغول کارگردانی سریال 
»ساخت ایران« برای شبکه نمایش خانگی است، قرار است تا بعد 
از پایان »ساخت ایران« و تا پایان امسال پنجمین سریال تلویزیونی 
خود را بسازد.نیک نژاد تا کنون سریال های »دردسرهای عظیم۱ و 
۲«، »پنچری« و »قرعه« را برای مخاطبان تلویزیونی ساخته است.

این سریال ۱۰۰ قسمتی ملودرامی اجتماعی خانوادگی را به تصویر 
خواهد کشید که در آن دختر و پسری قصد دارند تا با یکدیگر 

ازدواج کنند،  اما مسائلی سر راهشان قرار می گیرد. 

نیکنژادرسیال»یبهمگان«
رایمسازد

مدیر و اعضای شورای برنامه ریزی و اجرایی 
بین الملل جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

طی احکامی جداگانه از سوی محمد خزاعی 
بخش  مدیر  مقاومت،  فیلم  جشنواره  دبیر 
و  برنامه ریزی  شورای  اعضای  و  بین الملل 

اجرایی این بخش معرفی شدند.
به گزارش پیام زمان ،روابط عمومی جشنواره 

این خبر  با اعالم  بین المللی فیلم مقاومت، 
به  برمهانی  محسن  احکام،  این  در  افزود: 
عنوان مدیر بخش بین الملل جشنواره و آقایان: 
احسان کاوه، عبدالحسین علی مددی، احمد 
عنوان  به  درچه  پناهی  حسین  و  نوروزی 
شورای برنامه ریزی و اجرایی بخش بین الملل 

انتخاب شدند. 

معرفی مدیر و اعضای شورای برنامه ریزی و 
اجرایی بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

خوشحالم که صنعت گردشگری متولی و طرفدار دارد؛

توسعه گردشگری به مهارت انسانی نیاز دارد

مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس و 
با  فعال بخش خصوصی حوزه گردشگری 
گردشگری  صنعت  توسعه  اینکه  به  اشاره 
ارایه خدمات مطلوب است،  پایه  بر  کشور 
گفت: این صنعت به مهارت انسانی زیادی 
نیاز دارد، زیرا خدماتی که گردشگران طلب 
می کنند، باید توسط نیروی انسانی ماهر به 
نحو مطلوب ارایه شود. ایران اکونومیست - 
فعال بخش خصوصی: توسعه گردشگری به 

مهارت انسانی نیاز دارد
عبدالوهاب قاضی روز چهارشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: ارایه 
استانداردهای  حد  در  و  مناسب  خدمات 
افزایش  با  مساوی  گردشگران  به  جهانی 
تعداد آنها است، اگر گردشگرانی که به ایران 
می آیند، خدمات مناسب دریافت کنند، بی 
شک آمار گردشگران ورودی به کشور به نحو 

چشمگیری افزایش خواهد یافت. 
او با اشاره به این که، توسعه زیرساخت های 
گردشگری برای جذب گردشگر از اهمیت 
اگر وضعیت  گفت:  است،  برخوردار  زیادی 
جاده، حمل و نقل، فرودگاه ها، هتل ها و 
سرویس های بهداشتی بین جاده ای مناسب 
و مطلوبی در کشور وجود داشته باشد، در 
گردشگران  ورود  شاهد  آینده  های  سال 

بیشتری به کشور خواهیم بود. 
قاضی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری 
می تواند محور توسعه اقتصادی کشور باشد، 
مربوطه  مسئوالن  و  دولتمردان  اگر  افزود: 
باور کنند که گردشگری می تواند به اقتصاد 
کشور کمک کند، تمام توان خود را برای 

توسعه این صنعت به کار خواهند گرفت. 
او در ادامه به فیلم منقطع و پخش شده برنامه 
»طبیب« در شبکه های اجتماعی اشاره کرد 
و گفت: خیلی خوشحالم که خبرنگاران حوزه 
گردشگری نسبت به اتفاق ها و صحبت های 
ارایه شده در این زمینه آنقدر حساس هستند 
و این یعنی اینکه صنعت گردشگری متولی 

و طرفدار دارد. 
این فعال بخش خصوصی حوزه گردشگری 
یادآور شد: حضور من در آن برنامه به عنوان 
پزشک بود، نه کارشناس گردشگری، چون 
برنامه، یک برنامه پزشکی است و صحبت 
هایی که مطرح شده درباره تغییرات محیطی 
بود.   انسان ها  بر روح و روان  تاثیر سفر  و 
گردشگری  جهانی  سازمان  گفت:  قاضی 
در سال های اخیر تعریف های متفاوتی از 
ارایه کرده است و آخرین نظر  گردشگری 
آنها هم این بود که  اگر کسی ۲۴ ساعت از 
خانه و محل زندگی اش دور شود گردشگری 
اتفاق افتاده است.  او ادامه داد: ممکن است 
که  تعریفی  با  رفتن  سفر  فرصت  کسی 
سازمان جهانی گردشگری ارایه کرده است 
را نداشته باشد، از این رو اگر آن فرد بتواند 
و  کار  به محل  از خانه  آمد  و  رفت  مسیر 
مراکزی که در آنها تردد می کند و یا اتمسفر 
خانه را با جا به جایی دکوراسیون و اشیای 
منزل تغییر دهد، ذهنش این تغییرات را به 
منزله وقوع گردشگری تلقی می کند.  قاضی 
گفت: انسان ها در سفر و یا با تغییر وضعیت 
فعلی خود در زندگی و محل کار، می توانند 
روح و روانش را بهبود بخشیده و این تغییرات 
به آرامش فکری آنها کمک خواهد کرد.  وی 
توضیح داد که من در آن برنامه می خواستم 
ترم جدیدی از گردشگری را به مردم معرفی 
کنم که با ایجاد تغییرات در محیط اطرافمان 
و برای لذت بردن از لحظه لحظه زندگی باید 
این تغییرات را از خودمان و از خانه و محل 
کار شروع  کنیم.  مدیر هتل بین المللی 
هرمز تاکید کرد: حواس پنجگانه تاثیر زیادی 
بر رفتار انسان ها دارد، اگر افراد در سفر از 
این حواس بهره کافی ببرند، سفر و گردش و 
تغییرات ایجاد شده در محیط اطرافمان برای 
انسان ها لذت بخش خواهد شد و انسان ها 
بهتر، سالم تر و سر حال تر زندگی خواهند 

کرد.

آگهی مناقصه عمومی
بدین وسیله به اطالع کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط میرساند شهرداری هفشجان درنظردارد فعالیتهای 
پشتیبانی وخدماتی خودرا جهت اجرای پروژه های عمرانی وخدمات شهری ازطریق مناقصه عمومی به مدت 
12 ماه ) از مورخه 1397/۵/22 الی 1398/۵/21 ( واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت و مجوز 
از اداره کار و امور اجتماعی ومجاز به شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید. جهت اخذ اوراق مناقصه از تاریخ 

چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به واحد امور مالی شهرداری هفشجان مراجعه نمایند. 
اولیه ماهیانه 2/046/300/000 )دومیلیارد و چهل و شش میلیون و سیصد هزار ریال( و کل  برآورد  1 ـ مبلغ 
برآورد قیمت 12 ماهه 24/۵۵۵/600/000 ریال )بیست و چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد 

هزار ریال( می باشد. 
2 ـ ارائه سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵ درصد مبلغ کل برآورد به صورت چک بانکی یا ضمانت نامه بانکی 

الزامی  می باشد. 
3 ـ برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . 

4 ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. 
۵ ـ شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6 ـ بازگشایی پاکات در روز پنج شنبه مورخ 1397/۵/4 می باشد. 
7ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/4/17 می باشد.
حامد فروزنده ـ شهردارهفشجان تاریخ چاپ نوبت دوم: 1397/4/24 در روزنامه رسمی کشور 
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دوست  سخاوت  مسعود 
می  را  سریال  موسیقی 
بانی  گزارش  به  سازد. 
تصویربرداری  فیلم، 
بیقرار«  »پاهای  سریال 
هفته گذشته در دانشکده 
صداوسیما به پایان رسید و کار در مرحله فنی قرار دارد.

ایرج محمدی در گفت و گو با بانی فیلم در این باره 
عنوان کرد: سریال »پاهای بیقرار« از ابتدا هم در دو 
فصل طراحی شده است. زمان حال و زمان گذشته. 
ما فصل زمان حال را نصف کردیم و در میان آن فصل 
گذشته را کار کردیم. شاید به این دلیل تبدیل به سه 
فصل شده است. وگرنه کار ما در دو فصل زمان حال و 
گذشته طراحی شده است. یعنی پایان قسمت ۲۵ ما 
به زمان گذشته برمی گردیم. وی همچنین افزود: ۱۰ 
قسمت را از زمان گذشته یعنی سال ۵۶ تا پایان جنگ 
روایت می کنیم و بعد از آن به زمان حال و ادامه قصه 

در زمان حال برمی گردیم. 

خبر

کارگردان »منو ببین« با اشاره به ساخت این انیمیشن 
اظهار کرد که مساله آن تلنگر زدن به پدر و مادرها 
برای توجه بیشتر به دنیای کودکان است. رضا مهرانفر 
کارگردان انیمیشن کوتاه »منو ببین« که ساخت آن را 
به تازگی به پایان رسانده است در گفتگو بامهرگفت: 
»منو ببین« اثر کوتاهی است با مدت زمان سه دقیقه که 
به مساله اضطراب در کودکان می پردازد و به سفارش 

سازمان بهزیستی کشور ساخته شده است.
انیمیشن ۲بعدی  این  ادامه داد: تکنیک ساخت  وی 
است و فیلم از ۲ دیدگاه روایت می شود؛ یک زاویه 

مختلف  های  موقعیت  در  که  است  کودکی  دیدگاه 
دچار اضطراب و ترس می شود و نگاه دیگر از منظر 
افرادیست که در آن موقعیت در اطراف او قرار دارند 
و متوجه نظرگاه مضطربانه کودک نمی شوند و او را 

نادیده می گیرند.
کارگردان »منو ببین« درباره جزییات ساخت این اثر 
توضیح داد: ما کار روی فیلمنامه و ساخت اثر را در 
اردیبهشت ۹۶ شروع کردیم و بیش از یک سال درگیر 
بودیم و در حال حاضر نیز بنا داریم آن را به جشنواره 

های معتبر داخلی و خارجی بفرستیم.

ساخت »منو ببین«  به پایان رسید


