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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

 زنگ خطر سایت های پیش فروش 

کاال به صدا درآمد              

افزایش قیمت برق خانگی

 با تمرکز بر پرمصرف ها

هشدار درباره سوءاستفاده از 

کارت های اجاره ای برای صادرات
به گزارش زمان ، اخیراً با توجه به افزایش برخی کاالهای سرمایه ای، 
برخی سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی با طراحی و ایجاد سایت های 
جعلی و پیش فروش کاالهایی نظیر سکه، خودرو و نظایر آنها به قیمت 

پایین تر از بازار به کالهبرداری از شهروندان اقدام می کنند.

به گزارش زمان ،مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با بحران 
تامین برق در زمان اوج بار در تابستان امسال پیشنهاد داد که قیمت 
برق بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف که صرفا 2۵ درصد 

مردم هستند، در اوج بار افزایش یابد...

مورد  در  هشدار  ضمن  گمرک  کل  رئیس   ، زمان  گزارش  به 
سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: تاکنون از این 
کارت ها در واردات استفاده می شد اما احتمال استفاده از کارت 

های اجاره ای در صادرات نیز وجود دارد. 767
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دستور رئیس جمهوربه مسئوالن استانی  در پی حادثه اتوبوس مسافری؛ 

 وقوع 28 درصد تولدها در دو سال اول ازدواج؛   

جمعیـت 1۰۰ میلیـونی
ایـران طی 3 دهه آتی 

معاون نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان،با تاکید بر 
اینکه مردم از عقد قرارداد پیش فروش خرید خودروهای 
در  خودرو  عرضه  مدت  حداکثر  کنند،  اجتناب  وارداتی 

قالب فروش فوری را۳۰ روز اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گفت:  کنندگان خودرو  به مصرف  منایی، خطاب  وحید 
و  وارداتی  خودروهای  بازار  بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تصمیمات  استناد  به 
مذکور  خودروهای  سفارش  ثبت  ممنوعیت  پیرامون 
خودروی  فروش  هرگونه  امسال،  خردادماه   ۳۱ تاریخ  از 
روز   ۳۰ از  بیش  دار  مدت  تعهدات  قالب  در  وارداتی 
... توسط کلیه  اعم از پیش فروش ، فروش مشارکتی و 
اطالع  تا  رسمی(  )نمایندگی  کننده  عرضه  های  شرکت 
ثانوی ممنوع و فاقد وجاهت است.وی شرکت های فاقد 
فروش  پیش  به  مجاز  نیز  این  از  قبل  نمایندگی رسمی 
خودرو نبوده اند و مبرهن است که کماکان اجازه پیش 
شرکتهای  کرد:  تصریح  ندارند.منایی  را  خودرو  فروش 
فروش  قالب  در  خودرو  فروش  صورت  در  کننده  عرضه 
در  خودروهای   محل  از  خودرو  عرضه  به  ملزم  فوری 
اختیار )ترخیص شده و موجود در محل انبار واردکننده( 
هستند. کاری(  غیر  و  )کاری  روز   ۳۰ ظرف  حداکثر  و 

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
با درخواست  تولیدکنندگان  و  حمایت مصرف کنندگان 
جهت  وارداتی  خودروهای  خرید  متقاضیان  تمامی  از 
اقدام  از  که  خواست  آنان  از   ، شده  یاد  نکات  به  توجه 
به عقد قرارداد پیش فروش خودرو اجتناب کنند.منایی 
همچنین با توجه به ابطال کلیه ثبت سفارشات قبل از 

تاریخ ۳۱ خردادماه امسال افزود: عرضه کنندگان خودرو 
های وارداتی موظف هستند در صورت عدم دریافت ارز از 
سیستم بانکی، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف مشتریان در 
قراردادهای پیش فروش قبلی وفق مفاد مندرج در ذیل 
ماده)۴( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف 
/۷۴۱۵. شماره  نامه  تصویب  موضوع  خودرو  کنندگان 
ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸هیئت وزیران اقدام کنند.

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه بیان 
مبلغ  آن  در  که  خودرو  اقساطی  فروش  تبلیغات  کرد: 
پیش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال 
قابل  چندان  کند،  می  برابری  نسبتاً  خودرو  بازار  حاضر 
وجود  آن  در  تحویل  عدم  تخلف  امکان  و  نبوده  اعتماد 

دارد.منایی ضمن توصیه به خریداران خودروهای مذکور 
مبنی بر هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش 
مدت   ، بازار  فعلی  قیمت  و  نهایی خودرو  قیمت  از  اعم 
زمان تحویل، مجوز فروش لیزینگ ، ماهیت واحد عرضه 
کننده که ترجیحاً نمایندگی اصلی شرکت عرضه کننده 
باشد، نحوه پرداخت وجوه )الزاماً به حساب شرکت اصلی 
عرضه کننده واریز شود( ، تصریح کرد : از عقد این نوع 
قراردادها با واحدهای صنفی و نمایشگاهدار پرهیز کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه لیست شرکت های دارای 
به  مرکزی  بانک  سامانه  در  واسپاری(  لیزینگ)  مجوز 
نشانیwww.cbi.ir قابل جستجو است، یادآور شد: کلیه 
مصرف کنندگان عزیز در صورت مشاهده تخلفات، مراتب 

را جهت رسیدگی به سامانه تلفنی ۱۲۴ منعکس کنند.

تحویل  از  کشور  اورژانس  سخنگوی 
اتوبوس  تصادف  حادثه  اجساد  بقایای 
در  سوخت  حمل  کامیون  و  مسافربری 

سنندج در قالب ۱۱ کیسه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی 
خالدی درباره آخرین آمار کشته شدگان 
سنندج،  ترمینال  دیروز  صبح  حادثه 
عالوه  گفت:  و  کرد  ارایه  توضیحاتی 
هویت شان  که  حادثه  قربانی   ۱۱ بر 
کیسه   ۱۱ تاکنون  بود،  شده  مشخص 
شده  آوری  جمع  اجساد  بقایای  حاوی 
از محل حادثه برای تشخیص هویت  به 

قانونی تحویل شده است. پزشکی 
فقط  تاکنون  که  کرد  تاکید  مجدد  وی 
ما محرز است؛  برای  ۱۱  کشته  هویت 
آنها  تعداد  و  سوخته اند  اجساد  چون 

نیست. معلوم  هنوز 
نظر  باید  قانونی  پزشکی  افزود:  خالدی 

نهایی را در این زمینه اعالم کند.  
دیروز  بامداد  دقیقه   ۱۰ ساعت  حوالی 
مواد  حامل  تانکر  با  اتوبوس  تصادف 
کشته   موجب  سنندج  در  وانت  و  نفتی 
است  شده  هموطنان  از  شماری  شدن 
که آمار دقیق آن هنوز مشخص نیست.

برخی  سرمایه ای،  کاالهای  برخی  افزایش  به  توجه  با  اخیراً 
سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی با طراحی و ایجاد سایت های 
جعلی و پیش فروش کاالهایی نظیر سکه، خودرو و نظایر آنها به 
قیمت پایین تر از بازار به کالهبرداری از شهروندان اقدام می کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کالهبرداران با دریافت بیعانه از 
مشتریان به جمع آوری مبالغ هنگفتی در حساب های بانکی جعلی 
اقدام کرده و پس از مدتی مشتری متوجه می شود خبری از کاالی 
خریداری شده نیست.اخیرا گزارش هایی درباره کالهبرداری هایی 
که در راستای پیش  فروش برخی از کاالهای سرمایه ای در فضای 
مجازی اتفاق افتاده، منتشر شد و از شهروندان خواسته شده زنگ 
خطر سایت های پیش  فروش کاالها را جدی بگیرند و برای هرگونه 
خرید در فضای مجازی حتما از فروشگاه های دارای ای نماد خرید 
کنند و به تبلیغات و فروشگاه های شبکه های اجتماعی که فاقد 
ای نماد هستند اعتماد نکنند.بر این اساس درگاه های موجود در 
فروشگاه های تبلیغ شده در شبکه های اجتماعی احتمال فیشینگ 
بودن دارد و کاربران حتما مراقب باشند درگاه بانکی ارائه شده 
اطالعات  سرقت  از  جلوگیری  برای  کاربران  و  نباشد  فیشینگ 
اطالعات  درج  جهت  مجازی  کلید  صفحه  از  حتما  خود  بانکی 
بانکی استفاده کنند.مجرمان سایبری با طراحی سایت های جعلی 
از در  بانکی کاربران هستند که پس  به دنبال سرقت اطالعات 
انقضای  تاریخ  و   cvv۲ ،دوم رمز  کارت،  شماره  داشتن  اختیار 
کارت از خریداران اینترنتی، کالهبرداری می کنند.یکی از راه های 

جلوگیری از فیشینگ درج صحیح  کد امنیتی است؛ هنگام وارد 
کردن کد امنیتی باید دقت شود که کد درج شده عکس نباشد و 
واقعی باشد و برای اطمینان از اصالت کد، کلید رفرش که سمت 
چپ کد طراحی شده را کلیک کرده و در صورتی که کد امنیتی 
راستا  این  باشند که جعلی است.در  یقین داشته  نکرد  تغییری 
از کاربران اینترنتی خواسته شده که سعی کنند همیشه آدرس 
سایت های بانکی و سایر سایت های مهم را شخصاً در آدرس بار 
لینک هایی که در سایت های مختلف  به  رفتن  از  و  تایپ کرده 
ارائه شده خودداری کنند و نسبت  یا در شبکه های اجتماعی  و 
به استفاده از پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری داشته 
باشند.از سوی دیگر امروزه شاهد تبلیغات زیادی جهت فروش 
بعضی  متاسفانه  هستیم.  مجازی  فضای   در  محصوالت  انواع 
مجرمین با سوءاستفاده از بستر شبکه های اجتماعی مانند تلگرام 
و یا اینستاگرام اقدام به ایجاد فروشگاه های اینترنتی کرده و پس 
از فریب افراد و دریافت وجه ، از ارسال کاال خودداری می کنند لذا 
به شهروندان توصیه می کنیم برای خرید اینترنتی از سایت هایی 
استفاده کنید که نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند.پلیس فتا 
با اعالم نمونه هایی از کالهبرداری ها که از طریق فروشگاه هایی در 
شبکه اجتماعی تلگرام انجام شده اعالم کرده که خریداران مبلغ 
قابل توجهی را به شماره کارت بانکی فروشنده واریز کردند، اما 
پس از واریز وجه فروشنده پاسخگوی تعهدات خود نشده است.

براین اساس به خریداران توصیه شده به فروشگاه های موجود در 
شبکه های اجتماعی  اعتماد نکنند زیرا هیچ تضمینی برای ارسال 
کاال وجود ندارد. برای خرید اینترنتی حتماً از سایت های معتبر و 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا ای نماد استفاده کنند تا گرفتار 
مجرمین سایبری نشوند.گاهی کالهبرداران با ساخت درگاه  جعلی 
بانک، اقدام به سرقت اطالعات بانکی قربانیان می کنند. کاربران 
همه  الکترونیکی  پرداخت  سیستم  که  باشند  داشته  دقت  باید 
بانک ها از پروتکل ssl استفاده می کنند، این پروتکل جهت انتقال 
با  و  رمزنگاری شده است  به صورت  کاربر  و  بین سایت  داده ها 
از  ابتدا  لذا  آدرس مشخص می شود  کنار  در    https:// عبارت 
وجود https  مطمئن سپس اطالعات خود را در درگاه بانکی 

وارد کنند.

رد  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مضحک  اتهامات  و  اساس  بی  سخنان 
های  سفارتخانه  گفت:  پومپئو  مایک 
چارچوب  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کنوانسیون های بین المللی فعالیت می 

کنند.
بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی، 
اتهامات  و  اساس  بی  سخنان  رد  با 
فضا  ادامه  در  پومپئو  مایک  مضحک 
علیه  هدفمند  روانی  جنگ  و  سازی 
گفت:  ایران،  های  سفارتخانه  فعالیت 
ایران  سفارتخانه های جمهوری اسالمی 
در چارچوب کنوانسیون های بین المللی 

و روابط دو جانبه در کشورهای متوقف 
فیه و در جهت توسعه روابط دوستانه و 
خود  میزبان  کشورهای  در  آمیز  مودت 

فعالیت می کنند.
اتهام  طرح  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی 
فعالیت های دیپلماتیک جمهوری  علیه 

سوی  از  دیگر  تالشی  ایران،  اسالمی 
خارجی  روابط  تخریب  برای  آمریکا 
کرد:  نشان  خاطر  است  کشورمان 
اساس  بی  ادعاهای  این  پمپئو در حالی 
که  کند  می  طرح  کشورمان  علیه  را 
شواهد گوناگونی از جاسوسی و اقدامات 
با  آمریکا  های  سفارتخانه  خرابکارانه 
در  امنیتی  و  نظامی  پرسنل  صدها 
مختلف  منابع  در  دیپلماتیک  پوشش 
منتشر شده و تاریخ معاصر مملو از این 
نوع فعالیت های نامشروع و خالف عرف 
و موازین بین المللی و نیز تخریب روابط 
در  دخالت  و  میزبان  خارجی کشورهای 

امور داخلی آنها است.

الزام تحویل ۳۰ روزه خودروهای وارداتی به مشتریان

سخنگوی اورژانس کشور خبر داد

تحویل 11 کیسه حاوی بقایای اجساد حادثه ترمینال سنندج 
به پزشکی قانونی برای تشخیص هویت

مسئوالن استانی نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کنند

رئیس جمهور در پی حادثه اتوبوس مسافری در سنندج؛
مسئوالن استانی نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کنند

به  رسیدگی  و  حادثه  این  وقوع  علت  دقیق  بررسی  به  نسبت  استانی  مسئوالن 
خانواده های داغدیده و تسکین آالم اقدام کنند.

رئیس جمهور در پیامی با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های جان باختگان حادثه 
تلخ و تأسف بار در ترمینال مسافربری سنندج از مسئوالن استانی به ویژه استاندار به 
عنوان نماینده دولت خواست تا نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام 
کرده و تالش و اهتمام ویژه ای برای رسیدگی به خانواده های داغدیده و تسکین آالم 

آنان داشته باشند.

با رد سخنان بی اساس پومپئو؛

قاسمی: سفارتخانه های ایران در چارچوب کنوانسیون ها فعالیت می کنند

درآمد صدا  به  کاال  وش  پیش فر سایت های  خطر  زنگ   
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معامله ۱۷ هزار تن مواد شیمیایی در بورس کاال

 تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی بورس کاالی ایران، روز 
چهارشنبه، ۲۰تیرماه معامله ۱۷ هزار و ۲۹۵ تن مواد شیمیایی 

را تجربه کرد.
بــه گزارش مهر به نقــل از بورس کاالی ایــران، ۱۹۸ تن مواد 
پلیمری، یک هــزار و ۱۱۴ تن قیر، ۱۰ هزار تن لوب کات و ۱۸ 
هــزار تن وکیوم باتوم نیز در این تاالر معامله شــد.عالوه براین، 
۴۴هزار و ۱۴۰ تن قیر و ۸۸۰ تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران دادوســتد شد.براســاس این گزارش، ۴۶ تن 
ســبد مخلوط نیــز در تاالر محصوالت صنعتــی و معدنی مورد 
معامله قرار گرفت.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز شــاهد معامله یک تــن و ۶۵۰ کیلوگرم زعفران 
رشته ای، ۲هزار و ۴۰۰ تن گندم و یک هزار و ۵۲۵ تن شکر بود.   

تشریح تخفیف های جدید سازمان بنادر به 
بخش خصوصی

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از امکان تجدیدنظر در قراردادهای این 
سازمان با فعاالن بخش خصوصی در جهت منافع سرمایه گذار خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد راستاد در همایش بین المللی توسعه 
صادرات از مسیر دریای خزر با بیان اینکه انتظار ما از این همایش این است که 
به این موضوع پرداخته شود که چه ظرفیت هایی در بنادر شمالی کشور وجود 
دارد و چگونه می توان آن را بالقوه کرد، گفت: باید از این ظرفیت ها به خصوص 
در زمینه تجارت با ۵ کشور همسایه پیرامون دریای خزر استفاده بهتری کنیم.

وی با بیان اینکه میان ۵ قاره، دریا ها و اقیانوس ها به عنوان مسیر تجارت 
بین الملل برگزیده شده اند، افزود: حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت 
بین الملل است و کشورها محصوالت و تولیدات خود را از طریق دریاها جابجا 
می کنند.وی با بیان اینکه سهم تجارت دریایی در جهان شامل ۱۴۵ میلیون 
TEU کانتینر و ۱۰ هزار میلیارد تن کاال می شود، گفت: ظرفیت بنادر شمالی 
ایران در مجموع ۳۰ میلیون تن است اما از سوی دیگر کل تجارت میان ۵ 
کشور حاشیه دریای خزر از طریق این دریا تنها ۳۰ میلیون تن می شود که 
سهم ایران ۵ تا ۶ میلیون تن یعنی یک پنجم ظرفیت بنادر ما است. به طور 
کلی سایر کشورهای حاشیه خزر نیز به همین میزان تنها از یک پنجم ظرفیت 
بنادر خود برای تجارت دریایی استفاده می کنند.وی یادآور شد: ما نمی توانیم 
توسعه بنادر حاشیه دریای خزر را صرفاً معطل کاالهای وارداتی کنیم و برای 
توسعه این بنادر راهی جز استفاده از ظرفیت صادرات و ترانزیت نداریم.به گفته 
راستاد، مازندران قابلیت های زیادی برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی به 
کشورهای CIS و حاشیه خزر دارد اما عمالً چارچوبی ایجاد نشده تا در بنادر 
شمالی کشور از این ظرفیت استفاده بهینه شود.وی با تاکید بر هدفگذاری 
سازمان بنادر برای ایجاد تعامل بیشتر میان بنادر شمالی کشور با سایر بنادر 
حاشیه خزر اظهارداشت: در همین راستا قصد داریم تا تجار و بازرگانان ما با 
فعاالن بخش خصوصی و اقتصاد کشورهای همسایه خزر تعامل بیشتری داشته 
باشند تا شرایط تجارت منطقه ای فراهم شده و افزایش یابد.وی به دیگر ویژگی 
های بنادر ایران به خصوص بندر امیرآباد اشاره و اظهارکرد: بنادر حاشیه دریای 
خزر و بنادر جنوبی ما به عنوان کریدور ترانزیتی شمال به جنوب فعالیت می 
کنند به خصوص زیرساختهای خوبی در بندر چابهار ایجاد شده که با افتتاح فاز 
نخست طرح توسعه بندر چابهار ۸ میلیون تن به ظرفیت این بندر افزوده شد و 
تا پایان فاز ۴ این طرح ظرفیت بندر چابهار به ۷۷ میلیون تن می رسد که بستر 
مناسبی برای تبادل کاال میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند با آسیای میانه و 

کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کرده است.

جهش ۱0پله ای ایران در 
رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری

تازه ترین گزارش ســازمان جهانی مالکیت فکری 
وایپو  )WIPO( برای رتبه بندی کشورها در شاخص 
جهانی نوآوری نشان می دهد که جمهوری اسالمی 
ایران در سال ۲۰۱۸، جهش ۱۰پله  ای داشته است.

به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، بر اســاس رتبه بندی منتشره شاخص 
جهانی نوآوری در ســال ۲۰۱۸، جمهوری اسالمی 
ایران با جهشی قابل توجه از رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ 
به جایگاه ۶۵ در ســال ۲۰۱۸ رسیده است. این در 
حالی اســت که رتبه ایران در این شاخص در سال 
۲۰۱۵، ۱۰۶ بود.شــاخص جهانــی نوآوری عنوان 
گزارشی اســت که هر سال توسط سازمان جهانی 
مالکیت فکری )WIPO( منتشر می شود و در آن 
به رتبه بندی کشورها از منظر نوآوری می پردازد که 
با اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اســالمی ایران در تعامل با وایپو و نیز دستگاه ها و 
نهادهای مرتبط علم و فناوری کشور، زمینه ارتقای 
جایگاه ایران در این گزارش فراهم شــده است. این 
رشــد قابل توجه، مرهون رشد در ابعادی همچون 
خروجی های دانش و فناوری )از جایگاه ۹۰ در سال 
۲۰۱۵ به جایگاه ۴۱ در ســال ۲۰۱۸( و خروجی 
های خــالق )از جایگاه ۱۱۶ در ســال ۲۰۱۵ به 
جایگاه ۵۹ در سال ۲۰۱۸( است.بدون شک توسعه 
زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و همچنین توسعه 
استارتاپ های فعال در بخش های مختلف اقتصادی 
نیز نقش بی بدیلی در کسب این جایگاه داشته است.

بر اســاس گزارش ســال ۲۰۱۸ ســازمان جهانی 
مالکیــت فکری، ایران با رشــد ۱۰ پله ای یکی از 
بیشــترین رشدها را در میان کشــورهای همتراز 
خود داشــته است. نکته قابل توجه این که جایگاه 
 Innovation( کشورمان در شاخص کارایی نوآوری
Efficiency Ratio(، از رتبه ۵۶ در سال ۲۰۱۷ به 
رتبه ۱۱ در سال ۲۰۱۸ رسیده که مرهون وضعیت 
مناسب شاخص های مربوط به ابعاد خروجی است 
و نشــان از این موضوع دارد که ایران توانسته است 
علیرغم ضعف در برخی شــاخص های مربوط به 
ورودی ها، خروجی های نوآورانه بسیار مطلوبی را 

ارائه دهد.

اخبار

خبر

دنيا،  به  اعتنايي  بي  و  زهد 
بزرگترين آسايش است

کالمامیر

بین الملل   امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
معظم  مقام  پیام  تا  شد  مسکو  وارد  امروز  ظهر 
رهبری و رئیس جمهور  کشورمان را به والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روسیه برساند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر والیتی 
پیام  تا  شد  مسکو  وارد  هیاتی   رأس  در  دیروز 
مهم مقام معظم رهبری و حسن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان را به رئیس جمهور روسیه ابالغ 
کند.وی عالوه بر دیدار با رئیس جمهور روسیه 
کمیسیون  رئیس  که  کشور  این  انرژی  وزیر  با 
مشترک ایران و روسیه است، نیز دیدار خواهد 
کرد.این سفر در شرایطی انجام شده که ترامپ 
مذاکره کنندگان  و  شده  خارج  برجام  توافق  از 
رایزنی  در حال  دیپلماسی  دستگاه  و  کشورمان 
با کشورهای عضو گروه ۱+۴ هستند  مذاکره  و 
روابط  در  سفر  این  دستاوردهای  و  نتایج  قطعا 

ایران و مسکو و همچنین  تعامالت ایران با طرف 
های اروپایی تاثیرگذار خواهد بود.از سوی دیگر 
در  رهبری  معظم  مقام  مشاور  سفر  با  هم زمان 
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  الملل،  بین  امور 
کرده  سفر  مسکو  به  هم  صهیونیستی  رژیم 
است در شرایطی که طی هفته های اخیر رژیم 
اسرائیل روسیه را تحت فشار قرار داده تا ایران 
والیتی  سفر  خبر   شود.انتشار  خارج  سوریه  از 
رسانه های  در  گسترده ای  بازتاب  روسیه  به 
اکثر  که  گونه ای  به  داشت  خارجی  و  داخلی 
اصلی  صفحه  در  کشورمان  داخلی  رسانه های 
قاسمی  پرداختند.بهرام  سفر  این  ابعاد  به  خود 
به  اشاره  با  نیز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
موضوع  که  بود  کرده  اعالم  سفر  این  اهمیت 
برجام و خروج آمریکا از این معاهده بین المللی 
هیأت  و  والیتی  گفت وگوهای  محور  عمده ترین 

همراه در مسکو خواهد بود.به گفته قاسمی در 
نیز  دیگری  دیدارهای  دیدارها والیتی  این  کنار 
اقتصادی و  در حوزه مسائل دوجانبه سیاسی و 
سایر زمینه ها با مقامات روسی خواهد داشت و 
همچنین آخرین تحوالت و مسائل منطقه ای و 
جهانی نیز در این مذاکرات مورد بحث و رایزنی 
والیتی  اخیر  ماه  چند   گرفت.طی  خواهد  قرار 
اسالمی  تقریب وحدت  مجمع  رییس  دعوت  به 
عراق عازم این کشور شد و با مسئوالن عالی رتبه 
همچنین  و  کشور  دو  روابط  مورد  در  عراقی 
اخرین تحوالت منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر 

کرد.
این سفرها مشاور  و در چارچوب  راستا  این  در 
به  هم  روزه  چهار  سفری  رهبری  معظم  مقام 
بازدید  شرقی  غوطه  منطقه  از  و  داشت  دمشق 
بود.  بسیار مهم  این سفر  کرد که درآن شرایط 

در این سفر هم با مقامات سوری از جمله ولید 
داشت. امور خارجه سوریه مالقات  وزیر  المعلم 

سوریه  به  که  سفری  در  هم  این  از  پیش  البته 
کشور  این  جمهور   رئیس  اسد  بشار  با  داشت 

دیدار و گفت وگو کرد.
طی ماه های اخیر علی اکبر والیتی با مقامات و 
شخصیت هایی از جمله مشاور امنیت ملی عراق، 
اسپانیا،  خارجه  امور  وزیر  داستیس  آلفونس 
برخی از اعضای سران کرد سوریه، اساتید ارشد 
اندیشکده والدای روسیه، توماس گومارت،رئیس 
در  )ایفری(  فرانسه  بین الملل  روابط  انستیتو 
همچنین  و  طرف  دو  روابط  توسعه  خصوص 
به بحث  بین المللی  و  موضوعات مهم منطقه ای 
رسانه ها  اعالم  اساس  پرداخت.بر  تبادل نظر  و 
به چین  روسیه  به  از سفر  احتماال پس  والیتی 

نیز سفر کند.

والیتی وارد مسکو شد

ابالغ پیام رهبری و رییس جمهور 
در جلسه امروز والیتی با پـوتین

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۲۲۳/۹۷ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم پروانه مظفری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان رستم سوری میرکی در تاریخ۹۶/۱۱/۱۳  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
پروانه مظفری   زایچه: ۶۴۸-۱۳۴۲  کدملی: ۵۹۶۹۶۳۰۲۴۱

اسداله سوری میرکی  زایچه: ۲۰-۱۳۶۵ کدملی: ۵۹۵۹۹۶۹۲۳۸
سعداله سوری میرکی   زایچه: ۵۵-۱۳۶۶  کدملی: ۵۹۵۹۹۶۹۷۸۵

عبداله سوری میرکی  زایچه: ۵۹۶۰۰۱۳۴۹۵-۱۳۷۱ کدملی: ۵۹۶۰۰۱۳۴۹۵
سهیال سوری میرکی  زایچه: ۳۳۰-۱۳۶۳  کد ملی: ۵۹۶۹۸۹۲۴۴۰

ثریا سوری میرکی  زایچه: ۹۵-۱۳۶۷  کدملی: ۵۹۵۹۹۶۵۲۲۴
نرگس سوری میرکی  زایچه: ۴۹۵۰۱۶۵۳۵۶-۱۳۷۴ کدملی: ۴۹۵۰۱۶۵۳۵۶

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی حصر وراثت
آقای سید اله مراد حسینی زاده دارای شماره شناسنامه ۲۵۳  به شرح دادخواست به 
کالسه ۱/۲۰۵/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید مجید حسینی زاد  به شناسنامه ۹۸۰۸ در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
سید اله مراد حسینی زاد  فرزندسید قربان, ش.ش  ۲۵۳  ت.ت ۱۳۲۱/۹/۱۴پدر متوفی

غنچه موسوی کنگر شاهی  فرزندسید اسماعیل, ش.ش  ۳۴۷  ت.ت ۱۳۲۷/۲/۹مادر 
متوفی

ت.ت    ۴۹۶۰۳۷۹۲۴۳ ش.ش   مجید,  فرزندسید  زاده   حسینی  مرتیا  سید 
۱۳۹۲/۵/۱۲پسر متوفی

سیده محنا فرزندسید مجید, ش.ش  ۴۹۶۰۲۹۷۷۳۵  ت.ت ۱۳۸۵/۸/۲۸دختر متوفی
پری یادگاری  فرزندسید مردان, ش.ش  ۴۹۶۹۷۱۰۷۱۶  ت.ت ۱۳۶۴/۱/۱۵همسر 

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

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

خانم فاطمه رنج کش واسکس فرزند باباجان به شرح دادخواست به شماره ۹۷۰۳۲۹ از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی رحمانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۳۳۳  صادره از قم در 
تاریخ ۹۷/۲/۳۰ اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- رویا رحمانی فرزند مهدی به شماره ش ش ۱۰۴ دختر متوفی

۲- حمیدرضا رحمانی فرزند مهدی به شماره ش ملی ۲۰۵۰۰۵۱۳۱۱ پسر متوفی 
۳- فاطمه رنج کش واسکس فرزند باباجان به شماره ش ملی ۶۹۳ همسر متوفی 

۴- عباسعلی رحمانی فرزند مهدی به شماره ش ملی ۱ پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی حصر وراثت
آقای پرویز نیک رو  دارای شماره ملی ۴۵  به شرح دادخواست به کالسه ۲/۱۹۹/۹۷ از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم 
نیک رو  به شناسنامه ۴۱ در تاریخ ۹۶/۸/۹ اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته 

ورثه آن مرحوم منحصر است به
پرویز نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۴۵  ت.ت ۳۵/۶/۱پسر متوفی
شهرام نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۷  ت.ت ۴۳/۱/۲پسر متوفی

پریچهر نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۱۵۷  ت.ت ۳۹/۱۱/۵ دختر متوفی
فریبا نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۸۴  ت.ت ۴۹/۹/۲۸ دختر متوفی

پریسا نیک رو  ف رحیم خان, ش.ش  ۸۴۱۳  ت.ت ۵۰/۱۲/۲۵ دختر متوفی
مستانه نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۱۹۵۶۱  ت.ت ۵۲/۶/۳۰ دختر متوفی

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

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

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  مصطفی طبری فرزند محمد حسین      بشرح درخواستی که به شماره ۱۳۶/۹۷/

ش۲ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  محمد حسین طبری فرزند شکراله     به شماره 

شناسنامه  ۳ صادره از    تنکابن 
   در  تاریخ۸/۲۵/ ۹۶دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    کرج   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
میثم طبری فرزند متوفی

مصطفی طبری فرزند متوفی
مرتضی طبری فرزند متوفی
فاطمه طبری فرزند متوفی
زهرا مهجوب همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

  آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم معصومه ناظری فرزند اسمعیل       بشرح درخواستی که به شماره ۱۳۴/۹۷/ش۲ 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   اسمعیل ناظری فرزند محمد ابراهیم  به شماره شناسنامه  
۱۲ صادره از   تنکابن     در  تاریخ۳/۲۸/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    مشهد    

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
یعقوب ناظری فرزند متوفی

امید ناظری فرزند متوفی
معصومه ناظری فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه ۹۷۰۰۵۳این شعبه مرتضی نظریان به اتهام تهدید و ضرب وجرح تحت 

تعقیب قرارگرفته است.
باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آئین دارسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد.بدیهی است 

درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان جویبار- یاسر عسگری

آگهی احضار متهم
درپرونده کالسه ۹۶۰۱۵۶این شعبه خانم انسیه خسروی فرزندکریم و سرای سعادتی 
فرزند فتاح به اتهام توهین و فحاشی و افتراء و مزاحمت ) گذاشتن پیامکهای نامناسب(

تحت تعقیب قرارگرفته است.
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد.
بدیهی است درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- محمد باقر فقیه

آگهی احضار متهم
درپرونده کالسه ۹۷۰۰۵۳این شعبه رقیه پاشایی به اتهام مشارکت در ضرب و جرح 
و توهین تحت تعقیب قرارگرفته است .با عنایت به مجهول المکان متهم ودر اجرای 
مقررات ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد.بدیهی است درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسگری

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱۱۸۰ این شعبه مهدی رحمانی نیا به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب 
قرارگرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف 
یک ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد.بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسگری

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱۰۹۲ آقای ۱-شهرام تیموری فرزند حمید ۲-محمد خاوری فرزند 
پرویز به اتهام )مشارکت در سرقت تعزیری یک عدد کارت عابر بانک و نهصد هزار تومان 
وجه نقد ( تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۹۰۰۰۱۵۹ آقای رستم حبیبی فرزند کلب علی به اتهام 
تخریب خودروی سمند به شماره انتظامی ۶۹۴ س ۴۵ ایران ۹۹ موضوع شکایت آقای 
علی اکبر طاهری چگنی تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم 
در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید 
و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقررمطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده 

بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

مفقودی
شهربانی  شماره  به  خاکستری  رنگ  به  پارس  پژو  سبزسواری  وبرگه  سندکمپانی 
شاسی  ۱۳۹B۰۱۳۴۹۴۴وشماره  موتور  بشماره   ۱۳۹۵ مدل    ۸۲ ۳۱۵م۸۶ایران 

جویبارNAA۱۱FE۴JH۷۲۶۲۳۴ مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
۱۳۸۸رنگ  مدل  ای  ایکس  ال  ۴۰۵جی  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
 نقره ای متالیک ش پالک ۲۵۴د۴۵ ایران۷۲ش موتور۱۲۴۸۸۱۴۵۶۷۸ش شاسی
NAAM۰۱CA۶AK۸۷۵۴۸۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 خانم فاطمه صراحتی جویباری    فرزندرجبعلی  به شرح درخواستی که به شماره 
۹۷/۲۰۳/۳این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
شناسنامه  شماره  فرزندکاظم    جویباری   صراحتی  رجبعلی  مرحوم  که  داشته 
۱۵۲۱صادره ازجویباردرتاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۶دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان ساری 
فوت نموده وورثه یاوراث حین الفوت وی عبارتنداز ۱_جانعلی صراحتی جویباری 
فرزندرجبعلی ش ملی ۵۸۲۹۷۱۱۶۳۱   ۲_ذولفعلی صراحتی جویباری فرزندرجبعلی 
ش ملی ۵۸۲۹۱۰۸۵۳۴  ۳_رمضانعلی صراحتی جویباری ش ملی ۵۸۲۹۷۴۶۲۴۷    
۴_محمدعلی صراحتی جویباری فرزندرجبعلی ش ملی ۵۸۲۹۱۲۴۲۸۹  ۵_علی 
اکبرصراحتی جویباری فرزندرجبعلی ش ملی ۵۸۲۹۱۳۳۷۰۹   فرزندان ذکورمتوفی 
۶_ام البنین صراحتی جویباری فرزند رجبعلی ش ملی ۵۸۲۹۱۴۲۸۱۹   ۷_فاطمه 
۸_نساصراحتی     ۵۸۲۹۱۸۱۲۸۲ ملی  ش  فرزندرجبعلی  جویباری  صراحتی 
جویباری  ۹_زهراصراحتی     ۵۸۲۹۱۰۶۷۱۱ ملی  ش  فرزندرجبعلی  جویباری 
به غیرنامبردگان  اناث متوفی که  فرزندان  فرزندرجبعلی ش ملی ۵۸۲۹۷۱۴۰۱۹ 
مقدماتی  تشریفات  ازانجام  والغیراینک شوراپس  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق 
درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه 
مراجعه  شورا  این  به  یکماه  ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای 

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

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای حسین نجف زاده گردرودباری فرزند  علی 
اکبر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت علیرضا شریف کیش احمدی 
فرزند حسین در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس  
۲,۲۳۷,۹۷ ثبت و برای مورخه ۹۷,۵,۲۲ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب  و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف دادگستری بابل 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای حسین نجف زاده گردرودباری فرزند  علی 
اکبر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت علیرضا شریف کیش احمدی 
از  نموده که پس  این شعبه تسلیم  فرزند جواد در  فرزند حسین و سعید عباسی 
انجام مقدمات قانونی به کالس  ۲,۲۳۸,۹۷ثبت و برای مورخه ۹۷,۵,۲۲ساعت ۱۰ 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به 
دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

محسوب  و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف دادگستری بابل

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالسه ۹۶۲۱۳۹ننه 
باجی همت اهلل مکرمه احتشام همگی لطیفی علیه مرتضی علی نسب مصطفی علی 
نسب جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش یک قطعه زمین 
آیش  کال  آباد هالل  امین  در  واقع  مربع  متر  مساحت حدود ۱۷۰۰  به  شالیزاری 
معروف به دیون  که با جاده آسفالت روستایی بیجی کال حدود ۱۰۰ متر فاصله دارد 
و از شمال وصل به شالیزار محمد حسین و ضلع شرق  وصل به زهکشی و ضلع 
جنوب وصل به شالیزاری اصغر نیا و ضلع غرب محدود به شالیزاری قدرت اصغرنیا 
را از قرار هر متر مربع ۳۲۰ هزار ریال جمعاً ۵۴۴ میلیون ریال برآورد نموده است 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ ۹۷,۵,۸روز دوشنبه ساعت ۱۱ 
صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به فروش برساند مزایده از قیمت پایه به 
مبلغ ۵۴۴ میلیون ریال آغاز به باالترین قیمت های پیشنهادی واگذار خواهد شد 
برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد بهارافی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان 
می توانند تا ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

 دفتر اجرای دادگستری بابل عبدی

اشرار و  اعالم کرد که تحرکات  انتظامی  نیروی   فرمانده 
داشته  افزایش  کشورمان  مرزهای  در  انقالب  ضد  عناصر 

است.
اشتری  حسین  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ظهر  از  پیش  که  آسمانی  چادرهای  همایش  حاشیه  در 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ  دیروز برگزار شد 
گفت:  مرزها  در  داده  رخ  اخیر  اتفاقات  درباره  سوالی  به 
تحرکات و حمالت اشرار و عناصر ضد انقالب در مرزهای 
حمایت  هم  آن  دلیل  و  است  یافته  افزایش  کشورمان 

اینکه  بیان  با  است.وی  عناصر  این  از  کشورها  از  برخی 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  و  مرزبانان  نیز  مقابل  طرف 
و  کرده  ایستادگی  افراد  این  مقابل  در  توان  تمام  با  ما 
در  گفت:  می گذارند،  ناکام  را  آنان  اقدامات  از  بسیاری 
از  برخی  به  نیز  آسیبی  متاسفانه  است  ممکن  میان  این 

نیروهای ما برسد.
فرمانده ناجا همچنین اضافه کرد: ما از تک تک نیروها و 
عزیزانی که ایثارگرانه جان خود را در برابر دفاع از مرزها 

می گذارند تقدیر می کنیم.

مرز در  انقالب  ضد  و  اشرار  تحرکات  افزایش 
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 وقتی اشک پمپئو درآمد؛
سردار قلب ها؛ کابوس آمریکایی ها

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سیاست های ضدایرانی این 
کشور، رویکردهای ضدامپریالیستی سردار سلیمانی را که از جمله مقابله 
کارآمد برای نابودی تروریسم آمریکایی-عربستانی در عراق و سوریه است، 

دردسر واشنگتن خواند.
پمپئو در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان »نشنال« چاپ امارات اظهار 
کرد:»قاسم سلیمانی باعث ایجاد مشکل در عراق و سوریه شده است و 
ما باید هزینه ها را برای وی و سازمان تحت فرماندهی اش باال ببریم.« 
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین بدون اشاره به برنامه ریزی هفت ساله 
تسلیحاتی، اطالعاتی و مالی واشنگتن و چند متحد خاورمیانه ای کاخ 
سفید از جمله عربستان برای تشکیل گروههای تروریستی مانند داعش و 
جبهه النصره در سوریه و فراهم کردن امکان حضور گسترده عوامل این 
گروهها در عراق، گفت: راه های زیاد )ضدایرانی( وجود دارد. نخست، ایجاد 
یک اپوزیسیون یکپارچه حائز اهمیت است. این یکی از دالیلی است که 
به خاطر آن به اینجا آمده ام. ما شرکای بزرگی درامارات داریم. سعودی 
ها وبحرینی ها شرکای بزرگ ما هستند.وزیرخارجه آمریکا دراین مصاحبه 
درحالی با مداخله در امور منطقه ای خواهان خروج مستشاران نظامی 
ایران از سوریه شده که واشنگتن همچنان از گروههای مسلح و تروریستی 
ضدسوری حمایت می کند.از سوی دیگر دولت سوریه با رد فشارهای 
آمریکا همکاری مستشاری نظامی با ایران را در چارچوب توافق دو کشور و 
غیرقابل لغو دانسته و روسیه هم بارها اعالم کرده همگرایی ضدتروریستی 
مسکو، تهران و دمشق همچنان ادامه خواهد یافت. پمپئو با اشاره به برنامه 
های آمریکا برای وضع تحریم های ضدایرانی پس از خروج واشنگتن از 
برجام که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را درپی داشت، 
اظهارکرد: ابزارهایی که ما به کار می بندیم، متفاوت است. این ابزارها غالبا 
دیپلماتیک است. شما شاهد تالش هایی در مورد تحریم ها با مدیریت 
آمریکا هستید. این ابزاری اقتصادی است...ما آماده ایم از لحاظ نظامی نیز 
از منطقه دفاع کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد احتمال بسته شدن 
تنگه هرمز گفت: آمریکا به روشنی اعالم کرده است که اطمینان می دهد 
خطوط دریایی باز خواهد ماند. این جزو سیاست های قدیمی آمریکاست 
و آماده ایم اطمینان دهیم که این اتفاق خواهد افتاد. پمپئو در خصوص 
تحوالت یمن نیز خاطرنشان کرد: امیدوارم که در نهایت راه حلی سیاسی 
برای این مساله پیدا شود.سازمان ملل ومارتین گریفیتس فرستاده سازمان 
ملل درامور یمن سخت تالش می کنند تا به راه حلی سیاسی دست پیدا 
کنند. اما درنهایت به تالشی جهانی نیاز است.وی در این باره که ایران 
علیه تحریم ها مقاومت کرده است، گفت:بسیاری از حمایت های ایران از 
گروهها در منطقه در سایه کاهش تحریم ها در پی امضای برجام رخ داد. 
آمریکا حاال از این توافق خارج شده است و تحریم ها بازگردانده می شود. 
یقین دارم که مجموعه تالش های کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا 
و اروپایی ها سرانجام به نتایج خوبی خواهد رسید.پمپئو موضوع »توافق 
جایگزین برای برجام« را نیز مطرح کرد. وی درباره مفاد احتمالی چنین 
توافقی گفت: اگر توافق دیگری وجود داشته باشد، کامال متفاوت خواهدبود.

زمان آن موقت نخواهدبود بلکه دائمی خواهد بود. چنین توافقی شامل یک 
رژیم راستی آزمایی خواهد بود که به قدر کافی تضمین خواهد کردکه 
سالح های هسته ای به صورت مخفیانه تولید نشده یا مخفی نخواهد 
شد.نکته مهمتر دیگر آنکه، این توافق صرفا درمورد برنامه هسته ای نخواهد 
بود، بلکه در مورد برنامه فضایی نیز که پوششی برای تالش های موشکی 

است، خواهد بود

پیکرهای ۵۶ شهید دفاع مقدس 
به میهن بازگشت

فرمانده قرارگاه جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: پیکرهای ۵۶ شهید دوران دفاع مقدس 
اسالمی  میهن  وارد  مرز خسروی  از  دیروز چهارشنبه 
ازایسنا، سرهنگ حسین  نقل  به  زمان  شد.به گزارش 
عشقی با اشاره به ورود پیکرهای ۵۶ شهید دفاع مقدس 
به کشور توضیح داد: پیکرهای مطهر و نورانی۵۶ شهید 
از مرز خسروی وارد میهن  دوران دفاع مقدس دیروز 
اسالمی شد. این شهدای گرانقدر مربوط به عملیات های 
مسلم بن عقیل)ع(، کربالی ۶ و تِک دشمن در فروردین 
سال ۶۵ هستند که از منطقه مندلی واقع در استان 
دیاله عراق توسط گروه های عملیاتی کمیته جستجوی 
برابر  کرد:  خاطرنشان  شده اند.وی  کاوش  مفقودین 
هماهنگی های به عمل آمده اجساد ۸۰ عراقی کشف 
شده نیز در این مراسم تحویل مقامات عراقی شد. پیکر 
از برگزاری آیین استقبال، برای  شهدای گرانقدر پس 
منتقل  تهران  به  شناسایی،  تخصصی  عملیات  انجام 

خواهند شد.
مرزنشینان غیور شهرهای خسروی، قصرشیرین، سرپل 
ذهاب و روستاهای اطراف نیز همچون گذشته، ضمن 
تجدید  عزیز  این شهدای  با  مراسم،  در  پرشور  حضور 

پیمان داشتند.

نشست وین نمایش صریح انزوای 
آمریکا درعرصه بین الملل بود

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
›نمایش  را  برجام  مشترک  کمیسیون  اخیر  نشست 
صریح انزوای آمریکا درعرصه بین الملل › ارزیابی کرد و 
گفت: بیانیه این نشست حاوی نکات قابل توجهی است 
که موفقیت جمهوری اسالمی ایران در بیان و اعمال 

خواسته های خود را نشان می دهد . 
معاون وزیر امور خارجه روز سه شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت : در این جلسه برخی 
راهکارهای عملیاتی در حوزه بانکی و نفت مطرح شد که 
همه وزیران خارجه بر آن تاکید داشتند، از جمله این 
راهکارها ، کنارگذاشتن دالر از معامالت ایران و شرکای 
و  تدقیق  باید هرچه سریعتر  است که  اقتصادی خود 
عملیاتی شوندوی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردها 
و نتایج نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام که در 
سطح وزیران خارجه در روز جمعه در وین برگزار شد، 
گفت: بیانیه پایانی نشست ، بیانیه ای قوی در بیان اراده 
اعضا به حفظ برجام و در تقابل آشکار با اراده آمریکا به 
نابودی این توافق بود و نکات قابل توجهی در آن بود 
که بیانگر موفقیت جمهوری اسالمی در بیان و اعمال 

خواسته های خود است.

نگاه روزخبر

وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مورد 
تاکید رییس جمهور کشورمان قرار دارد، تصریح کرد:  توجه و 
ستاد تدابیر ویژه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط 
تحریم برنامه هایی دارد، درعین حال امیدواریم بتوانیم از سوی بانک 
مرکزی و سایر بانک های عامل، حمایت های کافی را دریافت کنیم 

تا بخش دارو و تجهیزات با کمترین آسیب روبرو شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه 
افتتاح مرکز پرتو درمانی باران خرم آباد با اشاره به افتتاح بیمارستان 
اعصاب و روان مهر خرم آباد گفت: ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی 
ویژه بیماران اعصاب و روان مهر خرم آباد از سال ۸۴ آغاز شده 
و با همت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با سرعت قابل قبولی 
به بهره برداری رسید که باید از این دانشگاه تشکر کرد. هاشمی 
افزود: با توجه به کمبود امکانات درمانی برای بیماران اعصاب و 
روان در سطح استان لرستان، به بهره برداری رسیدن این بیمارستان 
اهمیت زیادی دارد. وزیر بهداشت درباره مرکز پرتو درمانی باران 
گفت: این مرکز پرتو درمانی به منظور خدمات رسانی به بیماران 

مبتال به سرطان تاسیس شده و خدمات را در سطح عالی و با 
امکانات پیشرفته ارائه می دهد. البته این مرکز برای ارائه خدمات 
کافی نیست، اما مانع از این می شود که بیماران به استان های دیگر 
اعزام شوند. باید سعی شود در یک یا دو سال آینده، مشابه این 
مرکز را به مجموعه مراکز پرتودرمانی اضافه کنیم.هاشمی درباره 
طرح تحول سالمت تصریح کرد: طرح تحول سالمت، از پنج سال 
قبل آغاز شده است و برکات آن متوجه مردم به ویژه در نقاط 
محروم و  استان های مرزی کشور شده است.وزیر بهداشت با بیان 
اینکه طرح تحول سالمت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: 
به طور حتم، حمایت های دولت و مجلس شورای اسالمی از طرح 
تحول سالمت ادامه پیدا خواهد کرد، تا آن بخش که مربوط به 
مردم است بدون نقص دنبال شود. اما در بخش مربوط به ارائه 
دهندگان خدمت از جمله پرستاران، کارکنان وزارت بهداشت و 
فروشندگان تجهیزات پزشکی و داروخانه ها، طلب های زیادی از 
بیمه باقی مانده که امیداست در این مورد هم گشایشی حاصل 
شود. بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، هاشمی درخصوص 

خالءهای درمانی به ویژه پزشک متخصص در استان لرستان گفت: 
۳۰ درصد از ظرفیت دانشگاه ها به ظرفیت بومی اختصاص دارد. به 
این معنا که دانشجویان بومی به تدریج وارد چرخه ارائه خدمت 
می شوند. درعین حال، توزیع متخصص معموال آبان ماه هرسال 
صورت می گیرد.وزیر بهداشت افزود: از جمله مواردی که همواره 
مورد توجه است، محرومیت از نظر حضور و تعداد متخصصان در 
هر نقطه ای از کشور است. باید پذیرفت که کشور پهناوری با ۸۱ 
میلیون نفر جمعیت داریم، از طرفی ساالنه مثال ۶۰ نفر جراح مغز 
و ۸۰ نفر متخصص ارتوپدی تربیت می شوند که عمدتا طرح قانونی 
خود را می گذرانند و بعد از اتمام طرح از مناطق محروم خارج 
می شوند. لذا بهترین راه حل بومی گزینی و تربیت افراد بومی هر 
استان است و می توان گفت شرایط ظرف چندسال آینده تغییر 
خواهدکرد. ضمن اینکه به فکر راه حل های کوتاه مدت هم هستیم 
و از هیچ تالشی برای آسایش مردم دریغ نخواهیم کرد.هاشمی 
درباره تامین تجهیزات پزشکی و دارو در شرایط تحریم گفت: یکی 
از اقدامات جدی وزارت بهداشت این است که مردم در  شرایط 
تحریم، در حوزه سالمت آسیب کمتری ببینند، زیرا به هرحال 
تحریم ها آسیب رسان هستند.وزیر بهداشت ادامه داد: از نظر رییس 
جمهور امریکا، این تحریم ها، شدیدترین و بیرحمانه ترین نوع 
تحریم است، اما از نظر ما، تحریم در قرن ۲۱ به شدتی که وی 
تصور می کند، نیست، مخصوصا برای کشوری مانند ایران که با 
۱۵ کشور همسایه بوده و چند دهه تجربه تحریم را داشته است.

هاشمی اظهارداشت: کشور ایران به شرایط سخت و طاقت فرسایی 
که ترامپ درنظر دارد، دچار نخواهد شد، اما دراینکه مردم، کودکان 
شیرخوار و افراد مسن و بیماران آسیب می بینند، تردیدی نیست 
و متاسفانه مدعیان حقوق بشر نیز سکوت کرده و فقط نظاره گرند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اعمال تحریم ها، ایران را در تبادالت 
مالی دچار مشکل می کند، یادآور شد: آنها ادعا می کنند که دارو 
و تجهیزات پزشکی جزو تحریم ها محسوب نمی شود، اما زمانیکه 
نتوانیم پول را جا به جا کنیم یا در فروش نفت به اروپا با مشکل 
مواجه شویم، آسیب خواهیم دید. هاشمی گفت: در حال حاضر نیز 
تقریبا ۵۰ درصد از وقت ما صرف این میشود که تالش کنیم تا 

مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، با مشکلی مواجه نشوند. 

وزیر بهداشت: بدهکاران
 وزارت بهداشت بدحساب هستند

برای تامین دارو
 در شرایط تحریم برنامه داریم

آگهی مزایده عمومی 
و  بیست  و  صد  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  صفادشت  و  مالرد  های  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 706/س پ د/97 مورخ 97/04/20 امور مربوط به تفکیک از مبدا 
منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مزایده :  1- برآورد کل مزایده 4/800/000/000 ریال 
2- دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی 

3- سپرده شرکت در مزایده به میزان 240/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد. 
4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ 97/04/21 لغایت 97/04/31 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و 
صفادشت مراجعه و از تاریخ 97/04/28 لغایت 97/0۵/07 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 

مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 97/0۵/08 ساعت 13/30 می باشد. 
۵-  هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد. 

6- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد و معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال 
به حساب شماره 010873301۵009 سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت تحویل امور 

قراردادها نمایند.  7- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 
بهرامعلی فتحی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

مفقودی
سیستم:پژو–  سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  میرساندکه  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  و   ۱۶۶B۰۰۰۰۳۶۹ موتور  شماره  به   مدل۱۳۹۴   ۲۰۶SDTU۵ ۲۰۶تیپ 
NAAP۴۱FE۱FJ۲۹۵۷۷۷ به نام ادریس رحیمی دره باغ مفقود گردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.

کرمانشاه

مفقودی کارت هوشمند ناوگان
بدینوسیله به اطالع می رساند کارت هوشمند ناوگان به شماره ۱۸۵۰۱۵۵   خودروی سواری 
کرایه-پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱  مدل ۱۳۸۶   به شماره موتور: ۱۲۴۸۵۲۴۶۴۰۰    و 

شماره شاسی: ۴۰۲۰۰۵۴۷ به نام ایوب فتاحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

 آگهی مزایده عمومی)حضوری(
رامین  مرحوم  وراث  نام  به  علیهم  محکوم  محکومیت  حکم  صدور  به  عنایت  با 
شهبازی)مرجان و نازنین و احمدخان مینا شهبازی و خانم نسرین رحمانی( و شهین و 
هایده شهبازی و به فروش ملک و پرداخت سایر هزینه دادرسی در محکوم له شکرعلی 
بهرامیان به کالسه پرونده ۹۵۰۱۷۰ نظر به درخواست محکوم له به فروش آن از طریق 
مزایده از سوی شعبه اول اجرای احکام حقوقی صحنه اموال ذیل بر اساس برآورد ارزش 
روز آن وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل طی مزایده عمومی بفروش 

می رسد.
مطهری,ابتدای  شهید  صحنه,میدان  آدرس:  به  ملک  است  عبارت  مزایده  مورد  مال 
خیابان ۱۷ شهریور-سمت چپ-جنب مشاور امالک بهرامیان پالک ۶ کدپستی ملک 
۶۷۴۶۱۶۵۸۵۷ با کاربری مسکونی,فاقد سند رسمی و مالکیت به صورت قولنامه ای و 
دارای قدمتی حدود ۴۰ تا ۴۲ سال با مصالح بنایی و آجری بدون شناژقائم و افقی بتنی 
با سقف طاق ضربی و تیرآهن و فاقد استحکام بنا می باشد. نمای خارج و داخل حیاط 
بصورت سیمانی و آجر و وضعیت فضای مسکونی و اعیان ملک مناسب و قابل استفاده 
و بهره برداری می باشد.سیستم گرمایشی ملک بخاری گازی و سیستم سرمایشی آن 
کولر آبی می باشد.با توجه به بررسی و مساحی و تحقیقات میدانی از محل ملک مورد 
اختالف,متراژعرصه و مساحت عیانی منزل و سایر کاربری های موجود در ملک معرفی 
شده به شرح جدول زیر می باشد.لذا با توجه به وضعیت موجود ملک متنازع فیه, ارزش 
روز عرصه و اعیان ملک معرفی شده با لحاظ نمودن جمیع جهات موثر در امر ارزیابی 
)از جمله,موقعیت مکانی,قابلیت تبدیل شدن به سایر کاربری ها و پیش بینی تغییرات 
احتمالی در حدود ملک متناسب با ضوابط شهری مربوط به ملک معرفی شده,انشعابات 

و....( جمعا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)شش میلیارد( ریال تعیین و بحضور ایفاد میگردد.
این دادگاه برای مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ساعت ۱۱ صبح جلسه مزایده تعیین تا کسانی که 
تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه کتبا 
تقاضای حضور در جلسه را تقدیم دادگاه نماید. محل تشکیل جلسه مزایده شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه می باشد.بدیهی است مال 

مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار خواهد گردید.
 جهانشاه قبادی مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی

)حقوقی( شهرستان صحنه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۲/۱۴۹/۹۷

شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: امین اعظمی فرزند:محمود
خوانده:ناصر محمدی  فرزند: احمد

خواهان فوق دادخواستی با خواسته ابطال مبایعه نامه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ساعت۹:۳۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

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

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷۰۰۸۱این شعبه ولی تندرو به اتهام توهین وتهدید تحت تعقیب 
قرارگرفته است.با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۷۴ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد.
بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان جویبار - یاسر عسگری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن  نیکو فرزند منصور خواهان آقای 
سید سجاد بزرگ نیا  حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن نیکو فرزند 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طلب  مطالبه  خواسته  به  منصور 
کالسه۹۷۰۹۹۸۱۱۱۴۴۰۰۱۳۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ۹۷,۵,۲۰ ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت. مجهول  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد

 مدیر دفتر شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

 نوبت اول

حذف  از  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
نرخ پایه برای دالر توافقی در واردات کاال 
خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه ای در 
صادرکنندگان  و  نشود  تعریف  زمینه  این 
اما  توافق کنند.  با یکدیگر  واردکنندگان  و 
عرضه این نوع دالر در بورس بهتر و شفاف تر 

بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی هفته ها 
و ماه های گذشته دولت سیاست گذاری  ها 
و تصمیم گیری هایی برای ساماندهی منابع 
ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه 
دالر  اول  گروه  کاالهای  برای  تا  شد  مقرر 
۳۸۰۰ تومانی برای کاالهای کاالهای گروه 
کاالهای  برای  و  تومانی   ۴۲۰۰ دالر  دوم 
صادر  بین  توافقی  نرخ  با  دالر  سوم  گروه 
در  شود،  تامین  واردکنندگان  و  کنندگان 

این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دالر 
توافقی اعالم شود و از طریق بورس کاال این 
دالر بین دو گروه دریافت کننده و عرضه 
کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کاال 
از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی ها 
جایگزین آن شدند.عالء میرمحمد صادقی 
در   - ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب   -
این باره گفت: بر اساس آخرین اطالعات و 
اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای 
دالر توافقی منتفی و مقرر شد این دالر بین 
صورت  به  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 

توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این 
میان حکم فرما باشد.وی در پاسخ به سوالی 
گونه سیاستگذاری  این  آیا  اینکه  بر  مبنی 
باعث ایجاد نوسان و بر هم خوردن تعادل 
گونه  این  وجه  هیچ  به  گفت:  نمی شود؟ 
نیست، چراکه صادرکنندگان نمی توانند به 
هر نرخی که بخواهند ارز خود را بفروشند. 
این  قیمتی  با  باید  واردکنندگان  همچنین 
کاالی  عرضه  که  کنند  خریداری  را  ارز 
و  مناسب  قیمت  به  بازار  در  وارداتی شان 
منطقی تمام شود. در غیر این صورت برای 

آنها صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده 
با  صادقی  می ماند.میرمحمد  دستش  روی 
بیان اینکه این گونه تصمیم گیری با هدف 
کاهش دخالت دولت اتخاذ شده است، گفت: 
بورس  در  ارز  این  بود  شده  مقرر  ابتدا  در 
مبادله شود اما پس از آن، این تصمیم گیری 
تغییر کرد و مبادله  ارز توافقی برای کاالهای 
گروه سوم به سامانه نیما و صرافی ها واگذار 
شد که در واقع صرافی ها نقش واسطه را در 
این میان دارند. اما به نظر من مبادله ارزی 
از طریق بورس بهتر و شفاف تر بود، چراکه 
به  را  خود  ارز  می خواست  که  کسی  آن 
واردکننده ای بفروشد و واردکننده نیز برای 
خرید و واردات کاالی خود به بورس مراجعه 
می کرد همه چیز شفاف می شد اما مشخص 

نیست که چرا این تصمیم تغییر کرد!

نایب رییس اتاق بازرگانی خبر داد:

نرخ پایه برای دالر توافقی حذف شد
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برگزاری چهارمین نشست تخصصی 
عفاف و حجاب در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: در آستانه فرا رسیدن ایام 
دهه کرامت، چهارمین نشست تخصصی عفاف و 
حجاب و دهه کرامت با حضور حسینی رئیس 
و  اسالمشهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
مسئول امور بانوان فرمانداری و نمایندگان ادارات 

شهرستان ۱۹ تیر ماه برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر، این نشست در راستای ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب و استحکام بنیان خانواده 
توسط  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  منظور  به  و 
دستگاههای اجرایی و تشکل های مردمی برگزار 
شد و پیرامون دستورالعمل اجرایی عناوین هفته 
عفاف و حجاب در شهرستان بحث و تبادل نظر 

صورت پذیرفت.
درابتدای این جلسه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان اسالمشهر ضمن خیر مقدم و 
خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه و تبریک 
ایام دهه کرامت به بخش هایی از فعالیت های 
اداره ارشاد در این زمینه اشاره کرد و افزود : مقوله 
حجاب و عفاف الزم و ملزوم یکدیگر هستند که 
بانوان جامعه با لحاظ نمودن آن می توانند باعث 

رشد ، ارتقاء و بالندگی نسل های آینده شوند. 
وی با اشاره به این مهم که حجاب و عفاف تنها 
یقینا  افزود:  ندارد،  جامعه  بانوان  به  اختصاص 
مردان جامعه نیز باید خود را از لحاظ پوشش 
ظاهری و عفاف باطنی مقید به رعایت این اصول 
نمایند.  وی با تأکید بر توجه هر چه بیشتر به بهره 
گیری از وسایل و رسانه های نوین ارتباطی توجه 
بیشتر به نسل جوان، نوجوان و کودکان را دارای 

جایگاه ویژه برشمرد. 
وی در خصوص دهه کرامت نیز افزود: خوشبختانه 
امسال نیز با توجه به عملکرد بسیار مثبت اداره و 
استقبال پرشور مردم از برگزاری جشنواره آواها 
و نواهای رضوی، روز ۲۹ تیر ماه میزبان ۶ گروه 
داخلی و بین المللی که در شهرستان به اجرای 

برنامه می پردازند ، خواهیم بود. 

خبر

ممنوعیت کشت تابستانه در حوضه مارون

ارگان ها و سازمان های  ادامه روند آگاهی سازی  در  وحیدی فر-اهواز: 
مختلف از وضعیت آب حوضه مارون، مدیرعامل، مدیران حراست و روابط 
عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با 
حضور در فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی و دادگاه شهرستان رامهرمز و دفاتر 
بخشداران جایزان و سرجولکی، بر لزوم ممنوعیت کشت تابستانه و برنامه ریزی 
و مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی در حوضه مارون تاکید کرد. به گزارش 
شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از 
سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: این نشست ها با هدف آگاهی 
و اطالع رسانی درخصوص ممنوعیت کشت تابستانه ۹۷ در تمامی حوضه 
مارون براساس مصوبه مدیریت بحران استانداری و تشریح بحران آب و پدیده 
خشکسالی و نحوه رها سازی آب از سد مخزنی و تامین آب اراضی تحت 

پوشش در حوضه مارون، برگزار شد.
»رحمان خندانی« افزود: میزان بارش های انجام شده در این حوضه ۱۶۹ میلی 
متر بوده که در مدت مشابه در ۶۷ سال گذشته)بلندمدت( بی سابقه است 
و با وجود بارندگی های فروردین و اردیبهشت ماه در حوضه آبریز مارون، 
وضعیت ذخیره آب مخزن سد مارون همچنان زیر خط نرمال است و امسال نیز 
همچنان با خشکسالی مواجه هستیم؛ به گونه ای که حوضه مارون از بحرانی 

ترین حوضه های آبیاری در کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه باید تابع مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری باشیم، 
خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت 
بحران استانداری و با درنظر گرفتن اولویت های مهم از جمله تامین آب شرب 
و کشت های دایم، کشت تابستانه ۹۷ در کل حوضه تحت پوشش مارون 
ممنوع است. مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون با بیان این که باال بردن 
سطح آگاهی های عمومی در زمینه مصرف بهینه آب مهمترین عامل به وجود 
آورنده عزم همگانی در کاهش مصرف است و این مهم با آموزش و اطالع 
رسانی محقق می گردد، اظهار امیدواری کرد: لطف خدا شامل حال همه ما 
و کشاورزان شود و در فصل آبی سال جدید )مهرماه( شاهد بارندگی های 

نرمالی باشیم.
 خندانی، اصالح الگوی مصرف و به کارگیری سیستم های نوین آبیاری، ترویج 
آبیاری شبانه و بازدید کلیه کشاورزان باالدست و پایین دست از سد مخزنی 
مارون، جلوگیری از کشت های خارج از محدوده شبکه ها، برخوردهای قضایی 
با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری مارون، رعایت نوبت 
بندی آب در کانال های آبیاری و استفاده از بنر و بروشور تبلیغاتی در مراکز 
جهاد کشاورزی، فرمانداری و بخشداری را مناسب ترین و منطقی ترین راه حل 
برای گذشت از بحران های موجود دانست و تصریح کرد: با مدیریت منابع آب 
و افزایش بهره وری، استفاده از روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی، 
تغییر الگوی کشت و خارج شدن از روش های آبیاری سنتی و رفتن به سمت 

آبیاری مدرن و نوین می توان به میزان قابل توجهی کمبود آب را مهار کرد.

خبر

در نشست ویژه ای، با حضور فرماندار ویژه شهرستان 
از وقوع جرم  کرج، معاون اجتماعی و پیشگیری 
دادگستری استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه 
مجازات  قانون  شدن  اجرایی  روند  اجرایی،  های 

جایگزین حبس بررسی شد.
و  استانداری  معاونت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج؛ » 
مهندس سیروس شفقی« عصر سه شنبه در جلسه 
» هماهنگی اجرای قانون مجازات جایگزین حبس« 
که با حضور »مهدی جوهری« معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی 
از مدیران دستگاه های اداری شهرستان کرج در 
اهمیت  به  اشاره  با  شد،  برگزار  فرمانداری  محل 
اجرای این طرح اظهار داشت: قانون جایگزین حبس 
باعث کاهش آمار ورودی جرایم غیرعمد به زندانها 
خواهد شد و از این حیث اجرایی شدن آن بسیار 

حایز اهمیت است.
لزوم اجرایی شدن قانون مجازات جایگزین 

حبس در شهرستان کرج
وی با بیان اینکه  در قانون، مجازات و اشد تنبیه افراد 
شرور بعنوان جرایم سخت شناخته شده است؛ افزود: 
نیز  در خصوص  قانون مجازات جایگزین حبس 
جرایم جزیی بعنوان یکی از بهترین راهکارها است 
که در کشور به تصویب و جهت اجرا ابالغ شده است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین با اشاره به 
اینکه تا پیش از این قانون خاصی در این زمینه 
وجود نداشت ، افزود: با پیش بینی این طرح در 
در  که  کارهایی  و  ساز  و  اسالمی  مجازات  قانون 
چارچوب قوانین به این منظور دیده شده است، باید 
بسترهای اجرای آن هر چه سریعتر در شهرستان 

کرج ایجاد شود.
رسانه ها مردم را نسبت به موضوع قانون 

مجازات جایگزین حبس آگاه کنند
شدن  اجرایی  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  شفقی 

این قانون در کلیه مراحل اعم از مراقبت، کنترل 
و نظارت با هماهنگی بین دستگاه ها باید مورد توجه 
قرار گیرد، موضوع تنویر افکار عمومی و آگاه سازی 
جامعه را خاطرنشان و تصریح کرد: رسانه ها در 
اطالع رسانی جزییات قانون جایگزین حبس باید به 
میدان بیایند و آنچه را که مقنن در این زمینه مقرر 

کرده است به اطالع و آگاهی مردم برسانند.
وی افزود: این مهم در راستای تحقق منافع عمومی و 
آشنا کردن هر چه بیشتر مردم نسبت به مفاد قانونی 

امری ضروری بشمار می رود.

شناسایی ۱۳۶ مورد مجازات جایگزین حبس 
توسط دادگستری

فرماندار کرج همچنین با اشاره به آمار اعالم شده 
از سوی دستگاه قضایی استان در خصوص تعداد 
جرایم احصاء شده در جایگزین حبس بیان کرد: تا 
اکنون ۱۳۶ مورد مجازات جایگزین حبس شناسایی 

شده که به نوبه خود رقم قابل توجهی است.
وی بیان کرد: دستگاه های شهرستان،ظرف مدت 
یک ماه ظرفیت پذیرش افراد مشمول اجرای این 
طرح و نوع خدمت مورد نیاز را نیز احصا و اعالم 

کنند.
فرماندار کرج در ادامه با تاکید بر ابالغ نامه هیات 
وزیران، معاون اول رییس جمهوری و وزیر کشور 
در این رابطه بیان کرد: جزییات و روند اجرایی شدن 
این قانون،طبق مفاد الحاقی، مشخص شده است و 
کلیه دستگاه ها با اشراف به ابالغیه در زمینه اجرایی 

شدن این طرح همکاری الزم را داشته باشند.
شفقی با قدردانی از جدیت دستگاه قضا نسبت به 
قانون مجازات  اگر  این طرح گفت:  اجرایی شدن 
جایگزین حبس هر چه سریعتر اجرا شود،شاهد 
تحکیم بنیان خانواده هایی خواهیم بود که یکی از 
اعضای آن بجهت شرایطی خاص و ناخواسته مرتکب 
جرمی غیر عمد و جزیی شده است و حتی نجات 

یک نفر نیز کار بزرگ و ارزشمندی بشمار می رود.

با حضور فرماندار کرج تشکیل شد؛

جلسه هماهنگی اجرای قانون مجازات جایگزین حبس

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

که  رساند  می  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضا  آگاهی  به 
عدم  دلیل  به  دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
بدینوسیله  لذا  نکرد.  پیدا  قانونی رسمیت  نصاب  حصول حد 
از کلیه اعضاء یا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شود. 
تا در مجمع فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 97/۵/2 در محل ترمینال مرکزی شرکت واقع در 
کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج برگزار می گردد حضور بهم 
رسانند. اضافه می شود مجمع عمومی نوبت سوم با حضور هر 
تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده 
برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد 

بود.
دستور جلسه : 

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

هیات مدیره 

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

تا  شود  می  دعوت  شرکت  این  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 11 صبح روز سه 
شنبه 1397/۵/2 در محل ترمینال شرکت واقع در کیلومتر 21 جاده 

مخصوص تهران – کرج تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در مجمع فوق حضور یابد می 
تواند استفاده از حق خود را برای اعمال رای به یک نماینده تام االختیار 
واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی باید حداکثر 
ظرف 7 روز از انتشار آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدارک در دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید 

و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. 
دستورات جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 96 و 
بودجه پیشنهادی سال جاری 

3- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
هیات مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی
توسعه روستایی شهدای خور) نوبت اول (

ساعت  راس  تعاونی  شرکت  این  اول  نوبت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
16 روز جمعه مورخ 97/۵/12 در محل حسینیه شهید بهشتی واقع در 

کیلومتر 20 جاده کرج - چالوس - روستای خور تشکیل می گردد. 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید و 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیر 
عضو تنهای یک رای خواهد داشت. برگه های نمایندگی مزبور با امضاء 
بود. عضو متقاضی  معتبر خواهد  تعاونی  بازرس  و  اکثریت هیات مدیره 
این  انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  حداکثر  باید  نمایندگی  اعطای 
در  عضویت  مدارک  داشتن  دست  در  با  خود  نماینده  همراه  به  آگهی 

تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر شود. 
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396 

3-طرح و تصویب بودجه سال 97 و تعیین خط مشی آتی تعاونی 
4-طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی 

۵-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
6-تصمیم گیری در خصوص ادامه کار هتل - آپارتمان و دام

رئیس هیات مدیره - عباس حسینی 

اصالحیه 
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و درخواست به  رحمت علی مسیبی و محمد علی یحیی 
نتاج  با شماره بایگانی ۹۷۰۱۸۳ از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی بابل که وقت 
رسیدگی ان ۹۷,۵,۲ ساعت ۹ می باشد که در شماره قبلی که در این روزنامه چاپ 

شده بود وقت رسیدگی نوشته نشده بود که در این شماره اصالح میگردد

دادنامه
)  حقوقی(  دادگستری   اول  دادگاه  عمومی  پرونده  کالسه ۹۶۰۹۹۹۸۱۸۴۳۱۰۰۵۹۶ شعبه  

شهرستان شفت تصمیم  نهایی  شماره  ۹۷۰۹۹۷۱۸۴۳۱۰۰۱۹۳
خواهان: بانک توسعه  تعاون  شفت  با  وکالت خانم  پرستو غرایاق زندی  فرزند  کیوان به نشانی  صومعه 

سرا  - خ برشنود  جنب  داورخانه  شبانه  روزی  کرباسی ساختمان  بهاران 
خواندگان:۱- آقای  محمود جانعلی  پور فرزند  محمد  به نشانی  گیالن شفت خ تقی زاده ک معراج 
۲ پ ۱۵۵    ۲-خانم شهناز قربانی  فرزند  حسین  به نشانی گیالن شفت خ تقی زاده کوچه  معراج ۲ 
پ ۱۶۲    ۱-آقای  بهرام  برنگی فرزند  علی به نشانی  گیالن  شفت  خ تقی  زاده  کوچه معراج ۲ پ 

۱۵۵   خواسته: مطالبه وجه بابت 
دادگاه با بررسی  جمیع اوراق  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و به شرح  ذیل مبادرت  به صدور  

رای می نماید.
رای  دادگاه: در خصوص دعوی  بانک  توسعه  وتعاون شعبه شفت  با  وکالت  خانم  پرستو  غرایاق  
زندی بطرفیت آقایان ۱- شهناز  قربانی  فرزند حسین ۲-  بهرام  برنگی فرزند علی ۳- آقای محمود 
جانعلی پور  فرزند محمد به خواسته  تقاضای  صدور  حکم مبنی  بر محکومیت تضامنی  خواندگان  
به پرداخت  مبلغ  ۹۰/۵۰۸/۹۴۱ ریال  به انضمام  خسارت  تاخیر  تادیه از تاریخ  ۹۶/۴/۱۷ تا زمان 
اجرای  حکم  وخسارت  قانونی از جمله  هزینه  دادرسی  و حق  الوکاله  وکیل  با عنایت به مجموع  
محتویات  پرونده  و نظر به استماع  اظهارات  وکیل  خواهان  و خواندگان  و نظر به امضاء ذیل  قرار 
داد  شماره ۱۲۳۶۵۲- مورخه ۹۰/۱۲/۴ فیمابین  خواهان و خواندگان و نظر به امضاء  ذیل  قرار داد 
منعقده  که  حکایت  از مدونیت خوانده  ردیف  اول به  عنوان  وام گیرنده  و خواندگان  ردیف  دوم و 
سوم  به عنوان  ضامنین  و متعهدین  در بازپرداخت  آن  بوده  اند  و با توجه به  اینکه  رابطه  حقوقی  
و قراردادی  طرفین  بموجب  قرار داد مذکور  محرز  است و صحت  واصالت  آن از هر گونه  تعرض و 
تکذیب  باقیمانده  و خواندگان  آثار  حاصل  از عدم  ایفای  تعهد  را قبول  نموده اند  وبا عنایت  به اینکه  
قرار داد  تنظیمی  اصوال  قراردادی  از نوع  عقود  الزم  بوده  و مندرجات  آن برای  طرفین  الزم  الرعایه  
می باشد  و طرفین  مکلفند  تعهداتی  که با  تبعیت  از اصل  آزادی  اراده  قبول  نموده اند  تحمل  و 
تقبل  نمایند  لذا  با احراز  صحت  قرار داد مرقوم  و از این  رو با توجه به  اصل  لزوم  و صحت  قراردادها  
و آزادی  طرفین  در تعیین  شرایط  و آثار  آن  که خود  منبع  التزام  بوده از طرفی  خواندگان  هم  در 
خصوص  دعوی  خواهان  دفاعی  نمودند و دلیلی  که موجب  برائت  ذمه  خود  اقامه  و ابراز  نکردند  
بنابراین  با  احراز  عدم  ایفاء  تعهد  از ناحیه  خواندگان  و عدم  پرداخت  اقساط  در موعد  تعیین شده  
دادگاه  دعوی خواهان  را وارد  دانسته  و مستندا به مواد ۱۰- ۱۹۰ -۱۹۱-۲۱۹-۲۲۱-۲۲۳ از قانون  
مدنی  و مواد ۱۹۸- ۵۱۵-۵۱۹ از قانون  آیین  دادرسی  مدنی  و ماده ۴۰۳  از قانون  تجارت  حکم به  
محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ  نود میلیون  و پانصد  و هشت  هزار و نهصد  و چهل  
و یک  ریال  به عنوان  اصل خواسته  و پرداخت  مبلغ  سه میلیون  و یکصد و  پنجاه  و هفت  هزار  و 
هفتصد و بیست  ریال  هزینه  دادرسی  و پرداخت  مبلغ  سه میلیون  و دویست  و پنجاه  و هشت  هزار  
و سیصد و بیست و یک  ریال  به عنوان  حق الوکاله  وکیل  و پرداخت  خسارت  تاخیر  تادیه  از تاریخ  
۹۶/۴/۱۷ لغایت  هنگام  پرداخت  بر اساس مفاد متن قرار  داد از ناحیه  اجرای  محترم احکام  محاسبه  
و در حق  خواهان  محکوم  و ملزم  می نماید  رای  صادره  نسبت  به خواندگان  غیابی  وظرف  مدت  
بیست روز پس از  ابالغ  قابل  واخواهی  در این شعبه  و سپس  ظرف  مدت بیست  روز  پس از  انقضای  

مهلت  واخواهی  قابل  تجدیدنظر  خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان گیالن  می باشد.
4۶7- رییس  شعبه  اول  دادگاه  عمومی  حقوقی  شفت -  سیروس  محمدی

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

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

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل ۸۷ به شماره شهربانی ایران ۸۲- ۶۴۵ل۱۲ و 
به شماره موتور ۱۱۴۸۷۰۲۸۱۷۳ و شماره شاسی NAAA۴۶AA۰۸G۲۶۲۰۱ به نام 

حسین حدادی مفقود شده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم ۱.مجید اله کرمی فرزند ابراهیم به نشانی: استان البرشهرستان کرج - جاده مالرد - شهرک ارم - یاسین شرقی بن بست دوم - مجتمع 

صدف - واحد ۲ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم  ۱. جمشید ، بیرانوند  نشانی :مجهول المکان 
 محکوم به : بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به و شماره دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۳۰۳۷۵۰۰۰۴۲محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و 
۷۲۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی وتاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۵/۲۰لغات اجری حکم که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان وپرداخت حق االجرا /م/الف ۱۴۸۹

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس- سرآبادانی تفرشی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم راضیه شهبازی دارای شناسنامه شماره ۲۱۶۴ به  شرح دادخواست به کالسه ۱۵۴/۷/۹۷ ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهاب شهبازی بشناسنامه  
شماره ۱۷۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱. راضیه شهبازی فرزند شهاب - ش ش ۲۱۶- ت ت  ۱۳۶۴ ص از نهاوند - 
دخترمتوفی  ۲. مجید شهبازی فرزند شهاب  -ش ش ۰۳۱۱۲۴۴۳۰۰- ت ت ۱۳۷۴ ص از تهران - پسرمتوفی ۳. معصومه نادری فرزند علی احمد - ش ش ۲۲۸۶ - ت ت  ۱۳۴۶ ص از نهاوند- همسرمتوفی  

۴. محمدرضا شهبازی  فرزند شهاب - ش ش ۵۳۵۶- ت ت ۱۳۶۶ ص از نهاوند- پسرمتوفی  ۵. فرنگ نسائی  فرزند علی  - ش ش ۱۰- ت ت  ۱۳۲۵ ص از نهاوند - مادر 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 

رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان فردیسدارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۴۸۵

منکویی- رشت: دکتر مسعود نصرتی در اشاره 
به پیگیری مداوم شهرداری رشت برای اجرای ۲۱ 
پروژه عمرانی در شهرداری رشت بیان کرد: این 
پروژه ها که با رویکرد گردشگری، حمل و نقل و 
تأمین زیر ساخت ارائه خدمات شهری به شهروندان 
قانونی  فرایند  شهریور ۹۷  پایان  تا  است،  همراه 

اجرایی آنها انجام خواهد شد.
شهردار رشت با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه 
رشت  شهر  عمرانی  های  پروژه  اجرای  در  گذار 
تصریح کرد: فرایند قانونی جذب سرمایه گذار ۱۸ 
پروژه با عناوین باغ ۴۵ هکتاری الکان، شهربازی، 
مجموعه خوراک و سالمت، جنگل سراوان، کافه 
مجموعه  هکتاری،  گردشگری ۱۴  پارک  کتاب، 

تفریحی پارک آبی، زمین فوتبال چمن مصنوعی، 
ملت،  پارک  نگهداشت  و  روز کردن  به  و  تجهیز 
مجموعه خدماتی و گردشگری، مجموعه توریستی 
مجموعه  ورا،  آلوئه  صادرات  و  کاشت  درمان،  و 
اقامتی، پارکومتر و احداث ایستگاه اتوبوس، کارت 
بهداشتی، خصوصی  احداث سرویس  شهروندی، 
طریق  از  نوری  فیبر  و  اتوبوسرانی  ناوگان  سازی 
فراخوان و طی فرآیند قانونی تعیین سرمایه گذار 
به صورت عمومی انجام شده و سرمایه گذاران بالقوه 
واجد الشرایط برای اجرای عناوین ذکر شده اعالم 

آمادگی کرده اند که فرایند قانونی آن توسط سازمان 
شهرداری  مردمی  مشارکتهای  و  گذاری  سرمایه 
اجرای  از  وی  باشد.  می  پیگیری  در حال  رشت 
سه پروژه با عناوین هتل آپارتمان، هتل ورزش و 
پارکینگ طبقاتی خبر داد و گفت: این پروژه ها با 
برگزاری فراخوانی عمومی پیگیری می شود. مسعود 
نصرتی با تأکید بر ضرورت اجرای فیبر نوری در 
سطح شهر رشت خاطر نشان کرد: پروژه فیبر نوری 
شهرداری رشت با طول تقریبی صد کیلومتر برای 
تأمین زیر ساختهای شهرداری پس از طی فرایند 

قانونی آماده عقد قرارداد طی چند روز آینده می 
باشد. شهردار رشت همچنین از نصب ۱۱۰ دوربین 
ثبت تخلفات رانندگی در سطح شهر خبر داد و یاد 
آور شد: نصب ۱۱۰ دوربین ترافیکی جهت تسهیل 
تردد و افزایش ایمنی تردد در معابر شهر، کاهش 
تردد  کاهش  محیطی،  زیست  و  صوتی  آلودگی 
های غیرضروری و اطالع رسانی وضعیت ترافیک 
به شهروندان محترم شهر رشت و سفرهای درون 
شهری، تسهیل در اعمال قانون و عدالت محوری در 
اجرای قانون، بهبود وضعیت نظم ترافیک در سطح 
شهر رشت خصوصاً تقاطع ها و کاهش تصادفات 
درون شهری از طریق کاهش تخلفات شهری در 

حال اجرا می باشد.

نصب ۱۱۰ دوربین ترافیکی در معابر رشت
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دوره آموزش مبلغان دانش آموزی برگزار می شود

مدیر مرکز فرهنگیـ  تبلیغی آینده سازان گفت: دوره متمرکز آموزشی مبلغان 
دانش آموزی ویژه طالب مستقر در استان ها برگزار می شود.

به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان ، حجت االسالم والمسلمین جاللی مدیر 
مبلغان  آموزش  متمرکز  دوره  گفت:  سازان  آینده  تبلیغی  ـ  فرهنگی  مرکز 
دانش آموزی ویژه طالب مستقر در استان ها به همت مرکز فرهنگی تبلیغی 

آینده سازان قم برگزار می شود.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی که با هدف مهارت افزایی طالب عالقه مند فعالیت 
در حوزه تبلیغ دانش آموزی برگزار می شود، با استفاده از تدریس اساتید کشوری 
و مجرب تبلیغ دانش آموزی موضوعاتی مانند شیوه های مدیریت کالس، آشنایی 
با اصول پاسخگویی به سؤاالت دانش آموزی و آشنایی با اصول و شیوه های 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  نوجوان  مخاطب شناسی  مشاوره،  و  راهنمایی 
می دهد. حجت االسالم والمسلمین جاللی با بیان اینکه اجرای شیوه کارگاهی 
و تبدیل دانسته ها به فعالیت و تجربه از جمله ویژگی های این دوره آموزشی 
است، افزود: دوره آموزشی متمرکز تبلیغ دانش آموزی به همت مرکز فرهنگی 
ـ تبلیغی آینده سازان وابسته به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان برنامه ریزی شده و در تاریخ ۸ لغایت ۱۲ 
مردادماه در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السالم 
در شهر مقدس قم برگزار می شود. وی گفت: حضور و سخنرانی نماینده مقام 
معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان و شماری از علما 
و شخصیت های حوزوی، مسؤوالن وزارت آموزش و پرورش و صاحب نظران و 
فعاالن حوزه تربیت و تبلیغ دانش آموزی از برنامه های جانبی این دوره آموزشی 
است. مدیر مرکز فرهنگی تبلیغیـ  آینده سازان اضافه کرد: شرکت در این دوره 
آموزشی ویژه طالب مستقر در استان ها )به جز قم( است و عالقه مندان برای 
شرکت در این دوره می توانند تا تاریخ ۲۵ تیر ماه با دفتر اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان استان محل حضور خود تماس گرفته و یا به سایت مرکز 
فرهنگیـ  تبلیغی آینده سازان به نشانی www.afaagh.com مراجعه کنند. 
وی تصریح کرد: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان از مراکز پیشگام در تبلیغ 
دانش آموزی بوده و بیش از ۱۵ سال از فعالیت تخصصی این مرکز در حوزه 

فعالیت های تبلیغی و تربیتی نوجوانان می گذرد.

برگزاری دومین کنگره دانش آموزی 

 قائم مقام سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران از برگزاری دومین کنگره 
دانش آموزی از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ تیرماه سال جاری در اردوگاه شهید باهنر 

تهران خبر داد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی 
ایران، محمد روشنی ضمن اعالم این خبر، اظهار داشت: این کنگره با حضور 
مسئولین و با هدف تعیین خط مشی ها و سیاست های کالن و راهبردی سازمان 

در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی برگزار خواهد شد.
وی افزود: بهره گیری صحیح از ظرفیت ها و سرمایه های ملی اعم از فرهنگی، 
آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال 
اعضاء، مدرسین و مسئولین در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی سازمان از دیگر 

اهداف برگزاری دومین کنگره دانش آموزی سازمان می باشد.
روشنی در ادامه اذعان داشت:  از جمله برنامه های این کنگره شامل، کارگروه های 
تخصصی، برپایی جلسات هم اندیشی، برنامه های فرهنگی ـ ورزشی، برگزاری 
کارگاه های مهارت های اجتماعی، بیان دیدگاه های نمایندگان اعضاء، مربیان 
کنگره  اعضای  می شود،  نشان  خاطر  می باشد.  غیره  و  مجامع  مدرسین  و 
دانش آموزی متشکل از دبیران مجامع ششگانه استان ها)اعضا، مربیان و مدرسین 
خواهر و برادر( به تعداد ۶۴ نفر دانش آموز،۶۴ نفر مربی و ۶۴ نفر مدرس پیشتاز 
و همچنین ۳۲ نفر از مدیران استان های سازمان دانش آموزی سراسر کشور است.

خبر

برهنگي و بي حجابي از تنش هاي 
فرهنگي  است 

   » زنان ما چادر را انتخاب کرده اند. البته ما هیچ وقت 
نگفتیم که حتماً چادر باشد و غیرچادر نباشد. گفتیم 
که چادر بهتر از حجاب هاي دیگر است. زنان ما مي 
خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم 
دوست دارند و چادر ، لباس ملي ماست. چادر بیش 
از آنکه یک حجاب اسالمي باشد ، یک حجاب ایراني 
است. مال مردم ما و لباس ملي ماست. »  مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی(
به گزارش پیام زمان از معاونت اجتماعی فاتب اداره 
آموزش  و مشارکت عمومی پوشش یکی از نمادها و 
شاخصه های مهم فرهنگ بشر است. انسان ها از وقتی 
که توانستند خودشان را بشناسند و به رفع نیازهایشان 
بپردازند یکی از اولین نیازهایی که تالش کردند آن را 
با استفاده از خالقیت شان بر طرف کنند پوشش بوده 
است. پوشش نه فقط به عنوان یک مکانیسم طبیعی 
برای مقابله با سرما و گرما بلکه نمادی از شخصیت 
باورهای آن ها است. پوشش در اکثر تمدم  افراد و 
های بشری وجود داشته و به عنوان یک ارزش به ویژه 
در خصوص پوشش زنان مطرح بوده است. در ایران 
هم قبل از اسالم هرچه زن پوشیده تر بوده تشخص 
بیشتری داشته و به جز زنانی که از موقعیت اجتماعی 
پایین تری برخوردار بودند ، سایر زنان پوشش را  برای 

حفظ شخصیت شان حفظ می کردند. 
حجاب به معناي پوشاندن بدن از نامحرمان، امري 
فطري است که براي حیات اجتماعي انسان ضرورت 
دارد. برهنگي و بي حجابي و حتي بدحجابي از جمله 
تنش هاي فرهنگي، اجتماعي است که جوامع را در 
آستانه فروپاشي قرار داده و نمونه بارز آن را مي توان در 

غرب بي بند و بار کنوني جستجو کرد. 
اسالمي  برجسته  احکام  از  یکي  را  حجاب  معموال 
صراحت  به  نیز  کریم  قرآن  در  البته  که  دانند  مي 
در سوره احزاب و نور از آن یاد شده است و بر این 
اساس در تمامي تبلیغات و تهاجمات فرهنگي- رواني 
غرب، حجاب را با پوشش اسالمي و حتي چادر برابر 
مي دانند. اما جالب اینجاست که با توجه به فطري 
بودن مقوله حجاب، تمامي ادیان آسماني، جامعه را 
به سوي آن فراخوانده و حتي در قومیت ها و ملل 
گوناگون با ریشه تاریخي کهن نظیر ایران بعنوان یک 
فرهنگ نهادینه شده است. در ایران باستان، چادر قبل 
از حضور دین مبین اسالم بعنوان مقوله اي ملي مطرح 
بوده است تا آنجا که برخي محققان و اندیشمندان، 
پوشش اسالمي را نتیجه تعامل فرهنگي بین اعراب و 
ایرانیان دانسته اند! اما صحیح آن است که مباني فقهي 
و احکام اسالمي از آنجا که برپایه فطرت و ارزش هاي 
واالي بشري بنا نهاده شده است با مهر تایید زدن بر 
حجاب ایراني موجب تقویت و اعتالي فرهنگ حجاب 
که اکنون مترادف با پوشش اسالمي است، شده است. 
چادر نیز تنها یکي از مصادیق بارز و نمونه حجاب مي 

باشد. 

خبر

جمعیتی  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
به  اشاره  با  احوال  ثبت  سازمان  مهاجرت  و 
اینکه در مسائل جمعیتی باید صریح بود و 
تیره  گفته می شود  که  وضعیت حال چنان 
جمعیت  گفت:  حال  عین  در  نیست،  تار  و 
میلیون  به ۱۰۰  آینده  کشور طی سه دهه 

نفر می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد باقر 
جمعیت،  جهانی  روز  مناسبت  به  عباسی 
گفت: ایده شکل گیری روز جهانی جمعیت 
به سال ۱۹۸۹ بازمی گردد. سازمان ملل روز 
۱۱ ژوئیه را با توجه به اینکه جمعیت جهان 
در این روز -در سال ۱۹۸۷ - به پنج میلیارد 
نفر رسید، به عنوان روز جهانی »جمعیت«  
بین المللی  فرصتی  روز  این  کرد.  نام گذاری 
و  جمعیت  به  همگانی  اندیشه ورزی  برای 
روز  این  امسال  شعار  است.   آن  موضوعات 
به »توانمندسازی انسان ها و توسعه ملت ها« 
داد: موضوع جمعیت  ادامه  دارد. وی  تأکید 
در ایران در قرن حاضر یک دغدغه همگانی 
بوده است. ما قرن حاضر را با جمعیت ۱۰ 
پایان  به  حال  در  و  کرده ایم  آغاز  میلیونی 
رساندن آن با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون 
کشور،  در  داده  رخ  تغییرات  با  هستیم. 
زندگی،  تحول سبک  گسترش شهرنشینی، 
گذار از روابط خانوادگی پدرساالرانه به روابط 
 ... و  ازدواج  آمار  کار،  بازار  تحوالت  مدنی، 
نوظهور  ایران درگیر مسائلی  عمال جمعیت 
و تجربه نشده در تاریخ خود است. این امر 
ابالغی مقام  در سیاست های کلی جمعیت، 

معظم رهبری نمودی عینی یافته است. مرور 
باالی  اهمیت  نشان دهنده  سیاست ها  این 
جامعه  کل  و  ایشان  برای  جمعیتی  مسائل 
است.به گفته وی، در مسائل جمعیتی باید 
گفته  که  چنان  حال  وضعیت  بود  صریح 
می شود تیره و تار نیست. ما جمعیت نزدیک 
آینده  سال  در سی  را  نفر  میلیون  به ۱۰۰ 
و  آمار  دفتر  کل  مدیر  کرد.  خواهیم  تجربه 
اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  احوال 
افزایشی  روند  کل  باروری  میزان  براینکه 
ضرورتا  کرد:  اظهار  خیر،  یا  داشت  خواهد 
اینگونه نیست. با گذر زمان و تغییرات نسلی 
حتی می توان انتظار کاهش این میزان را نیز 

داشت. موضوعی که در سال های انتهایی دهه 
۸۰ رخ داد و باعث شد در سال ۱۳۹۰ شاهد 
رقم ۱.۸ برای میزان باروری کل کشور باشیم 

یعنی رقمی کمتر از سطح جانشینی.
وی حفظ میزان باروری کل در حول و حوش 
شدن  فراهم  نیازمند  را  جانشینی  سطح 
مولفه های متعددی خواند و گفت: جامعه ما 
و  گذاشته  سر  پشت  را  جمعیتی  دوم  گذار 
بسیاری از افراد متولد دهه ۶۰ حتی فرزندان 
آرام  ما  و  آورده اند  دنیا  به  نیز  را  خود  دوم 
آرام شاهد مادران دهه هفتادی هستیم که 
دهه  مادران  نصف  تقریبا  عددی  لحاظ  از 
سن  افزایش  که  آن  هستند. ضمن  شصتی 
ازدواج باعث تاخیر در ورود به فرآیند باروری 

می شود. اما فراموش نکنیم ما در حال گذار از 
پنجره طالیی جمعیت هستیم. اگر بتوانیم در 
این دوران به سود جمعیتی حاصل از حضور 
فعالیت  سن  در  جمعیت  درصد   ۷۰ حدود 
و  اقتصادی  انگیزه های  کنیم،   پیدا  دست 
اجتماعی و فرهنگی شکل گیری خانواده های 
بزرگتر را ایجاد کرده ایم. ضمنا توجه داشته 
و  بوده  فرزند  تک  خود  که  نسلی  باشیم،  
مشکالت آن را تجربه کرده اند،  حال که مادر 
و پدر می شوند، به شرط فراهم بودن شرایط 
ممکن است تک فرزندی را به فرزندان خود 
با بعد  تحمیل نکنند و مجددا خانواده هایی 
دفتر  مدیرکل  گفته  شود.به  تجربه  وسیع تر 
آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، 
تعداد موالید ثبت شده در سال ۱۳۹۶ برابر 
یعنی   است.  بوده  هزار  و ۴۸۷  میلیون  یک 
جمعیت  نفر  هزار  هر  ازای  به  تولد   ۱۸.۸
کشور. این شاخص در سال ۱۳۹۵، ۱۹.۵ در 
اینکه  بیان  با  پایان  در  بود.عباسی  نفر  هزار 
یکی از نکات قابل توجه تغییرات رخ داده در 
مباحث جمعیتی ، شروع فرآیند فرزندآوری 
است، گفت: در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۶هزار 
ازدواج  از  کمتر  و  یکسال  فاصله  با  نوزاد 
 ۱۰ حدود  یعنی  آمده اند  بدنیا  والدین شان 
تولدها »تا دوسال  درصد. حدود ۱۸ درصد 
داده است  والدین رخ  ازدواج«  تاریخ  از  بعد 
تشکیل  دیگر  که  است  این  معنای  به  واین 
به  را  آوری  فرزند  بالفصل  معنای  زندگی 
تغییرات  از  بخشی  نیز  این  ندارد  همراه 
اجتماعی رخ داده موثر بر روندهای جمعیتی 

ما در سالیان آتی است.

وقوع 28 درصد تولدها در دو سال اول ازدواج؛ 

جمعیت 1۰۰ میلیونی ایران طی 3 دهه آتی 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به      آرش باباخانی    ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. مهدی 
شرفی      دادخواستی بخواسته مطالبه وجه    به استناد   گواهی عدم  پرداخت بانکی   
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۲۶۲/۹۷ شعبه  سوم   ثبت و وقت دادرسی  به 
روز سه شنبه     ۹۷/۵/۲۳ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست       خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور 
دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط 

یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه     سوم شورای حل اختالف تنکابن  

 آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     مصطفی خلعتبری    ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. محسن 
طوسی خراسانی وکیل بانک ملت       دادخواستی بخواسته تامین خواسته -مطالبه وجه     
به استناد    دادخواست و ضمائم  به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۴۹/۹۷شعبه  
ششم    ثبت و وقت دادرسی  به روز یکشنبه      ۹۷/۶/۴ ساعت ۱۱صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست       وکیل بانک ملت   و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی 

بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    ششم   شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  قنبرعلی نوروزی سیکانی فرزند علی اصغر       بشرح درخواستی که به شماره 
۱۲۷/۹۷/ش۲ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  تاجماه صادق ورکی فرزند حاجی آقا     به 

شماره شناسنامه  ۱۸۸صادره از   کرج  
   در  تاریخ۸/۲۷/ ۸۹دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    کرج   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
غالمعلی نوروز سیلکانی فرزند متوفی
قنبر علی نوروز سیلکانی فرزند متوفی
شعبانعلی نوروز سیلکانی فرزند متوفی

حوا خاتون نوروز سیلکانی فرزند متوفی
رقیه نوروز سیلکانی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  محمد واحدی فرزند رجب        بشرح درخواستی که به شماره ۱۲۳/۹۷/ش۲ 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  رجب واحدی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه  ۴۴۶صادره از   
تنکابن     در  تاریخ۱۲/۶/ ۹۶دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن    بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
حسین واحدی فرزند متوفی
محمد واحدی فرزند متوفی
عبداله واحدی فرزند متوفی
علیرضا واحدی فرزند متوفی
زینب واحدی فرزند متوفی
سلطان کلهر همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

 دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ ۹۶۰۹۹۸۱۱۱۱۳۰۰۲۱۴شعبه  کالسه  پرونده   
آقای  شماره ۹۷۰۹۹۷۱۱۱۱۳۰۰۵۱۵شاکی  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی  بابل ۱۰۲ 
حسن مفردی  فرزند عباس به نشانی مازندران بابل خیابان کشاورز جنب بیمارستان 
روحانی متهم آقای حسن احمدی جوقی به نشانی زنجان روستای ایده لو کد پستی 
اتهام  تلفنی رای دادگاه در خصوص  ۴۵۴۸۱۱۸۱۸۴۰۹۱۰۴۷۹۷۰۳۸اتهام مزاحمت 
آقای حسن احمدی. جوقی  فاقد مشخصات بیشتر متواری دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی 
از شماره۰۹۱۰۴۷۹۷۰۳۸ به شماره شاکی آقای حسن. مفردی ۰۹۱۹۷۸۶۹۷۳۳ با کد 
ملی ۶۱۴۰۰۰۹۷۷۴و کد پستی ۴۵۴۸۱۱۸۱۸۴واقع در شهرستان بابل حسب شکایت 
شاکی پرینت تماس های برقراری شده عدم حضور به موقع متهم مذکور در این دادگاه 
علیرغم ابالغ و نشر آگهی و عدم ارسال الیحه ای به این دادگاه و سایر قرائن و امارات 
منعکس در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص داده به دلیل اینکه 
اوال وجود پرینت مضبوط در پرونده و ثانیاً متواری بودن متهم مذکور علیرغم ارسال 
نیابت و عدم شناسایی و نشر آگهی متهم مذکور به مرجع قانونی مراجعین نداشته فلذا 
این دادگاه مستندا به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۷۵ با رعایت مواد ۶۶ و 
بند ب این مواد ۸۳ و ۸۶ همگی از قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲ و رای وحدت رویه 
به شماره ۷۴۶ مورخه ۹۴,۱۰,۲۹ دیوان محترم عالی کشور متهم مذکور به پرداخت 
جزای نقدی از بابت تبدیل مجازات ۹۱ حبس به مبلغ یک میلیون تومان به نفع دولت 
جمهوری اسالمی ایران محکوم می نماید حکم صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضائ مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد 

رییس شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد حسین جودکی نژاد دارنده شناسنامه شماره ۷۹۷۸ به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۹۶۰۹۹۸۶۷۳۵۱۰۰۴۹۱ 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان  جمشید جودکی نژاد به 
شناسنامه شماره ۱ در تاریخ دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵در گذشته و ورثه وی در هنگام 

درگذشت عبارتند از : 
۱-صنمبر مینائی فرزند داربلوط شماره شناسنامه شماره ۲ نسبت با متوفی : زوجه 

۲- محمد حسین جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۷۹۷۸ نسبت با 
متوفی : فرزند 

۳- ساعت بانو جعفری فرزندبابا جان  شماره شناسنامه شماره ۴۸۵۹۴۸۹۶۱۶  نسبت 
با متوفی :مادر 

۴- صبا جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۴۸۵۰۱۶۸۹۳۰ نسبت با 
متوفی : فرزند

۵- انیس جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۴۸۵۰۰۳۹۱۰۳ نسبت 
با متوفی : فرزند

۶- حدیث جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۴۰۶۰۰۵۰۲۲۹  نسبت 
با متوفی : فرزند

۷- مریم جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۱۹۸۲ نسبت با متوفی 
: فرزند

۸- طاهره جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۲۰۸۸  نسبت با متوفی 
: فرزند

۹-مهدی جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۲۰۸۷ نسبت با متوفی 
: فرزند

۱۰- سجاد جودکی نژاد فرزندجمشید  شماره شناسنامه شماره ۱۹۱نسبت با متوفی 
: فرزند

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند.

رئیس بیستمین کنگرهبین المللی تازه های قلب و عروق ایران  با 
بیان اینکه مصرف دخانیات، چربی و فشار خون احتمال حمالت 
قلبی را افزایش می دهد، توضیح داد: معموالً این عارضه در آقایان از 
سن ۴۰ سالگی به باال و در خانم ها نیز پس از سن یائسگی بیشتر 
مشاهده می شود لذا باید در این سنین به تغییرات در قفسه سینه 

توجه بیشتری شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران ، 
دکتر مسعود قاسمی رئیس بیستمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق ایران از برگزاری این کنگره خبرداد و اظهارداشت: در 
این کنگره در خصوص رویدادهای علمی نوین در زمینه تشخیص، 
پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق بحث و تبادل نظر 

خواهد شد.
وی افزود: در این کنگره عالوه بر متخصصان داخلی قلب و عروق 
برنامه هایی در زمینه آخرین تحقیقات و روش های نوین درمان برای 
همکاران اکوکاردیوگرافی، آنژیوپالستی، الکتروفیزیولوژی، نارسایی 

قلبی و ... ارائه خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در 
این کنگره موضوع پیشگیری در ۲ مرحله اولیه و ثانویه بررسی 
می شود، توضیح داد: در خصوص پیشگیری از بروز بیماری های 
قلبی در زمینه تغییرات ضروری برای سبک زندگی و همچنین 
بهبود روش های درمانی بیماری های قلبی به بحث و تبادل نظر 

خواهیم پرداخت.
قاسمی با بیان اینکه در این همایش روش های درمانی نوین مانند 
تعویض دریچه قلب بدون جراحی باز، استفاده از روش های مدرن 
نقشه برداری از کانون های ضربان نابجا در قلب مورد بررسی قرار 

می گیرند، گفت: همچنین دستاوردهای نوین جهانی در زمینه 
داروهایی که می توانند برای درمان بیماری هایی نظیر چربی خون 

و اختالل در عملکرد قلب به کار برده شود معرفی خواهند شد.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران تصریح کرد: در حوزه درمان نیز 
درباره روش های نوین جراحی قلب، استفاده از استنت های دارویی، 

ترمیم و تعویض دریچه های قلب، مباحث نوینی توسط متخصصان 
ارائه می شود. وی با بیان اینکه در این کنگره بیش از ۲۵ مهمان 
خارجی برجسته از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت، گفت: 
تاکنون بیش از ۱۰۰ مقاله تحقیقاتی به این کنگره ارسال شده  

است.

 افزایش حمالت قلیب از سن ۴۰ سالیگ
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توتال ایران را ترک کرد

مدیرعامل شرکت توتال گفت: این شرکت به دلیل عدم امکان معافیت از 
تحریم های جدید دولت آمریکا، از طرح پارس جنوبی ایران خارج می شود.

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، پاتریک پویان، در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی بی اف ام فرانسه، با تاکید بر اینکه راه دیگری جز خروج از این پروژه 
نداشته است، گفت: شما نمی توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در 
۱۳۰ کشور جهان فعالیت داشته باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را 
اجرا می کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم. وی افزود: شرکتی مثل ما باید به 
قوانینی که در موردش به اجرا گذاشته می شود، احترام بگذارد؛ بنابراین ما باید 
از ایران خارج شویم که بر این اساس، توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز 
۱۱ میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس ۴۰ میلیون دالر متضرر شده 
است. پویان با ابراز امیدواری در باره اینکه یک روز بتوانیم به ایران برگردیم 
گفت: برای شرکتی در مقیاس توتال که ساالنه ۱۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

انجام می دهد، زیان ۴۰ میلیون دالری چندان قابل توجه نیست.

هشدار تهران به هند در مورد کاهش خرید نفت 
از ایران

کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در هند هشدار داد اگر دهلی نو نفت 
کشورهای عربستان، آمریکا و روسیه را جایگزین نفت خام ایران کند، تهران 

امتیازات ویژه ای که به هند ارائه می کند را لغو خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در هند هشدار داد 
اگر دهلی نو نفت کشورهای عربستان، آمریکا و روسیه را جایگزین نفت خام 
ایران کند، تهران امتیازات ویژه ای که به هند ارائه می کند را لغو خواهد کرد.

مسعود رضوانیان رهقی این اظهارات را در میزگردی که سوی جبهه اقلیت های 
هند برگزار شده بود بیان داشت. وی با بیان اینکه ایران به عنوان دارنده منابع 
عظیم انرژی، نزدیکترین و امن ترین منبع تامین انرژی هند است گفت: »ایران 
یک بازار باز برای تامین نیازهای هند همچون سوخت، اوره، و ال ان جی نیز 

محسوب می شود و تهران نیازهای هند را به خوبی می شناسد.«
سرپرست سفارت ایران در دهلی نو همچنین با انتقاد از رویکرد دولت هند در 
قبال ایران گفت، تهران هر زمان که مقدور بوده، تالش کرده در زمینه های 
راهبردی نظیر انرژی و ارتباطات به هند یاری برساند، اما دهلی نو تعهدات 
خود در زمینه سرمایه گذاری در بندر چابهار را به طور کامل اجرا نکرده است.

نفت در جهان

دولت تاکنون برای سهمیه بندی 
بنزین تصمیمی نگرفته است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت تا به 
امروز در خصوص سهمیه بندی بنزین تصمیمی نگرفته 
است و همه چیز بستگی به شرایطی دارد که در آینده 

ایجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، هدایت ا... خادمی با 
اشاره به امکان سهمیه بندی شدن بنزین، بیان کرد: 
در خصوص سهمیه بندی شدن بنزین تاکنون دولت 
تصمیمی نگرفته است اما این امکان وجود دارد تا این 
اتفاق بیفتد. در مجلس نهم دو نرخی بودن و استفاده 
از کارت های سوخت هوشمند به منظور شفاف سازی و 
جلوگیری از فساد مصوب شده بود اما وزیر نفت فعلی 
کار را به این شکل انجام نداد. وی در ادامه گفت: در 
بودجه امسال نیز افزایش نرخ حامل های انرژی و بنزین 
مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت کرد. با توجه 
به شرایطی که امروز ایجاد شده است و امکان دارد به 
سمت تحریم ها پیش برویم و شاهد مشکالتی در زمینه 
بنزین باشیم، امکان دارد دوباره به سمت سهمیه بندی 
بنزین برویم اما امروز هیچ مشکل خاصی در این زمینه 
وجود ندارد و تصمیمی گرفته نشده است. خادمی در 
پایان گفت: در مجلس و در بین کمیسیون ها و گاها در 
بین وزرا صحبت هایی در خصوص سهمیه بندی انجام 
می شود اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده است و همه 
چیز بستگی به شرایطی دارد که در آینده پیش می آید.

کوتاه از انرژی

با  سوخت  عرضه  کارتخوان های  جدید  نسل 
هدف استفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل 
کاهش  و  مشتریان  سوی  از  هزینه  پرداخت  در 

هزینه های دولت رونمایی شد.
نسل  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حضور  با  سوخت،  عرضه  کارتخوان های  جدید 
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران در جایگاه سوخت 
آزادی رونمایی شد. این کارتخوان های جدید قابلیت 
کارت های  از طریق  هزینه سوخت  آنی  پرداخت 
بانکی عضو شبکه شتاب بدون دخالت نیروی انسانی 
را دارند، همچنین از طریق تلفن های همراه نیز 
می توان در لحظه اقدام به پرداخت برخط )آنالین( 

هزینه سوخت کرد.
با بهره برداری از نسل جدید کارت خوان های عرضه 
سوخت، همه نازل ها در سراسر کشور به سامانه 

دریافت سوخت و پرداخت وجه به صورت هم زمان 
مجهز می شوند تا شهروندان با استفاده از کارت های 
بانکی یا از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام 

ایجاد شده  این گزارش، فناوری   بر اساس  دهند. 
روی کارتخوان های جدید، قابلیت توزیع سوخت و 
انجام عملیات  بانکی را دارد و به زودی همه نازل ها 

به سامانه دریافت سوخت و پرداخت همزمان مجهز 
می شوند. با تجهیز نازل ها، دریافت کنندگان سوخت 
می توانند با وارد کردن کارت های بانکی خود، یا از 
طریق تلفن همراه پرداخت وجه سوخت را انجام 
کارتخوان ها،  نسل جدید  از  بهره برداری  با  دهند. 
هزینه های تامین، نگهداشت و پشتیبانی از طریق 
شبکه بانکی کشور و بخش خصوصی از دوش دولت 

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

از دیگر مزایای کارتخوان های جدید است.
روزآمد  فناوری  از  کارتخوان ها  جدید  نسل  در 
ارائه خدمات مطلوب تر،  با  تا  استفاده شده است 
عملیات سوخت گیری تسهیل شود و استفاده از 

کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا کند.

نسل جدید کارتخوان های سوخت رونمایی شد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره  اصالحی  و   ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۸۰۲مورخ  شماره  آراء  برابر 
۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۲۸۰مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عباسیان بشناسنامه 
شماره ۲۲ صادره از کرج فرزند عباس در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۳۰۶/۵۰ مترمربع که میزان ۵۰/۶۰ مترمربع از پالک ۵۰۲ فرعی و میزان 
۲۵۵/۹۰ مترمربع از پالک ۵۰۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک 
اولیه وراث مرحوم علی کمالی روستا بنام محسن و معصومه و زهرا همگی کمالی روستا 
و فاطمه استاد کاظمی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹۷/۱۰۳۸۶/ف م/الف تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/۲۱
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده شعله حسینی فرزند سید جلیل         بشرح درخواستی که به شماره 
۱۳۵/۹۷/ش۲ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید حبیب حسینی فرزند سید قاسم  به 
شماره شناسنامه  ۳۲۱۶صادره از   تنکابن     در  تاریخ۳/۲۷/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان    تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر 

است به: 
سید عادل حسینی فرزند متوفی
سیده آرزو حسینی فرزند متوفی

سیده شعله حسینی همسرمتوفی
سیده عالیه حسینی مادر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر 

خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  مصطفی طبری فرزند محمد حسین      بشرح درخواستی که به شماره ۱۳۶/۹۷/

ش۲ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  محمد حسین طبری فرزند شکراله     به شماره 
شناسنامه  ۳ صادره از    تنکابن     در  تاریخ۸/۲۵/ ۹۶دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    

کرج   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
میثم طبری فرزند متوفی

مصطفی طبری فرزند متوفی
مرتضی طبری فرزند متوفی
فاطمه طبری فرزند متوفی
زهرا مهجوب همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهی مفقودی 
برگ سبزو برگ کمپانی  موتور سیکلت سیستم کویر تیپGLX ۱۵۰مدل ۹۲ رنگ 
مشکی به شماره موتور   *N – C ۳ C* ۰۰۳۹۸۷ به شماره شاسی ۹۲۰۰۵۸۳ 

N ۳ C*** C۱۵۰ به نام شرکت نگین خودرومفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان – خرم آباد .  

مفقودی
 المثنی  برگ سبز سواری تویوتا کرونا مدل ۸۶ با شماره پالک ۷۵۸ م ۵۸ ایران ۸۲ 
با شماره موتور ۰۶۷۸۵۶۷ و شماره شاسی ۰۱۴۵۴۶۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پژو۲۰۶ مدل ۱۳۸۹ شماره شهربانی  ۹۴۲ ص ۶۹ایران  
۸۲ با شماره موتور ۴۰۵۵۰۴۳ و شماره  شاسی ۴۷۷۳۹۷ مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

آگهی احضار متهم
تعقیب  تحت  اتهام سرقت  به  آوازه  بهزاد  آقای  درپرونده کالسه ۹۷۰۱۰۵این شعبه 
قرارگرفته است.با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۷۴قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد.بدیهی 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان جویبار- محمد باقر فقیه

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی ۳۱۹۴/۶-بنام محرم ورمزیار ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده سپس نامبرده برابر سند شماره ۶۲۲۳۲-۱۳۹۶/۷/۱۶-دفتر ۱ خوی به جیران 
درستی و عمران درستی بالسویه انتقال قطعی یافته است نامبرده با تسلیم استشهادیه 
اعالم نموده اند سند مالکیت مفقود گردیده که تقاضای صدور  سند المثنی را نموده 
توضیح اینکه مورد ثبت نزد بانک مسکن برابر سند شماره ۶۲۲۳۳-۱۳۹۶/۷/۱۶ در قید 
رهن میباشد.. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای 
انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در 

ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

متن آگهی 
خواهان خانم معصومه هاشمی فرد فرزند صید هاشم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۳۰۰۲۷۱ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ و ساعت ۹ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه جهت اخذ توضیحات 
در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهان خواهان و بررسی ادعاهای ایشان 
ضروری است ضمنا ظرف یک هفته پس از ابالغ و نشر آگهی یک نفر مرد متاهل باالی 

۳۰ سال به عنوان داور به این دادگاه معرفی واال دادگاه برابر مقررات اقدام خواهد شد. 
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی

 دادگستری شهرستان خرم آباد – بهناز رحمتی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شادولت فرجی زاده دارنده شناسنامه شماره ۱۳۶ متولد ۱۳۴۳ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۷۳۵۱۰۰۱۵۴  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی شفیعی به شناسنامه شماره ۳  متولد 
۱۳۴۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-شادولت فرجی زاده  دارنده  شناسنامه شماره ۱۳۶ متولد ۱۳۴۳ همسر متوفی 

۲-سمانه شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۲۷۷۳۵  متولد ۱۳۸۴ فرزند متوفی 
۳- نیایش شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۲۷۷۳۶۵  متولد ۱۳۸۴ فرزند متوفی
۴-رضا شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۲۲۰۶۷۳  متولد ۱۳۸۰ فرزند متوفی 

۵- پرستو شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۱۹۲۸۲۳  متولد ۱۳۷۴ فرزند متوفی
۶-آرزو شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۰۷۱۴۶۵  متولد ۱۳۷۱ فرزند متوفی

۷-میالد شفیعی  دارنده  شناسنامه شماره ۴۸۵۰۰۳۶۳۷۶  متولد ۱۳۷۰ فرزند متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند. 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران اعالم کرد که تا پایان سال ۹۸ همه جایگاه های 
عرضه سوخت در سراسر کشور به به نسل جدید 

کارتخوان ها مجهز می شوند.
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، در آیین رونمایی از 
نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت گفت: از 
۱۵ تیرماه تجهیزات نسل جدید کارتخوان های عرضه 
سوخت در جایگاه آزادی نصب و بررسی های محیطی 
آن در روزهای اخیر انجام و آیین رونمایی رسمی آن 

برگزار شد.
وی با بیان این که همه این اقدام ها برای افزایش سطح 
رفاه مردم و ارائه خدمات مطلوب به آنهاست، گفت: 
در سال ۸۱ و ۸۲ در بخشی از استان سیستان و 
بلوچستان و اصفهان طرح سوخت گیری از راه دور 
اجرایی شد که این کار نشان می دهد شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی در استفاده از فناوری های 
روزآمد دنیا پیشگام است.

نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سامانه پرداخت الکترونیکی هزینه سوخت گیری را 
یکی از بزرگ ترین سامانه های تراکنشی در خاورمیانه 
دانست و گفت: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
از محل سوخت گیری در جایگاه ها به عنوان درآمد 
کشور حاصل می شود که امنیت کسب این درآمد با 
رفتن به سوی پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد. 
موسوی خواه درباره نحوه کارکرد این تجهیزات توضیح 
داد: با استفاده از تجهیزات جدید هیچ مبلغی از سوی 
اشخاص به سیستم وارد نمی شود و براساس میزان 

سوخت گیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعالم می کند. 
به گفته وی، این سامانه نسبت به سامانه های گذشته 
۲۵۰ برابر قدرت حافظه دارد و از لحاظ اقتصادی نیز 
به صرفه است، زیرا سامانه های قدیمی بیش از ۱۱ 
سال عمر کرده اند و ساالنه بیش از ۲۰ میلیارد تومان 
صرف نگهداشت آنها می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که از بستر 
بانکی کشور به عنوان امنیتی ترین بستر مالی برای 
شده  استفاده  کارتخوان ها  جدید  سامانه  راه اندازی 
است، اظهار کرد: سرمایه گذاری و هزینه نگهداشت 
این سامانه برعهده ما نیست و این هزینه از سوی 

بخش بانکی پرداخت می شود.

مدت  در  جدید  سامانه  کرد:  اظهار  موسوی خواه 
کوتاهی در جایگاه عرضه سوخت آزادی فعال می شود 
تا نواقص احتمالی را نیز رفع کنیم، اما تا پایان سال 
۹۸ همه جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور 

به این سامانه مجهز می شوند. 
سوخت  کارت  از  استفاده  این که  بر  تاکید  با  وی 
از  بسیاری  گفت:  است،  الزامی  جایگاه ها  همه  در 
برای  جایگاه داران  سوخت  کارت  از  تاکنون  مردم 
دلیل  همین  به  و  می کردند  استفاده  سوختگیری 
کارت سوخت به تعداد کافی در اختیار جایگاه داران 
سوی  از  زیادی  اعتراض های  اما  است،  گرفته  قرار 
مشتریان داریم که باید به آنها رسیدگی شود. استفاده 
از کارت سوخت شخصی سبب می شود که میزان 
اعتراض ها کاهش یابد و ما نیز در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مقدارمصرف و نوع مصرف سوخت 

را به خوبی مدیریت کنیم.

جایگاه های سوخت سراسر کشور به سامانه جدید کارتخوا ن ها 
مجهز می شوند

مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با بحران تامین برق 
در زمان اوج بار در تابستان امسال پیشنهاد داد که قیمت 
برق بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف که صرفا ۲۵ 
درصد مردم هستند، در اوج بار افزایش یابد و درآمدهای 

حاصله میان مشترکین کم مصرف توزیع گردد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، تامین برق مصرفی 
در تابستان امسال با توجه با کاهش حجم بارندگی ها 
و درنتیجه کاهش ظرفیت نیروگاه های برقابی بیش از 

پیش به بحران تبدیل شده است. مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان »ارزیابی ابعاد 
بحران تامین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن« ضمن 
تاکید بر اینکه پیش بینی می شود کمبود تقاضای توان 
مصرفی برق در فصل تابستان امسال به طور متوسط بیش 
از ۵ هزار مگاوات خواهد بود، به بررسی تجربیات جهانی 
برای مقابله با این بحران پرداخته و راهکارهای کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت در این زمینه ارائه داده است.
بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که تمرکز 
بر مشترکین پرمصرف، تغییرات قیمتی محسوس در روزها 
و ساعات اوج بار، استفادۀ حداکثری از رسانه های عمومی 
و همچنین حمایت از توسعۀ تجهیزات کم مصرف اصلی 
ترین راهکارهای مقابله با بحران تامین برق در اوج بار در 

دنیاست
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه با توجه به سهم 
۵۰ درصدی بخش خانگی در مصرف برق در زمان های 
اوج بار، کنترل مصرف بخش خانگی نسبت به سایر بخش 
ها در اولویت است، این راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت 
را برای کاهش اوج بار در این بخش، پیشنهاد داده است: 
»اصالح نظام تعرفه گذاری اوج بار و زیرساختهای قبوض 
و کنتورها، استفاده حداکثری از ظرفیت وسائل ارتباطی و 

همچنین توسعه تجهیزات کم مصرف سرمایشی«.
راهکارهای پیشنهادی این مرکز پژوهشی برای اصالح 
عبارتست  خانگی  بخش  برق  گذاری  قیمت  وضعیت 
و  بار  اوج  زمان  برق خانگی در  فعلی  از: »تعرفه گذاری 
کم باری غیرموثر و ناعادالنه بوده و مشترکین پرمصرف 

بار  اوج  مصارف  جریمۀ  کم مصرف  مشترکین  از  کمتر 
خود را احساس می کنند. برای حل این معضل پیشنهاد 
شده است با تعیین »الگوی مصرف برق در اوج بار« برای 
اقلیم های مختلف، از مصارف باالتر از الگوی مصرف در 
زمان اوج بار جریمه اخذ شود و طبق فرمول دقیقی، این 
جریمه میان مشترکین کم مصرف توزیع گردد. درنتیجه 
در این روش از آنجا که اکثریت مردم از تشویق ها بهره مند 
جریمه  مشترکین،  کل  از  درصد  تنها ۲۵  و  می شوند 
می پردازند، از سویی مشترکین پرمصرف به اصالح رفتار 
خود ترغیب می شوند و از سوی دیگر نارضایتی عمومی از 

تغییر تعرفه ها کاهش می یابد«.
اینکه  بر  تاکید  ضمن  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
قبوض  اصالح  به  منوط  بار  اوج  تعرفه های  تاثیرگذاری 

با  رابطه  در  زیرساخت ها  برخی  اصالح  همچنین  و 
کنتورهاست، پیشنهاد داده است که با استفادۀ بهینه از 
ظرفیت رسانه ای قبوض برق، مشترکین به صورت واضح 
اطالعاتی از قبیل ساعت اوج بار، میزان مصرف نسبت به 
سایر ساکنین منطقه یا شهر، میزان جریمۀ اوج بار، میزان 
کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل مصرف و ... را در قالب 

قبوض دریافت کنند.
تعطیلی برنامه های تلویزیونی در برخی ساعات خاص در 
روز های بحرانی و همچنین نشان دادن نمایشگر وضعیت 
تلویزیونی مشترکین، دیگر  برنامه های  بحرانی در کنار 
پیشنهادهای این مرکز پژوهشی برای ترغیب مردم به 
کاهش مصرف برق بخصوص در ساعات بحرانی بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر ضروت توجه جدی 

به نقش و اهمیت وسائل سرمایشی در کاهش مصرف 
اوج بار در فصل تابستان و اتخاذ مکانیزم های برای اسقاط 
تجهیزات فرسوده و نوسازی آن ها و همچنین حمایت 
از تولیدکنندگان و خریداران تجهیزات کم   مصرف، اعالم 
کرده است: »ضروری است با اصالح تعرفه ها، روند شتابان 
عادی  مناطق  در  گازی  کولرهای  از  استفاده  گسترش 

)غیرگرمسیر( هرچه سریعتر متوقف گردد«.
توسعۀ تجارت برق، گسترش ذخیره سازها، توسعۀ مصارف 
برق در بخش حمل ونقل و صنعت، کاهش تلفات، اصالح 
ساختار مدیریت و تصدی گری و همچنین احیای اقتصاد 
برق، راهکارهای بلندمدت پیشنهادی این مرکز پژوهشی 

برای بهبود وضیت بحران تامین برق بوده اند.

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد: 

افزایش قیمت  برق خانگی 
با تمرکز بر پرمصرف ها
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دستور ویژه رئیس جمهور برای ذخیره سازی کاالهای اساسی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دستور ویژه رئیس جمهور 
برای ذخیره سازی کاال و تامین مایحتاج ضروری مردم خبر داد و گفت: ارز 

پتروشیمی ها با پیمان سپاری، به سمت تولید هدایت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یداهلل صادقی در نشست خبری دیروز خود با 
خبرنگاران با بیان اینکه با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است 
که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصوالت فوالدی، موظف به پیمان سپاری 
ارزی باشند، گفت: بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل 
از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و 
ماشین آالت و نیازمندی های واحدهای تولیدی باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران افزود: این یک مصوبه محکم برای تولیدکنندگانی است 
که نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را 
به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما تحویل دهند، معموال 
شرکتهای غیردولتی بخش عمومی هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر 
اساس پیمان سپاری ارزی انجام دهند و همین امر، پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکالت تحریم های احتمالی و نیز مسائلی که ممکن 
است پیش روی نقل و انتقاالت پول قرار گیرد، هماهنگی های الزم میان بانک 
مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که 
تولید نیازمند بهره مندی از ارز است، تامین شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد 
کل صادرات غیرنفتی کشور در اختیار کل صنایع قرار می گیرد که بتوانند مواد 

اولیه و ماشین آالت خود را تامین کنند.

پرداخت وام نوسازی با سودتک رقمی

ازسوی دولت  بازآفرینی شهری  منابع طرح جامع  بانکی گفت:اگر  مقام  یک 
دراختیار این بانک قرار گیرد،عالوه برتخصیص منابع جدید از محل بانک، به 

انبوه ساز تسهیالت نوسازی با سود تک رقمی پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی در خصوص ورود بانک 
عامل بخش مسکن به حوزه نوسازی بافت فرسوده اظهار کرد: منتظریم تا منابع 
دولت برای طرح جامع بازآفرینی شهری تخصیص پیدا کند تا به صورت گسترده 
وارد نوسازی بافت فرسوده شویم، ولی اگر این منابع در اختیار بانک قرار نگیرد، 
اگرچه موضوع نوسازی بافت های فرسوده جزو سیاست های ماست، ولی نمی توانیم 
به صورت گسترده وارد این موضوع شویم.وی افزود: طی سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ 
بانک عامل بخش مسکن با منابع داخلی بانک در بخش نوسازی بافت فرسوده 
ورود پیدا کرد و برای احداث ۴۵ هزار واحد مسکونی، تأمین مالی این بخش را بر 
عهده گرفت؛ ضمن اینکه این روند را در حال حاضر نیز ادامه می دهیم و از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم با مزیت ویژه نرخ سود ۶ درصد، برای خرید مسکن 
در بافت فرسوده تسهیالت می دهیم.به گفته مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، 
قرار نیست نوسازی بافت فرسوده از محل منابع صندوق مسکن یکم باشد، ولی 
این صندوق ابزار مناسبی برای کسانی است که قصد خرید واحد در این بافت را 
دارند تا از سوی سرمایه گذاران مورد نوسازی قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: این 
بانک بدون سپرده نیز تسهیالت نوسازی بافت فرسوده را پرداخت می کند که 
محدودیتی از نظر تعداد ندارد، ولی نرخ سود آن ۱۸ درصد است.رحیمی انارکی 
با تأکید بر اینکه منابع طرح جامع بازآفرینی شهری که از سوی معاونت اقتصادی 
ریاست جمهوری اجرا می شود، هنوز به بانک عامل بخش مسکن تخصیص داده 
نشده است، ادامه داد: ما منتظر انجام این کار  هستیم تا بانک نیز معادل منابع 
دولت از محل منابع داخلی خود، به آن اضافه کند و متناسب با منابع مالی جدید، 

به فعالیت خود در حوزه نوسازی بافت فرسوده ادامه دهد.

خبر

روش معامالت در بازار ثانویه
 ساز و کار انجام معامالت ارز بین صادرکنندگان گروه 
۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کاالهای دارای 

اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، ساز و کار الزم 
برای انجام معامالت ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ 
درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کاالهای دارای 
اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم 
ارز آغاز شده است.این معامالت به دوطریق قابل انجام 
است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات 
به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز 
و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود. در روش 
اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت 
توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز 
واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به 
واردکننده واگذار می کند و واردکننده کاالهای اولویت 
سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در 
بانک عامل و اظهار کاال به گمرک، نسبت به واردات اقدام 
می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی 
شده است. در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و 
امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود، صادرکننده 
به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام 
می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست 
های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با 
اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعالم شده اقدام می کند. 

تعیین ضرایب جدید مالیات بر ارزش افزوده 
فروشندگان خودرو و بنکداران

ضرایب جدید تعیین ماخذ شمول مالیات بر ارزش افزوده 
برخی فعالیت ها از جمله بنکداری، فروشندگان آهن و 

نمایشگاه های خودرو مشخص شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، معاونت مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان مالیاتی در بخشنامه ای نحوه اجرای بند 
و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ در مورد تعیین ضریب 
ارزش افزوده مالیاتی برای برخی فعالیتها را مشخص کرد.

در این بخشنامه آمده است: به موجب قانون بودجه، 
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات ارزش افزوده 
گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات ارزش افزوده 
را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش 
تعیین نماید. مقررات این بند در دوره هایی که مالیات 
آن ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش 
افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور 
به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.  در این 
بخشنامه ضرایب جدید ارزش افزوده برای برخی فعالیتها 
در قالب جدولی قابل مشاهده است. ضریب مزبور صرفا 
برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده 
اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت 

است.

خبر

بازار  از  امریکا  دالر  گیری  فاصله  گوناگون  ابعاد 
اقتصادی جهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری و 

باحضور  تحلیل گران مسائل مالی بررسی شد.
حسین  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راهداری، کارشناس اقتصادی در گفتگوی ویژه خبری  
گفت: جنگ تجاری فعلی آمریکا با شرکای تجاری 
سنتی مانند اروپا و شرکای جدید خود مانند چین 
در حقیقت ناشی از کسری تجاری منفی شدیدی 
است که آمریکا در این سال ها پیدا کرده است.او 
ادامه داد: مشکل از دالر نیست بلکه مشکل ناشی 
از رابطه تجاری آمریکا در این چند سال با شرکای 
تجاری خود است که به همین علت آمریکا در این 
کسری تجاری شدید گیر کرده و حاال به دنبال راهی 
برای کاهش آن است.این کارشناس افزود: مسلما 
چین  ارزی  جنگ  تجاری،  کسری  از  بخشی  یک 
و امریکاست، یعنی کشور چین سعی کرده است 
ارزش پولی یوان را نگه دارد و آمریکا که همیشه بر 
خالف قوانین آزاد تجاری عمل کرده مخالف این کار 
بوده است.راهداری گفت: تنها راهی که آمریکا برای 
مقابله با کاهش ارزش یوان چین می توانست انجام 
دهد افزایش تعرفه ها بود چرا که آمریکا نمی تواند با 
دخالت دولت چین با ارزش یوان مقابله کند.او ادامه 
داد: این گونه مقابله در واقع به جنگ تجاری تبدیل 
شده است.حسین راهداری تحلیلگر مسائل مالی با 
اشاره به اینکه کشورهایی مانند ایران و روسیه که 
درگیر تحریم هستند می خواهند از ابزار پیمان های 
پولی و مالی برای دور زدن تحریم استفاده کنند 

گفت: ریال ایران در هفت سال گذشته ۸۰ درصد 
پول  ارزش  داده همچنین  از دست  را  ارزش خود 
روسیه ۶۰ درصد کاهش یافته است.او با اشاره به 
اینکه ارزش ریال کاهش شدید و مزمن داشته است 
ادامه داد: بالک چین بانکداری دنیا را تحت تاثیر قرار 
می دهد لذا ، بسیاری از بانک های بزرگ دنیا با بالک 

چین کار می کنند.
با  نیز  اقتصادی  مسائل  کارشناس  شاکری  مجید 
یک  در  دوجانبه  پولی  پیمان های  اینکه  به  اشاره 
باقی نمی مانند خاطرنشان کرد: روز اجرای  سطح 
پیمان های پولی دوجانبه بعد از برجام بود از این رو 
اگر نصف همت ملی را بر موضوع پیمان های پولی 
و مالی می گذاشتیم اکنون به نتیجه می رسیدم.این 
امیدوارم  کرد:  تصریح  اقتصادی  مسائل  کارشناس 

دولت از ایده ارز ۴۲۰۰ تومان فاصله بگیرد و بپذیرد 
که به جز ۲۰ درصدی که در این بازار آمده اند ۸۰ 
درصد دیگر که ارز واقعی در دست آنهاست بتوانند 
وارد بازار شوند.شاکری گفت: کشورهایی مانند ایران 
و روسیه به دلیل تحریم و کشورهای دیگر به دالیل 
مختلف به دنبال پیمان های پولی دوجانبه هستند ، 
در چین ۴۲ پیمان ارزی دوجانبه دارد و ۲۵ درصد 
تجارت خارجی این کشور بدون دالر است و قرار 
معامله  عنوان وسیله  به  کویین  بیت  از  ما  نیست 
استفاده کنیم، سه سال پیش وضعیت جهان به این 
شکل نبود و باید برای امروز برنامه داشت.او تاکید کرد 
: باید اجازه داد صرافی ها آزادانه کار کنند و سیستم) 
نیما( به صورت آزاد با قیمت آزادعمل کند در برهه 
کنونی نه تنها باعث افزایش نرخ نخواهد شد بلکه به 

دالیلی نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد هم کاهش نرخ 
خواهیم داشت.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا گفت: 
اگر مشابه بحران سال ۲۰۰۸ اکنون اتفاق بیفتد عماًل 
کشورهای دیگر باید هزینه های بحران مالی آمریکا 
های  رویکرد  در  قدرت  ابزار  از  آمریکا  بپردازند،  را 
تجاریش با سایر کشورها استفاده می کند و لذا جنس 
رفتار و رویکرد در این فضا متفاوت است. او با اشاره به 
اینکه موضوع ارزهای دیجیتال امروزه در دنیا متعارف 
از  یکی  پولی  پیمان های  داشت:  اظهار  است  شده 
روش های مهمی است که در کشورهای مختلف 
اجرا شده ، متاسفانه در کشور ما با تاخیر روبرو بوده 
در حالیکه یکی از تکالیف بانک مرکزی محسوب می 
شود، باید از این ظرفیت با زیر ساخت های که وجود 
دارد استفاده کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به اینکه در حوزه پیمان های پولی اقدامات 
جدیدی شکل گرفته که یکی از آنها مربوط به ارز 
دیجیتال است گفت: با ترکیه و روسیه قرارداد پیمان 
های دوجانبه پولی منعقد و بخشی از کار انجام شده 
است.او با اشاره به اینکه ارتباطی بین پیمان پولی و 
کاهش ارزش پول ملی نیست گفت: کشوری مانند 
روسیه مانند ایران از جانب آمریکا تحریم و اکنون 
در جنگ تجاری آمریکا و چین شرایط خاصی ایجاد 
شده است، ما باید بتوانیم از دالر جدا و پیمان های 
پولی را با کشورهای دیگر عملیاتی کنیم و از بستر 

بالک چین هم استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: لزوم تقویت پیمان های پولی

باید بسوی ارزهای دیجیتال برویم

حصروراثت
آقای محمدعلی خرمی دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۶۷۲۵۶۴به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۱۱۷از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کاکه علی خرمیبه شناسنامه ۵۹۶۹۶۱۹۱۰۸ در تاریخ ۹۴/۷/۵  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
محمدعلی خرمیشماره ملی۵۹۶۹۶۷۲۵۶۴  تارخ تولد ۱۳۴۶نسبتپسرمتوفی

مجید خرمیشماره ملی ۵۹۶۹۶۷۲۵۸۰  تاریخ تولد ۱۳۴۹نسبتپسر متوفی
ولی خرمیشماره ملی۵۹۶۹۶۷۲۷۳۴ تاریخ تولد ۱۳۵۲نسبت پسر متوفی

منوچهر خرمیشماره ملی۵۹۶۹۶۷۲۷۴۲ تاریخ تولد ۱۳۵۵نسبت پسر متوفی
شاهپور خرمیشماره ملی۵۹۶۹۶۷۳۰۷۲ تاریخ تولد ۱۳۵۸ نسبت پسر متوفی

والیه خرمی  شماره ملی  ۵۹۶۹۶۷۱۸۱۹ تاریخ تولد ۱۳۳۷ نسبت دختر متوفی
نجیبه خرمی  شماره ملی  ۵۹۶۹۶۷۲۵۷۲  تاریخ تولد ۱۳۴۸ نسبت دختر متوفی

محبوبه خرمی   شماره ملی ۵۹۶۹۶۷۱۸۲۷  تاریخ تولد ۱۳۴۲ نسبت دختر متوفی
طیبه خرمی  شماره ملی  ۵۹۶۹۶۰۴۲۵۹  تاریخ تولد ۱۳۲۳ نسبت همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهدی رستم پور فرزند منتظرعلی به شرح دادخواست به شماره ۹۷۰۲۵۰ از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صادق سرخاب فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۴۰  صادره از آمل در تاریخ 
۹۷/۱/۳۰ اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
۱- مهری رستم پور فرزند منتظر علی به شماره ش ش ۵۰۱۰۱۸۷۹۶۵ همسر متوفی

۲- گل بهار کریمی فرزند رستم به شماره ش ش ۵۰۱۰۶۷۶۲۹۱ همسر متوفی 
۳- حبیب سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۲۵۲ پسر متوفی 

۴- مریم سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۹۸۰۰۱۵۰۱۸ دختر متوفی
۵- غالمرضا سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۴۹۸۸۵۲۱۰۶۰ پسر متوفی

۶- رضا سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۴۴۳۴ پسر متوفی
۷- محمدرضا سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۳۵۸۴ پسر متوفی

۸- مهدی سرخاب فرزند صادق به شماره ش ش ۴۹۸۸۵۳۷۷۲۲ پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی حصر وراثت
آقای پرویز نیک رو  دارای شماره ملی ۴۵  به شرح دادخواست به کالسه ۲/۱۹۸/۹۷ از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم 
پروین اقبال  به شناسنامه ۶۵ ت.ت. ۱۳۱۸ در تاریخ ۹۴/۱/۲۵ اقامتگاه دائمی خودرا  

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
پرویز نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۴۵  ت.ت ۳۵/۶/۱ پسر متوفی
شهرام نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۷  ت.ت ۴۳/۱/۲ پسر متوفی

پریچهر نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۱۵۷  ت.ت ۳۹/۱۱/۵ دختر متوفی
فریبا نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۸۴  ت.ت ۴۹/۹/۲۸ دختر متوفی

پریسا نیک رو  ف رحیم خان, ش.ش  ۸۴۱۳  ت.ت ۵۰/۱۲/۲۵ دختر متوفی
مستانه نیک رو  ف رحیم, ش.ش  ۱۹۵۶۱  ت.ت ۵۲/۶/۳۰ دختر متوفی

رحیم نیک رو , ش.ش ۴۱ ت.ت. ۱۳/۳/۵ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

حصروراثت
آقای الیاس فتحیدارای شناسنامه شماره۱۴۳به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۱۱۱از 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این 
محمدسعید فتحی به شناسنامه ۷۱۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
مربوط فتحی کد ملی  ۳۲۳۰۲۵۸۸۰۰پسر متوفی
نعمت فتحی کد ملی  ۳۲۳۰۷۶۲۰۱۰پسر متوفی

ادریس فتحی  کد ملی ۳۲۳۰۸۶۵۳۴۰  پسر متوفی
الیاس فتحی  کد ملی ۳۲۳۰۸۶۶۰۲۹  پسر متوفی

سروش فتحی  کد ملی ۳۲۲۰۰۷۹۸۸۱  پسر متوفی
هیوا فتحی  کد ملی ۳۲۲۰۱۵۶۷۹۷  پسر متوفی

سعادت فتحی  کد ملی  ۳۲۲۰۱۰۹۵۵۱  دختر متوفی
عطیه حسینی  کد ملی ۳۲۳۰۲۵۲۹۰۱  همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

 رای شورا
 شماره  دادنامه :۱۸۷مورخ ۹۷/۴/۱۲ شماره پرونده :۶۱/۹۴/ش۶

در خصوص دعوی آقای  عیسی منصوری با وکالت عزیز سیروسی     بطرفیت آقای 
حمید رضا صیفیاری فرزند غالمحسین    بخواسته مطالبه وجه دو  فقره چک بشماره 
:۲۷۱۹۱۹بعهده  بانک صادرات شعبه تنکابن   جمعا بمبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   و 
خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  اظهارات خواهان و 
ارایه  فتکوپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیمی از ناحیه 
خواهان  که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته  و بقای اصول  
مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا ء دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق 
خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند ه علی الرغم ابالغ قانونی  اخطاریه  در 
جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص  و مستندا به مواد   ۵۱۹و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد ۳۱۳و 
۳۱۰ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل 
خواسته  وهزینه دادرسی بمبلغ ۱/۳۲۰/۰۰۰ ریال  ،  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  سررسید چک  تازمان پرداخت   قابل محاسبه  در واحد  
اجرای احکام  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 -۹۷ شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فتاح  فرزند  انارمرزی  فتحی  محمد  آقای 
وراثت  انحصار  صدورگواهی  درخواست  گردیده  ثبت  ۴۹۷۰۹۹۸۲۰۷۱۴۰۰۱۸۷شورا 
شناسنامه ۳صادره  به شماره  وردی  اله  فرزند  فتحی  فتاح  که  داشته  اعالم  و  نموده 
از جویبار درتاریخ ۱۳/۳/۹۷ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و 
ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز : ۱- رقیه فتحی انارمرزی به ش ش ۱۱۵۲به 
ملی  ش  به  انارمرزی  فتحی  محمد   -۲ متوفی  اناث  ملی ۵۸۲۹۹۰۵۳۴۵فرزند  ش 

۵۸۲۰۰۵۰۹۷۵فرزند ذکور متوفی
۳- سکینه فتحی انارمرزی به ش ملی ۵۸۲۰۰۰۴۵۱۵ فرزند اناث متوفی

۴- سمیه فتحی انارمرزی به ش ش ۸۹و ش ملی ۵۸۲۹۹۳۰۳۵۸فرزند اناث متوفی
۵- کلثوم کاظم پور ش ش ۵ و ش ملی ۵۸۲۹۷۴۱۱۶۴همسر متوفی

۶- علی فتحی انارمرزی فرزند ذکور متوفی
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراضی داردو یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۷۰۰۳۷این شعبه علی حقانی فرزند حسینعلی به اتهام خیانت درامانت 
تحت تعقیب قرارگرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات 
ماده ۱۷۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
میگرددتا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  جویبار- یاسر عسگری

آگهی درخواست حصر وراثت
 آقای ایرج خلیلی اصل شناسنامه شماره ۳۷۹ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه و رثه  درخواستی  به شماره۱,۳۲۱,۹۷ تقدیم این دادگاه نموده 
چنین  اشعار داشته است که شادروان گلعمو جانی خلیلی به شناسنامه شماره ۱۳۰ در 

تاریخ۸۹,۲,۲۴ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت و ی عبارتند از
۲-  ایرج خلیلی اصل فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۳۷۹ متولد ۱۳۴۷ 

پسر متوفی
۲- فضه  جانی خلیلی فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۲۲۷ متولد ۱۳۳۸ 

دختر متوفی
۳-  مرصع جانی  خلیلی فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۲۸۹ متولد ۱۳۴۵ 

دختر متوفی
۴-  زهرا جانی عصر فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۳۳۶ متولد ۱۳۴۷ دختر 

متوفی
۵-  اکرم جانی خلیلی فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۲۷۶ متولد ۱۳۵۲ 

دختر متوفی
 ۶-  مسعود جهانی خلیلی فرزند گلعمو و فاطمه به شماره شناسنامه ۵ متولد ۱۳۳۹ 

پسر متوفی
۷-  فاطمه خلیلی بندپی فرزند محمدتقی و سلطان به شماره شناسنامه ۱۲۲ متولد 

همسر متوفی
 پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب  گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه اول شورای 
حل اختالف شهرستان بابل به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار 
گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگری 
ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیوانی که برتر که تعلق میگیرد 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای رستم حبیبی فومشی خواهان آقای ابوعمار سعیدی کامکار با وکالت 
آقای علیرضا بیگلری کامی شکایتی علیه متهم آقای رستم حبیبی فومشی مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۲۰۲۳۳۰۱۱۹۶ 
و شماره بایگانی ۹۷۰۱۴۴شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰۷ جزایی سابق 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷,۶,۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه تعیین به دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت. مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست وکیل شاکی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 منشی شعبه ۱07 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱07 جزایی سابق

آگهی مزایده
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالسه ۹۶۲۳۲۱یحیی 
حمزه و فاطمه حمزه و معصومه ابراهیمی علیه محمد حسین یوسف پور جهت وصول 
محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش اموال متعلق به محکوم علیه محمد 
حسین یوسف پور فرزند امان اهلل از طریق مزایده در تاریخ ۹۷,۵,۴روز یکشنبه ساعت 
۱۱ صبح در حق حمزه و غیره اقدام نماید کارشناس منتخب به شرح برگ مضبوط در 
پرونده ارزش هر واحد سرامیک کف پرسنال ساهارا الوند ۶۰. در  ۶۰ سیصد هزار ریال 
هر واحد سرامیک پرسالن ۶۰ در ۶۰ ۳۱۰۰۰۰ ریال ارزش هر واحد کاشی مروسا  قهوه 
ای ۲۵,۷۰ به قیمت  ۲۰۰ هزار ریال قیمت هر واحد کاشی مروسا کرم ۲۵,۷۰ به قیمت  
۲۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ۴۶۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده  و مزایده از قیمت پایه 
کارشناسی شروع و نیز نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده ارزش هر متر مربع موزاییک 
پرسنال ۶۰ در ۶۰. کف درجه یک به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و ارزش هر متر مربع سرامیک 
۳۰,۹۰  درجه یک مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ۱۰۵,۱۹۲,۰۰۰ ریال مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شروع می گردد متعلق  به محکوم علیه را از طریق مزایده در 
تاریخ۹۷,۵,۱۴ روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به 
فروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار 
خواهد شد برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد بهار ا فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان می 

توانند تا ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند
 دفتر اجرای دادگستری بابل

 آگهی ابالغ
سلیمانی  مهدی  آقای  شاکی  بهمن   فرزند  لتکاچی  علی  آقای  به  رسیدگی  وقت   
امیری شکایتی علیه متهم علی لتکاچی  فرزند بهمن دایر به سرقت مطرح که به این 
شعبه ارجاع و  و به شماره پرونده کالسه۹۳۰۹۹۸۱۱۱۲۹۰۰۶۰۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه 
کیفری دو شهرستان بابل ۱۰۱ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷,۵,۲۷ 
ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع مواد ۱۷۴ و ۳۴۴ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت. مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱0۱ جزایی سابق

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک  ۳۹/۵۴۶-بخش ۴ اصلی خوی که برابر سند الکترونیکی بنام  اکبر 
قصاب زاده ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ 
استشهادیه اعالم نموده سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای 
انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در 

ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

دادنامه 
 ۱۰۲ ( آباد  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۲۸۰۰۰۳۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۳۶۰۰۳۱۹ –شکات : ۱-خانم حدیث امینی 
نژاد فرزند علی مراد به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد کوی ارتش باالتر 
از بیمارستان شفا خ ایثار نبش کوچه ایثار ۱ ، ۲-دادستان خرم آباد – متهم : آقای صادق قمی 

فرزند علی مجهول المکان – اتهام : ترک انفاق 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای صادق قمی فرزند علی دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم 
حدیث امینی نژاد با توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکیه مذکور بدین نحو که اظهار 
داشته ایشان در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲ با متهم موصوف به صورت رسمی و دائمی ازدواج نموده است 
لکن متهم از آن تاریخ تا کنون نفقه وی را پرداخت نکرده اند و از نامبرده شکایت دارند .مالحظه 
رونوشت عقد نامه طرفین که داللت بر وجود علقه زوجیت فی ما بین می نماید کیفر خواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و نظر به اینکه متهم از طریق درج اگهی در روزنامه 
احضار شده و در این شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده الیحه ای نیز ارسال نکرده اند فلذا بزهکاری 
مشارالیه محرز و مسلم است و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با رعایت ماده 
۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

رئیس شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو خرم آباد- سید همت نور بخش . 

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  شماره۴۳۹۰به  شناسنامه  داراي  خدادادی  طاهره  خانم 
کالسه۲۴۶/۶۴از این شورادرخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عطاء اله اکبری بشناسنامه شماره۴۳در تاریخ۱۳۹۷/۶/۶اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-طاهره خدادادی فرزند پاشا متولد ۱۳۴۲/۹/۱۱ ش¬ش ۴۳۹۰ صادره از تهران نسبت 

همسر متوفی
۲-فائزه اکبری فرزند عطاء اله متولد ۱۳۷۰/۱/۲۰ ش¬ش ۰۰۱۳۲۳۶۱۳۱ صادره از 

تهران نسبت فرزند اناث متوفی
۳-زینب اکبری فرزند عطاء اله متولد ۱۳۷۵/۶/۲۹ ش¬ش ۰۳۱۱۴۹۰۵۲۲ صادره از 

کرج نسبت فرزند اناث متوفی
۴-علی اکبر اکبری فرزند عطاء اله متولد ۶۲/۱۰/۲۲ ش¬ش ۴۰۷۸ صادره از بندرعباس 

نسبت فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یکماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.۱۱۸۳۲م/الف
رئیس شعبه۶4 شورای حل اختالف ماهدشت

رئیس کل گمرک ضمن هشدار در مورد سوءاستفاده 
از کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: تاکنون از این 
احتمال  اما  استفاده می شد  واردات  در  ها  کارت 
استفاده از کارت های اجاره ای در صادرات نیز وجود 

دارد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، فرود عسگری 
در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر 
کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف از تحریم 
های اقتصادی علیه ایران، تولید و اشتغال است باید 
گمرکات اجرایی بیشترین تالش خود را برای کمک به 
رفع مشکالت ناشی از تحریم از طریق تسهیل فرایند 
گمرکی، ترخیص سریع و آسان کاالهای واحد های 
تولیدی به کار بگیرند. وی توضیح داد: نباید ترخیص 
کاالهای واحدهای تولیدی در پیچ و خم فرآیندهای 
اداری گیر کند. همه از گمرک انتظار کمک دارند 
و ما با تمام قوا و حتی خارج از نوبت آماده کمک 
هستیم. رئیس کل گمرک ایران افزود: بهبود معیشت 
کارکنان از برنامه های اولویت دار گمرک است و از 

معاونت توسعه مدیریت و منابع برای حل مشکالت 
معیشتی و رفاه کارکنان درخواست رسیدگی کرده 
ایم و این موضوع در اولویت برنامه های کاری این 
معاونت قرار دارد و من به طور منظم اقدامات انجام 
کنم. می  پیگیری  شخصا  را  حوزه  این  در  شده 

عسگری در مورد سواستفاده از کارت های اجاره ای 
نیز هشدار داد و گفت: احتمال استفاده از کارت های 
اجاره ای در صادرات نیز وجود دارد، تاکنون از این 
کارت ها در واردات استفاده می شد اما اکنون احتمال 
استفاده در صادرات نیز وجود دارد. البته خوشبختانه 
وزارت صنعت در حال کنترل و بررسی همه کارت 
های اجاره ای است تا جلوی تخلفات ناشی از این 
کار گرفته شود.وی در ادامه با اشاره به آمار تجارت 

خارجی در سال ۹۶ گفت: در ۹۶ سال خوبی را پشت 
سر گذاشتیم، حجم عملیات گمرکی در ارائه خدمات 
بسیار باال بود. به طوری که گمرک برای ۱۰۰ میلیارد 
دالر کاال، خدمات گمرکی در بخش تجارت خارجی 
ارائه داد. وی افزود: در سال گذشته  ۴۷ میلیارد دالر 
صادرات با رشد ۶.۵ درصد،۵۴ میلیارد دالر واردات با 
رشد ۲۴.۳ درصد و حدود ۱۰ میلیون تن ترانزیت با 
رشد ۲۸ درصدی داشتیم و توانستیم یکی از دستگاه 
های پیشتاز باشیم. عسگری گفت: گمرک در اخذ 
حقوق ورودی و تامین منابع در آمدی دولت پیشرفت 
داشته و از سوی رئیس جمهور و سایر مسووالن مورد 
تقدیر قرار گرفته است. به گفته رئیس کل گمرک 
ایران در سال ۹۶ در مجموع ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان درآمد از محل حقوق ورودی، ۱۲ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده 
و عوارض کاالهای وارداتی و ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان معافیت به واحدهای تولیدی اعطا شده است 
که امیدواریم در سال ۹۷ بتوانیم تسهیالت بیشتری 
ارائه معافیت های گمرکی به واحدهای  را جهت 
تولیدی داشته باشیم. رئیس کل گمرک در ادامه 
گفت: سال ۹۷ را خوب آغاز کردیم و به خصوص 
در صادرات وضعیت خوبی داریم و در واردات هم 
علی رغم کاهش واردات خودرو تنها با رشد منفی 
۲ درصد روبرو بوده ایم. وی افزود: در سه ماهه اول 
سال ۹۶ ، ۲۷ هزار دستگاه خودرو وارد شد که این 
رقم امسال به ۷ هزار دستگاه رسیده است. عسگری 
با تاکید بر بهره گیری مناسب از تجربیات گذشته از 
جمله در زمان جنگ و تحریم های سال ۹۰ و ۹۱ 
افزود: امیدواریم بتوانیم با استفاده از این تجربیات از 
تمام ظرفیت های گمرک برای کمک به پشت سر 

گذاشتن شرایط خاص و کنونی استفاده کنیم. 

هشدار درابره سوءاستفاده از کارت های 
اجاره ای برای صادرات



مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی 
نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد 
 اندیشه ی آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عّشاق زد آن چشم خماری 
 پیداست ازین شیوه که مست است شرابت

امروز با حافظ

»شاقول اندیشه«در 
کتابفروشی هاعرضه شد

اندیشه« نوشته سید محمد   کتاب »شاقول 
و  منتشر  ققنوس  نشر  توسط  حسینی نژاد 

راهی بازار نشر شد.
اندیشه«  »شاقول  کتاب  مهر،  گزارش   به 
پایه  بر  کالسیک  منطق  کاربردی  )آموزش 
محمد  سید  نوشته  کوتاه(  داستان های 
ققنوس  نشر  توسط  تازگی  به  حسینی نژاد 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
هنگام چینش مصالح ساختمانی در کنار هم، 
حاصل  اطمینان  تا  است  نیاز  ابزارهایی  به 
شود معماری ساختمان مطابق با نقشه پیش 
شاقول  ابزار،  این  مهم ترین  از  یکی  می رود. 
است. شاقول یا شاغول،  یک واژه فارسی است 
که به زبان عربی هم راه پیدا کرده است. در 
واژه،  این  اصطالحی  معنای  علوم ساختمان، 
سنجش  برای  که  دارد  ابزاری  هر  به  اشاره 
می رود.  کار  به  سازه  ناراستی  یا  راستی 
نویسنده کتاب پیش رو معتقد است افکار و 
کرد.  تشبیه  ساختمان  به  می توان  را  عقاید 
آن ها  خودمان  این که  بدون  را  افکارمان  اگر 
به  که  بگیریم  منبعی  از  باشیم،  ساخته  را 
صحت و سقم آن اطمینان نداریم و آن منبع 
را مبنایی برای زندگی خود و اطرافیانمان در 
نظر بگیریم، آن هم بدون آن که امکان نقد و 
و  تعصب  دام  در  آوریم،  فراهم  را  آن  اصالح 

افراطی گری گرفتار خواهیم شد.
کتاب  نام  انتخاب  چرایی  درباره  بنابراین 
می رسیم  مساله  این  به  اندیشه«  »شاقول 
و  اندیشه  سنجش  عهده دار  منطق  علم  که 
جلوگیری از بروز خطا در آن است. از این رو 
همچون علمی ابزاری شناخته می شود که در 
هر جا و هر زمینه ای که اندیشه بشری به کار 

گرفته شود، کاربرد خواهد داشت.
و  هزار  شمارگان  صفحه،   ۳۹۲ با  کتاب  این 
۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر 

شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

اوحدی: با همکاری سازمان فرهنگی هنری و آموزش و پرورش 
می توان جوانان را با ارزش های انقالب آشنا کرد

آیین امضای تفاهم نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، سه شنبه ۱۹ تیر با هدف تقویت نقش آفرینی 
دانش آموزان در مدیریت فرهنگی شهر تهران در باغ 
کتاب تهران برگزار شد. به گزارش پیام زمان از رسانه 
خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین 
امضای تفاهم نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 

آموزش و پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور علیرضا کاظمی 
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و رییس سازمان دانش آموزی، محمد 
روشنی قائم مقام سازمان دانش آموزی، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، مجید حسینی مدیرعامل موسسه نشر شهر و مدیر باغ کتاب تهران و 

جمعی از خبرنگاران سه شنبه ۱۹ تیر در باغ کتاب تهران برگزار شد.
بر اساس این تفاهم نامه که با هدف تقویت نقش آفرینی دانش آموزان در مدیریت فرهنگی 
شهر تهران امضا شد؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با ایجاد تسهیالت برای 
بازدید گروهی دانش آموزان از موزه ها و خانه موزه های زیرمجموعه سازمان و فضاهای 
فرهنگی و اماکن تاریخی و گردشگری راه را برای آشنایی دانش آموزان با فرهنگ شهر 
تهران هموار خواهد کرد. سازمان دانش آموزی نیز بعد از امضای این تفاهم نامه همکاری، با 
ایجاد تشکل درون مدرسه ای »پیشتاز شهریار« و تولید محتوای آموزشی و تامین مربیان و 
استادان برای برگزاری دوره های مهارت تشکیالتی و اجتماعی در فرهنگ سراها و خانه های 
فرهنگ زمینه را برای نقش آفرینی دانش آموزان در برنامه های فرهنگی شهر تهران آماده 
می کند. پس از امضای تفاهم نامه، مجید حسینی با خیر مقدم به حضار گفت: اینکه 
باغ کتاب تهران بزرگترین مجتمع فرهنگی کشور یا بزرگترین گالری کشور یا بزرگترین 
فروشگاه کتاب کودک است، مهم نیست. این بزرگترین ها هیچ اهمیتی ندارد و هیچ نشانی 
از توسعه و پیشرفت نیست. آن چیزی که حال ما را بهتر می کند یک مفهومی است که 
ما سال ها با آن مشکل داریم. وقتی سال ۸۶ تصمیم گرفتیم این مکان )باغ کتاب( ساخته 
شود برنامه این بود که در حقیقت یک کتابفروشی ساخته شود. اما فکر کردیم در کشوری 
که سرانه مطالعه ۵ دقیقه است نیاز نداریم ۳۰ هزار متر مربع کتابفروشی داشته باشیم، 
اینجا چیزی که باعث تحریک مطالعه کتاب می شود اتفاق نمی افتد. ما نیاز داریم که 

بچه هایمان کتاب بخوانند و یاد بگیرند و این مسئله ماست.
مساحت  اما  است  دقیقه  آلمان ۴۵  در  مطالعه  سرانه  بدانید  است  جالب  افزود:  وی 
کتابفروشی هایشان بیشتر از ۵ هزار متر مربع نیست. ما مشکل کتابفروشی نداریم مشکل 
کتاب نخواندن داریم و این مسئله را سیستم آموزشی باید برطرف کند. فکر کردیم باغ 
کتاب تهران باید تبدیل شود به جایی که در اختیار سیستم آموزشی قرار گیرد. جایی که 
مطالعه کتاب اتفاق بیفتد. اما وقتی وارد مسئله مطالعه کتاب شدیم، دیدیم مسئله عمیق تر 
از حتی مطالعه کتاب است و آن سیستمی است که در آن بچه هایمان را بزرگ می کنیم، 
تست زن و کنکور خوان می کنیم و هرچه سن بچه ها باالتر می رود سرانه مطالعه آنها 
کاهش پیدا می کند. مجید حسینی بیان کرد: ما فکر کردیم که باغ کتاب باید از طریق 
کاربرد و از طریق علم فعالیت کند و از طریق اینکه به بچه ها بگوییم اینجا نه تست، نه 
کنکور، نه رتبه بندی است، اینجا محلی است برای بازی شما. برای اینکه یاد بگیرید علم 

چیز خوبی است و احساس کنید این مطالب به درد شما می خورد.
مدیر باغ کتاب تهران در ادامه گفت:  تا امروز ۱۴ هزار متر مربع مرکز بازی های علمی در 
باغ کتاب وجود دارد نه با هدف اینکه به بچه ها علم درس بدهیم با هدف اینکه بچه ها را 
به کاربرد، شغل و آینده ای وصل کنیم تا از سد سخت کنکور که برایشان درست کرده ایم 
عبور کنند. امیدواریم که اینجا بتواند مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در 

دهه ۶۰ در کنار آموزش و پرورش فعالیت می کرد تاثیرگذار باشد.
مجید حسینی بیان کرد: در عید امسال ۲۷۰ هزار نفر از باغ کتاب تهران بازدید کردند و 
همچنین دو هزار بازدید روزانه دانش آموزی داریم و از دوستان آموزش و پرورش خواهش 
می کنیم ما را به عنوان مجموعه ای در کنار خودشان ببیند که می خواهیم نگاه سنتی در 

حوزه آموزش را تغییر دهیم و نگاه جدیدی را وارد زندگی جوانان کنیم.
وی افزود: این مکان مرکز بازی های علمی ۸ تا ۱۲ سال را برای مقطع دبستان و ۱۲ تا 
۱۸ سال را برای بچه های دبیرستان دارد. همچنین باشگاه رباتیک و نجوم را داریم. در این 
مکان فضای گالری ایجاد کرده ایم که بچه ها می توانند نقاشی بکشند و آثار خود را به فروش 
بگذارند. همچنین بچه ها می توانند گارسنی کنند. می توانند هم غذا تولید کنند، هم غذا 
بفروشند و هم پذیرایی کنند. همچنین اینجا کشتی کتاب را داریم که بچه ها از طریق قصه 

وارد آموزش می شوند که البته هنوز افتتاح نشده است.
مجید حسینی در پایان از حمایت و تالش های رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران تشکر کرد و گفت: تمام تالش ما ایجاد کردن خواننده است نه کتاب فروشی.
در ادامه مراسم سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشکر از 
حضور اصحاب رسانه و خیر مقدم به آنها گفت: خوشحالیم که در بستر چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی این تفاهم نامه امضا شد. ان شاءاهلل در ادامه شاهد تشکیل یک 
کارگروه اجرایی جدی باشیم که بتواند ظرفیت های هر دو مجموعه را به کار گیرد. در 
مجموعه باغ کتاب هفت الیه علمی و آموزشی وجود دارد. نگاه ما ترویج فرهنگ کتابخوانی 
است و امیدواریم با برنامه هایی که پیش رو داریم شاهد تحول عظیمی برای دانش آموزان و 
آینده سازان نظام باشیم. وی افزود: امیدوارم بتوانیم دانش آموزان را با ظرفیتی که سازمان 
فرهنگی هنری و ظرفیت های مهم و قابل توجهی که آموزش و پرورش در اختیار دارد، با 
ارزش های انقالب آشنا کنیم. این کار را در قالب تور تهرانگردی انجام خواهیم داد که دانش 
آموزان هم از باغ کتاب دیدن خواهند کرد و هم از باغ موزه قصر برای آشنایی با مفاخر 
جمهوری اسالمی  که در آن فضا زجر کشیده  و زندانی شده اند. این بازدید باعث می شود 
دانش آموزان ما به عنوان نسل سوم بدانند که این مسیر انقالب از چه فراز و نشیب هایی 
گذشته است. در ادامه علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و رییس سازمان دانش آموزی با تبریک اولین سالگرد آغاز فعالیت باغ کتاب و همچنین 
حرکت جدید فرهنگی که آغاز شده است، گفت: به عنوان یک ایرانی به تالش هایی که 
توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام گرفته است، افتخار می کنم. این مرکز 
چند ویژگی مهم دارد. به نظر می رسد کلید ورود به دنیای نور و روشنایی کتاب است و 

بسیاری از عقب ماندگی های کشور به نبود انس و الفت با کتاب بر می گردد.
وی افزود: اساس نظام آموزشی بر اساس محتوای کتاب های آموزشی تدوین شده است. 
مهم ترین ویژگی این مکان در این است که یک نقطه بسیار استراتژیک را در دست یابی به 
توسعه، نه با رویکرد فروش که با هدف ایجاد انس و الفت بین جامعه و کتاب، هدف گذاری 
کرده است. اما نکته مهم تر ارائه بسته های فرهنگی است که با ذائقه های جدید مخاطبان 
تناسب دارد که می توان به رویکرد فناوری های جدید و نیز مهارت آفرینی و یادگیری 
عمیق برای دانش آموزان اشاره کرد. این ظرفیت می تواند در اختیار دانش آموزان تهرانی، 

شهرستان های نزدیک تهران و نیز نمایندگان دانش آموزی سراسر کشور قرار گیرد. 

خبر

از  کاغذ  ساماندهی  کمیته  سخنگوی 
ورود ۶ هزار تن کاغذ به کشور و تایید 
پروفرماهای مربوط به کاغذ مورد نیاز 
تن  میزان ۳۵۰۰  به  جام جم  روزنامه 
و روزنامه خراسان به میزان ۴۰۰ تن 
خبر داد. به گزارش پیام زمان  به نقل 
اطالع رسانی،  و  مطبوعاتی  ازمعاونت 
سومین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ 
مطبوعات، روز سه شنبه )۱۹ تیرماه( 
در ساختمان معاونت مطبوعاتی و به 
وزیر  مطبوعاتی  امور  معاون  ریاست 
حضور  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نمایندگان موسسات مطبوعاتی و برخی 

واردکنندگان کاغذ، برگزار شد.
سخنگوی  دربندی،  محمدرضا  سید 
به  اشاره  با  کاغذ  ساماندهی  کمیته 
اینکه برخی مصوبات جلسات پیشین، 
هم اکنون وارد مراحل اجرا شده است، 
که  شد  مقرر  جلسه  این  در  افزود: 

هزار  نوید« ۶  »ارمغان گستر  شرکت 
تن کاغذ خود را که در مراحل نهایی 
ورود به کشور قرار دارد بالفاصله پس از 
ورود، با احتساب سود معقول، در اختیار 
رسانه های متقاضی قرار دهد. همچنین 

پروفرماهای مربوط به کاغذ مورد نیاز 
روزنامه جام جم به میزان ۳۵۰۰ تن و 
روزنامه خراسان به میزان ۴۰۰ تن نیز 

تایید شد.
او ادامه داد: مقرر شد کمیته ساماندهی 

کاغذ مطبوعات، سازوکارهای مشخصی 
برای قیمت گذاری و نحوه توزیع کاغذ 
وارد شده را تهیه و در اختیار شرکت های 
واردکننده در بخش خصوصی قرار دهد.

کاغذ،  ساماندهی  کمیته  سخنگوی 

حل  برای  بانک ها  با  گسترده  مذاکره 
و  واردکنندگان  نقدینگی  مشکالت 
همچنین مذاکره با شرکت های هندی 
و اندونزیایی برای واردات بیشتر کاغذ را 
از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این 

جلسه عنوان کرد.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های 
اعضای  تصمیم  مطابق  گفت:  داخلی 
کمیته، به دلیل محدودیت های موجود، 
به  اقدام  راسا  باید  بزرگ  روزنامه های 

تامین کاغذ مورد نیاز خود کنند.
دربندی افزود: در این جلسه همچنین 
کاغذ  ساماندهی  کمیته  شد  مقرر 
مطبوعات، نهایت تسهیالت الزم را برای 

واردکنندگان کاغذ مهیا کند.
در پایان نشست، گزارش شرکت هایی 
که با ارز دولتی اقدام به واردات کاغذ 
کرده اند، توسط نماینده حراست خوانده 

شد.

کاریکاتور

 
فیلم »دختر شیطان« به کارگردانی قربان محمدپور نیمه دوم آبان 

ماه با همکاری فیلمیران در سینماهای کشور اکران می شود.
به گزارش مهر،»دختر شیطان« به کارگردانی قربان محمدپور نیمه 
دوم آبان ماه در سینماهای ایران اکران می شود و فیلمیران پخش 

این فیلم را بر عهده گرفته است.
با ادامه مراحل فنی فیلم سینمایی »دختر شیطان« به کارگردانی 
قربان محمدپور این روزها دلشاد شیخ آهنگساز هندی ساخت ۶ 

ترانه برای کلیپ های »دختر شیطان« را آغاز کرده است.
قرار است سونو نیگام و آریجیت سینک ۲ خواننده هندی ۲ ترانه از 

۶ ترانه »دختر شیطان« را بخوانند.
همچنین قربان محمدپور کارگردان و تهیه کننده »دختر شیطان« 
به زودی به چین می رود تا برای اکران این فیلم با کمپانی های 

چینی وارد مذاکره شود.

 »دخرت شیطان« 
به فیلمیران رسید

ارز خوار!!!

مقدمات ورود 1۰ هزار تن کاغذ به کشور فراهم شد

 

جلوه های ویژه کامپیوتری فیلم »ما همه با هم هستیم« توسط 
بهنام خاکسار در حال انجام است.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، جلوه های ویژه کامپیوتری »ما 
همه با هم هستیم« به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی 
رضا میرکریمی از ۲ هفته قبل و همزمان با پایان فیلمبرداری زیر 

نظر بهنام خاکسار آغاز شده است.
این فیلم درباره سقوط یک هواپیما است و دارای  جلوه های ویژه 
بسیاری است و پیش بینی می شود تا چهار ماه آینده ادامه داشته 

باشد.
»ما همه با هم هستیم« که فیلمبرداری آن ۲ ماه و در نقاطی از 
تهران و قزوین انجام شده بود، از بازیگران بسیاری بهره برده است.

آنچه به عنوان پوستر این فیلم در فضای مجازی منتشر شده است 
تکذیب می شود و روابط عمومی فیلم تصریح می کند که پوستر این 

فیلم هنوز اتود هم زده نشده است.

پژمان جمشیدی در »ما همه 
اب هم هستیم«

 

»به وقت خماری« با حضور محمدحسین لطیفی کارگردان و ۲ 
بازیگر اصلی  در پاریس به نمایش درمی آید.

فیلم سینمایی »به وقت خماری« به کارگردانی محمدحسین لطیفی 
که هم  اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است، در 
تاریخ ۲۰ ژوئیه مصادف با جمعه ۲۹ تیر ماه با حضور محمدحسین 
لطیفی کارگردان، رعنا آزادی ور و پوریا پورسرخ ۲ بازیگر اصلی این 
فیلم در پاریس روی پرده خواهد رفت. ساخته جدید لطیفی پس از 
اکران در پاریس قرار است در دیگر شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا هم 
به نمایش درآید. به گفته جمال گلی تهیه کننده »به وقت خماری«، 
این فیلم به زودی در ۳۰۰ سالن کشورهای روسیه و ترکیه با دوبله 
روسی و ترکی اکران خواهد شد. در حال حاضر مراحل دوبله فیلم 
به ۲ زبان  روسی و ترکی در حال انجام و آماده سازی است. »به وقت 
خماری« یک کمدی - اجتماعی است و پخش آن برعهده موسسه 

رسانه فیلمسازان )حبیب اسماعیلی( قرار دارد.

 »به وقت خماری«
 در اپریس 

بهنوش بختیاری و  سام درخشانی )به ترتیب 
حروف الفبا( در نمایش »شبکاری« بازی می 

کنند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی نمایش، 
»شبکاری« نوشته رسول کاهانی به کارگردانی 
و طراحی صحرا فتحی و تهیه کنندگی محمد 
قدس شهریورماه در کانادا به روی صحنه می 

رود.
این نمایش محصول کمپانی  »دیار« است که 

با همکاری »پاسیفیک یونایتد پروداکشنز«، 
»مرکز فرهنگی فینیکس« و »رسانه هدهد« 
در کشور کانادا به روی صحنه می رود .ایلیا 
شمس به عنوان مدیر روابط عمومی و تبلیغات 

)تئاتربازها(با این کمپانی همکاری می کند.
نمایش »شبکاری« به ترتیب در روزهای ۸، 
۱۴ و ۱۶ سپتامبر )۱۷، ۲۳ و ۲۵ شهریور( 
در شهرهای ونکوور، مونترال و تورنتو به روی 

صحنه می رود.

»شبکاری« به کارگردانی صحرا فتحی در کانادا به روی صحنه می رود

حسین پاکدل در »از یادها رفته« 

پایان  از  رفته«  یادها  »از  تهیه کننده 
در  سریال  این  اول  فاز  تصویربرداری 

حدود ۳۰ روز آینده خبر داد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  تحویلیان  اکبر 
که  رفته«  یادها  »از  سریال  درباره 
دارد،  قرار  تصویربرداری  مرحله  در 

سریال  از  دقیقه   ۱۰۰۰ از  بیش  گفت: 
لواسان  و  غزالی  سینمایی  شهرک  در 
تصویربرداری  و  شده  تصویربرداری 
حدود ۱۰ لوکیشن دیگر از فاز اول باقی 
به  آینده  روز  مانده است که حدود ۳۰ 

پایان می رسد.
رفته«  یادها  »از  سریال  داد:  ادامه  او 
از  بعد  که  شده  پیش بینی  فاز  دو  در 
یا   ۲۶ که   اول  فاز  تصویربرداری  پایان 
آن  بعدی  فاز  درباره  است،  قسمت   ۲۷

تصمیم می گیریم.
تهیه کننده از »یادها رفته« گفت: حسین 
این  بازیگران  به جمع  تازگی  به  پاکدل 

سریال اضافه شده است.
هلیا  پاکدل،  حسین  یاری،  حسین 
پورسرخ،  پوریا  حجار،  میترا  امامی، 
بلوکات،  لیال  تفتی،  کامران  فرهی،  بیتا 
رضا  سلوکی،  مهدی  تیرانداز،  سیما 
نورایی،  علیرام  نجفیان،  رسول  یزدانی، 
حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایی و ... 

بازیگران این سریال هستند.

جانی دپ به دادگاه می رود

جانی دپ به دلیل کتک زدن مدیر صحنه فیلم 
»شهر دروغ ها« که سعی داشت تا مقررات حضور 
مجاز را سر صحنه این فیلم رعایت کند، راهی 

دادگاه می شود.
جانی  از  که  حالی  در  ورایتی،  از  گزارش   به 
عامل  که  اتفاقی  شده،  شکایت  دادگاه  به  دپ 
شکایت شده ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ رخ داده است. 
گرگ بروکس که مدیریت لوکیشن فیلم »شهر 
به  شکایت  داشت ضمن  عهده  بر  را  دروغ ها« 
دادگاه مدعی شده وقتی جانی دپ داشت صحنه 
بیرون هتل بارکلی را در مرکز شهر لس آنجلس 
کرده  کتک کاری  وی  با  می کرد،  فیلمبرداری 
است. این فیلم که ابتدا »شهر دروغ ها« خوانده 
می شد و بعد از مدتی »البیرنت« خوانده شد، 
با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته رندال 
سالیوان ساخته شده است و ماجرای تحقیقات 
پلیس درباره کشته شدن توپاک شکور و بیگی 
اسمالز ۲ خواننده هیپ هاپ در سال ۱۹۹۷ را 

بررسی و روایت می کند.
باید تا ساعت ۷  به گفته بروکس، تولید فیلم 
بعداز ظهر بیرون هتل تمام می شد و تا ساعت 

۱۰ صحنه های داخلی گرفته می شد اما وقتی وی 
از جانی دپ خواست تا با پایان یافتن فیلمبرداری 
محل را ترک کند او حاضر نشد این کار را انجام 
با ۲ دوست دیگرش مدت  دهد و می خواست 
دیگری  جور  را  صحنه  و  باشد  آنجا  بیشتری 

کارگردانی کند.

طی احکامی جداگانه از سوی علیرضا رضاداد دبیر جشنواره، اعضای 
هیات انتخاب سینمای ایران سی و یکمین جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب شدند.
و  رسانی سی  اطالع  و  ارتباطات  از ستاد  زمان  پیام  گزارش   به 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، حسن 
آقاکریمی، مهدی باقربیگی، مرضیه محبوب، محمدرضا خردمندان و 
امیر سحرخیز توسط دبیر جشنواره به عنوان اعضای هیات انتخاب 
سینمای ایران سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانان معرفی شدند.
 حسن آقاکریمی:متولد ۱۳۳۶در تهران، فارغ التحصیل سینما و 
تلویزیون ازدانشگاه هنر است. وي فعالیت هنري را به عنوان مدیر 
تولید ازکانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آغاز کرد. مدیریت 
نخستین  فرهنگ  داریوش  کارگرداني  به  »طلسم«  تولیدفیلم 

تجربهسینمایي اوست.
 *مهدی باقربیگی :متولد ۱۳۵۶در اصفهان، بازیگر سینما و تلویزیون 

تلویزیونِی  مجموعه  در  و  سال ۱۳۶۹  در  او  بازیگری  آغازِ  است. 
قصه های مجید بود.

 *مرضیه محبوب:متولد ۱۳۳۷ در تهران، عروسک ساز و دانش 
آموخته کارشناسی تئاتر عروسکی از دانشکده هنرهای دراماتیک 

است.

لوح تقدیر جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران، دیپلم افتخار 
*محمدرضا خردمندان:متولد ۱۳۶۲ در شیراز،دانش آموخته رشته 
کارگردانی ازدانشگاه صدا و سیما است و از سال ۱۳۹۳ با ساخت 

فیلمکوتاه و انیمیشن فعالیت های هنری خود را آغاز کرده است.
 *امیر سحرخیز:متولد ۱۳۵۵ در تهران، کارگردان انیمیشن و طراح 
جلوه هایبصری است. وی کارگردان انیمیشن های چت ایرونی، آالُمد، 
خبر فوری و طراح جلوه های بصری مجموعه مختارنامه و فیلم های 
جدایینادر از سیمین، درباره الی، یه حبه قند، آواز گنجشک ها، خون 

بازی، ... بوده است.
وی داوری جشنواره دوساالنه پویانمایی تهران، جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، جشن خانه سینما را در کارنامه کاری خود به ثبت 

رسانده است.
 سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان 

برگزار می شود.

انتخاب  اعضای هیات انتخاب سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

 حضور »کلیله و دمنه« 
در بخش رقابتی جشنواره »فیلم 

در خانواده« روسیه

سیزدهمین  در  دمنه«  و  »کلیله  پویانمایی 
یاروسالوا  در  خانواده«  در  »فیلم  جشنواره 

روی پرده می رود.
بنیاد  عمومی  ،روابط   زمان  پیام  گزارش  به 
و دمنه«  پویانمایی »کلیله  فارابی،  سینمایی 
تهیه  و  بینا  توکلی  علیرضا  کارگردانی  به 
رقابتی  بخش  در  هاشمی  زهرا  کنندگی 
فیلم های کودک سیزدهمین جشنواره »فیلم 

در خانواده« به نمایش در می آید.
به  آن  المللی  بین  پخش  که  پویانمایی  این 
عهده بنیاد سینمایی فارابی است، از جشنواره 
را  داوران  هیات  ویژه  جایزه  »اورآسیا«  فیلم 
کودکان  جشنواره های  در  و  کرده  دریافت 
کانادا و نوجوان سئول نیز حضور داشته است.

از  خانواده«  در  »فیلم  جشنواره  سیزدهمین 
۱۷ تا ۲۳ تیر برابر با ۸ تا ۱۴ جوالی در شهر 

یاروسالوا کشور روسیه برگزار می شود.

خبر


