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جهانگیری: وارد یک جنگ نرم با آمریکا شده ایم 

تالش دشمن ترسیم آینده نامطمئن 
برای مردم است

سخنگوی قوه قضاییه:

کنند معرفی  را  اقتصادی  متخلفان  مردم 
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1

7
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سرمقاله
اخالق، حلقه مفقوده 

فضای مجازی

نگاه روز
عرضه ارز حاصل از صادرات 

سرعت می گیرد

بی  ردپــای  روزها  ایــن 
اخالقی هایی را در گوشه 
کنار جامعه شاهد هستیم 
که نشأت گرفته از تربیت 
خانوادگی، بســتر جامعه، 

محیط آموزشی و فضای مجازی است. در عصر 
حاضر و با به وجودآمدِن گســتره تبادالتی از 
طریق رسانه های مجازی، سمت و سوِق تفکر 
و نگاه جوانان به سوی مواردی معطوف گشته 
که پیشترها در جامعه و خانواده مطرح نبوده 
است. مسائلی مانند گرته برداری های فرهنگی- 
اجتماعی از نحوه پوشــش غربی ها گرفته تا 
طرز تفکر، آداب معاشرت و حتی چیدمان و 
الگوپذیری در تفکر و بیان، باعث شده تفاوت 
چشمگیری از گذشته تا به امروز به وجود بیاید 
و به تبع آن دغدغه ها و مشکالت اخالقی که 
فرهنگسازی های مناسب با آن در بطن جامعه 
آنگونه که باید، صورت نگرفته؛ شکاف اخالقِی 
فاحشی میان رفتار و گفتار و ذهنیت افراد نسل 

گذشته با امروز به وجود آورده است.
ادامه در صفحه2

1 الهام آمرکاشی

شود تالطم  دچار  نباید  تولید  مسیر  الریجانی: 

اقتصاد کشور به جراحي نياز دارد

در مقابل رشد نقدینگی چه می توان کرد؟ 

عبور حجم نقدینگی از 1600 هزار ميليارد تومان

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از پیش فروش محصوالت این شرکت تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، هاشم یکه زارع گفت: پیش فروش محصوالت ایران خودرو به تعداد ۴۰ هزار دستگاه 
پس از دریافت مجوز از مراجع ذیربط آغاز خواهد شد.وی اضافه  کرد: ما از گروه خودروسازی سایپا اسامی کسانی را که در 
پیش فروش این گروه ثبت نام کردند، درخواست کردیم و به محض دریافت اسامی ثبت نام کنندگان در پیش فروش گروه 
خودروسازی سایپا و نیز دریافت مجوزهای الزم از نهادهای ذیربط به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده ثبت نام برای پیش فروش 
محصوالت ایران خودرو را آغاز خواهیم کرد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین گفت: با تسهیالتی که در روند تامین 
و ترخیص قطعات خودرو آغاز شده امیدواریم بتوانیم به زودی به همه تعهدات باقیمانده تحویل خودروها عمل کنیم همچنین 

پیش بینی می کنیم تا سه ماه آینده روند تولید و فروش خودرو ها به حالت عادی باز گردد.
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جهانگیری: وارد یک جنگ نرم با آمریکا شده ایم 

تالش دشمن ترسيم آینده نامطمئن برای مردم است

دشمنان  تالش  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
ترسیم آینده نامطمئن برای مردم ایران است، گفت: اگر 

دشمن به سمتی رفته تا اعتماد مردم را به مخاطره بیاندازد 
ما باید در نقطه مقابل آن عمل کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری دیروز 
در نشست روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور که در دانشگاه 
علم و صنعت برگزار شد با بیان اینکه دست نیاز همه 
در جامعه به سمت دانشگاه ها دراز است، اظهار داشت: 
های  فرصت  اما  است،  دشوار  و  کشور خطیر  شرایط 
خوبی می شود از دل همین شرایط سخت خلق کرد. 
ما اعتقاد و امید داریم به اینکه وعده خداوند بر ماندگار 
نبودن روزهای سخت است.وی افزود: تجربه کشورهای 
مختلف نشان می دهد که تحوالت بزرگ از دل شرایط 

دشوار بیرون می آید و وقتی چنین شرایطی وجود دارد، 
چشم امید به کانون هایی برای مواجهه با آن است که در 
رأس آن دانشگاه است.معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه نیازمند حرکتی دقیق هستیم، ادامه داد: دانشگاه ها باید 
راهکارهایی برای عبور از دشواری ها ارائه دهند چراکه در 
این مساله سهم زیادی دارند و حتی دیدیم که مقام معظم 
رهبری نیز در موضوع اقتصاد به نامه و پیشنهاد جمعی از 
دانشگاهیان اشاره می کنند.جهانگیری با بیان اینکه دانشگاه 
باید دیده شود و از او مطالبه کرد، تصریح کرد: رسیدن 
به نقطه ای که درک جدی از نیازها وجود داشته باشد و 
این نیاز به سمت دانش و دانشگاه برود، گام بزرگی در 

پیشرفت کشور بوجود می آید.
ادامه در صفحه 3

عرضه ارز حاصل از صادرات سرعت می گیرد
بانک مرکزی دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت 
ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی کشور را در 6 بند به دستگاه های ذیربط 

ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل »برگشت ارز حاصل 
اظهار  از  پیش  است  مکلف  ایران  گمرک  کشور«  اقتصادی  به چرخه  صادرات  از 
الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.

گمرک همچنین باید اطالعات پروانه های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی 
به بانک مرکزی ارسال کند.صادرکنندگان کاال نیز باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور 
پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کاالی صادر شده را به چرخه 
اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار 
کنند که پنج درصد باقی مانده برای تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و 
دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.البته براساس یک 
تبصره، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه، از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعیین خواهد شد.روش بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی نیز برابر 
مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از صورت واردات در 
مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیالت فاینانس، 
ریفاینانس و یوزانس خود؛ فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری 
ارزی نزد بانک ها باشد.همچنین ارائه خدمات و تسهیالت ویژه به صادرکنندگان از 
سوی همه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیالت بانکی، صدور و تمدید 
کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن، منوط به رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان و استعالم برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.بانک 
مرکزی نیز موظف است، امکان استعالم اطالعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای 
همه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.  

از  ارز حاصل  ماه دولت، همه صادرکنندگان مکلفند  بر اساس مصوبه 16 مرداد 
صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس 
دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند.صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی، پتروشمی، محصوالت فلزی و فوالدی که از 22 فروردین امسال 
به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند عالوه بر فروش ارز در بازار دوم دوم متعهد به 
پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار 
رسمی و نرخ بازار در روز سویه خواهد بود.کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی میزان تعهدات را 

مشخص می کند؛ این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

واقعیت  کرد:  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  معاون 
بنابراین  نیست،  انکار  قابل  کارگران  خرید  قدرت  کاهش  اینکه 
تعلق  حمایتی  سبد  آنها  به  قشر،  این  معیشت  به  کمک  برای 

گرفت. خواهد 
این  افزود:  مشیریان«  »احمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نقدی  افزایش حقوق  شیوه  کارگران  از  برای حمایت  وزارتخانه 
کند،  می  دنبال  را  کارگری  بن  یا  و  حمایتی  تخصیص سبد  و 
شیوه  کدام  از  کارگران،  خرید  قدرت  افزایش  برای  اینکه  اما 

به  پاسخ  در  مشیریان  است.  نشده  مصوب  تاکنون  شود،  استفاده  ها 
قدرت  اند،  کرده  اعالم  کارگری  حوزه  فعاالن  اینکه  بر  مبنی  پرسشی 
خرید کارگران نسبت به سال گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده، آیا 
مورد تایید است، گفت: قدرت خرید کارگران براساس نرخ تورم سالیانه 
از سوی  با معیار تورم ماه به ماه که  این وزارتخانه  سنجیده می شود و 
بانک مرکزی اعالم می شود، قدرت خرید کارگران را ارزیابی نمی کند.

و  میلیون   2 کارگران،  تصریح کرد: سال گذشته هزینه سبد خانوار  وی 
و  میلیون  یک  نیز  کارگر  دستمزد  و  حقوق  و  برآورد  تومان  هزار   600

100 هزار تومان تعیین و اعالم شد.
کار  تعاون،  سابق  وزیر  ربیعی«  »علی  ارزی  های  نوسان  بروز  از  پس   
و  کارگران  از  حمایت  برای  کاالیی  سبد  توزیع  طرح  اجتماعی،  رفاه  و 
های  نوسان  تداوم  با  و  کرد  مطرح  را  پذیر  آسیب  و  درآمد  اقشارکم 
ارزی و به منظور جلوگیری از کمبود کاال در بازار »انوشیروان محسنی 
از  تازگی  به  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست  بندپی« 
دهک  هشت  اساسی  اقالم  تامین  برای  الکترونیک،  کوپن  توزیع  طرح 

جامعه خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست متخلفان 
اقتصادی را به دستگاه قضایی معرفی کنند و 
مطمئن باشند که در رسیدگی به تخلفات هیچ 

خط قرمزی وجود ندارد.
روابط  کل  ازاداره  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمومی قوه قضاییه ، حجت االسالم والمسلمین 
دیروز  جلسه  در  کرد:  اظهار  اژه ای  محسنی 
مسئوالن عالی قوه قضاییه ادامه رسیدگی به 
دستورالعمل جامع اطالع رسانی را انجام دادند 
که بحمداهلل به مراحل نهایی نزدیک شده است.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای گفت: 
درباره شرایط امروز جامعه نیز مباحث خوبی 
مطرح شد؛ از جمله اینکه باز هم رئیس قوه 
قضاییه تأکید کردند که پرونده های مربوط به 
تخلفات اخیر اقتصادی به سرعت و با قاطعیِت 
توأم با عدالت مورد توجه همه مراجع قضایی 
باشد و دست اندرکاران این پرونده ها به هیچ 
جوسازی هایی  و  فضاسازی  تاثیر  تحت  وجه 
که ممکن است علیه قوه صورت بگیرد، قرار 
نگیرند.معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: توجه 
به عملیات روانی و رسانه ای دشمن موضوع 
دیگری بود که در نشست امروز مسئوالن عالی 
قضایی بر آن تاکید شد.سخنگوی دستگاه قضا 
افزود: در رسیدگی ها، میزان، شرع و قانون است 
و به هیچ وجه از قانون و شرع نباید تخلفی 
صورت بگیرد و در خصوص پرونده های اخیر 

هم امیدوار هستیم که بتوانیم با کمک دستگاه 
های نظارتی و با توجه به کمک ضابطین، آنها را 
مطابق شرع و قانون و در کمترین زمان ممکن 

به نتیجه برسانیم.
وی گفت: من در اینجا می خواهم از مردم یک 
تقاضا داشته باشم و دو قول هم به مردم بدهم. 
تقاضای من از مردم این است که افراد آلوده 
به فساد را به ما معرفی کنند. ما در دهه اول 
انقالب با کمک مردم توانستیم در مقابل همه 
تروریست های داخلی و خارجی بایستیم؛ چون 
خود مردم بودند که تروریست ها را معرفی می 
کردند.محسنی اژه ای بیان کرد: اکنون هم از 
مردم می خواهیم که افراد فاسد و متخلف را 
که در دستگاه های مختلف ممکن است با آنها 
برخورد داشته باشند، به ما معرفی کنند؛ البته 
این کار باید مستند باشد وهر شایعه ای را به ما 

منتقل نکنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قولی که به مردم 
می دهم دو چیز است: اول اینکه کسانی که 
معرفی  جهت  در  صحیحی  رسانی  اطالع 
مفسدین به ضابطین یا به قوه قضاییه داشته 
اگر  و  آنها حمایت می شود  از  باشند، حتما 
بخواهند که مشخصات آنها محفوظ بماند، حتما 
نام آنها و مشخصات آنها محفوظ خواهد بود و 

برای آنها مشکلی پیش نخواهد آمد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قول دومی هم 
که می توانم بدهم این است که قوه قضاییه به 
فضل پروردگار و با کمک مردم هیچگونه خط 
قرمزی نخواهد داشت و انشااهلل با تمام توان در 
مقابل هر نوع فساد و جرمی ایستادگی خواهد 
کرد و پرونده ها را طبق قانون بررسی و احکام را 

صادر خواهد کرد.

مردم کاالها را در خانه هایشان انبار می کنند!
 رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران از افزایش خرید کاال از سوی 
مردم خبر داد و گفت: قیمت همه کاالها افزایش داشته و عرضه نیز 
کاهش یافته که دلیل آن انبار کردن کاال در خانه ها و سپس کاهش 

عرضه از سوی کارخانه هاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید درخشانی با اشاره به اینکه تقریبا 
عرضه همه کاالها در سوپرمارکت ها کم شده و با افزایش قیمت مواجه 
شده است، اظهار کرد: علت کاهش عرضه، افزایش تقاضای مردم است 
که اجناس را می خرند و در خانه هایشان انبار می کنند. همچنین کاهش 
تولید از دالیل دیگر کاهش عرضه است.وی با بیان اینکه همیشه افراد 

شدند،  پلمب  که  انبارهایی  همه  گفت:  دارند،  وجود  سوءاستفاده گر 
احتکارکننده نبودند.درخشانی با اشاره به اینکه احتکار نیز در همه کاالها 
وجود دارد، افزود: اکثر کاالهایی که احتکار می شوند همین کاالهایی 
هستند که در بازار به فروش می رسند اما این افراد کاالها را انبار می کنند 
تا گران تر بفروشند.وی با بیان اینکه کاالی قاچاق در حال حاضر کم شده 
است، گفت: هر کاالی قاچاقی که وارد کنند در بازار عرضه می شود.به 
گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، عرضه سوسیس و کالباس 
در بازار کاهش نداشته اما قیمت آن به دلیل افزایش قیمت گوشت و 

مرغ افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه:

مردم متخلفان اقتصادی را معرفی کنند
 

کارگران از سبد حمایتی 
برخوردار می شوند

پيش فروش 
محصوالت 

ایران خودرو
از هفته آینده
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اخالق، حلقه مفقوده فضای مجازی

*الهام آمرکاشی
ادامه از صفحه1

»استاد مطهری با شناسایی قلمرو علم، دین و 
فلســفه و تبیین رسالت هر یک از آنها معتقد 
اســت که دین در تعمیق شــناخت علمی و 

فلسفی نقش مهمی دارد و از طرفی علم و فلسفه در تحکیم باورهای 
دینی سهم بسزایی دارند. در این میان، نه تنها هیچ گونه تفاوتی میان 
این سه سیستم معرفتی وجود ندارد، بلکه هر سه در تبیین و تبسیق 

نظام هستی مکمل یکدیگرند«.
جوانان امروز را درنظر بگیرید که تا چه حد در ساعات روزمره و وقت 
صرف کردن در فضای مجازی، به موارِد فلســفی- پژوهشی، مطالعه 
و کنکاش، توجه می کنند تا بتوانند بر حســب آموخته های روزمره، 
رفتاری موزون و ســنجیده از خود نشــان دهند. دیگر نمی توان از 
کودکان و جوانانی که فرهنگ و دین و فلســفه از الزامات و ضرورت 
های روزمره و اخالقی شان نبوده، انتظار داشت با کیاست و درخوِر 
مکان و زمان و بحران و حادثه و رخداد برخورد کنند. هرچند انتظار 
نمی رود تمام مردم عامی و عادی، از درک و شعور سیاسی برخورد 
باشند تا در مواقع گوناگون، بتوانند با آداب سیاسی- اجتماعی برخورد 
کنند اما توقِع به جایی اســت که از خانوادــه ها، مربیان و مروجان 
آموزشــی بخواهیم آنچه در پِس فضای مجازی در حال رخداد است 
را نادیدــه نگیرند و برآنچه از اخالقیات در جامعه در حال پســروی 
است غافل نباشند. اگر به ضرس قاطع به سنگین بودِن کفه علم در 
جامعه و ضرورت این موضوع ایمان داشته باشیم، نباید اجازه دهیم 
فاصله و شــکافی میان دانش و دــرک و تحقیق و فرهنگ و اخالق 
که همگی زیر چتر علم آموزی معنــا مییابد، به وجود آید. بپذیریم 
رابطه میان علم و آفرینش و خلقت، علم و دین، علم و ادب، همگی 
بر ضرورت علم تأکید دارد و به اهمیِت این موضوع اشــاره میکند و 
بی تردید منظور از علم و کسِب علم آموزی، خواندن دروس و کتب 
مدارس و تحصیالِت آکادمیک نمی باشد و در معنای گسترده تری 
تفسیر می گردد، چنانچه در معرفت شناسی معموالً علم را مترادف 
با »معرفت« به کار می برنــد و آن را به »باور صادق موجه« تعریف 
می کنند و گاهی علم به معنای »یقین« در مقابل شک، وهم و ظن 
به کار می رود. از بین رفتِن تعمق در مســائل فلســفی، عدِم درک 
علمی از ماَوَقِع جامعه مدنی و کمرنگ شدِن مفاهیم دینی، می تواند 
بسترسازِ مناسبی برای از بین رفتن اخالق و آدابی شود که اجتماع را 
در سراشیبی و اضمحالل بکشاند و از جانبی دیگر کمبود مطالعه در 
کشور چنان بیداد می کند که بر اساس آمار؛ بیشترین زمان اختصاص 
داده شده برای مطالعه کتاب در بین مردمان جهان مربوط به کشور 
اســتونی با 13 دقیقه در روز اســت و برای ایرانیان در میان عدد و 
رقم هایی که تاکنون ارائه شده، سرانهء مطالعه کتاب در بیست و چهار 
ساعت، 2دقیقه بوده و علی الحساب می توانبه عنوان یک آمار موقت از 
آن استفاده برد که احتساِب 2دقیقه مطالعه در شبانه روز برای ایران 
و ایرانی جماعت با این طمطراِق فرهنگی، بسیار سخیف و قابل تأمل 
است. در فلسفه های متفاوت از مشــاهیِر بنام، موضوعات متفاوتی 
درخصوص تصاویر و تصورها وجود دارد، به عقیده »کانت«؛ دستگاه 
حســی و ذهنی ما به گونه ای طراحی شده که نمودها و پدیدارها را 
می شناسد نه »بود« ها را. یعنی ما قادریم جهان را درک کنیم اما نه 
آنگونه که در ذات واقعی وجود دارند بلکه آنگونه که در دستگاه حسی 
ما نمود مییابند. در واقع شناخت ما از جهان چیزی جز تصویر و تصور 
ما از جهان نیست.حال با این ذهنیت از چنین برداشت هایی می توان 
به سهولت بر این امر، فائق آمد که تصویر و تصورهای موجود درذهن 
ما، نتیجهء عینی از آنچه حس کرده ایم است و آنچه که ما با مطالعه 
و همنشینی به دست می آوریم، نموِد جامع تری در نگاه و حِس ما در 
جهان خواهد داشت.انتظار می رود با هجمه هایی که در کنار مزایای 
تکنولوژی، عاید جامعه و آینده می شود اجازه ندهیم از ارکاِن مطالعه، 
علم و فلسفه جدا شویم و پیشرفِت مدرنیته را با تمام اخالق و آدابی 

که براییک اجتماع ضروری است احیا کنیم.
elhamamerkashi@ymail.com

رایزنی عراقچی و ریابکوف
 درباره برجام  

سرگئی ریابکوف و سید عباس عراقچی معاونان وزیران 
خارجه روسیه و ایران دیروز در تهران درباره برجام و 

روابط دو جانبه تبادل نظر کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، ســید عباس عراقچی 
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در تهران میزبان 
سرگئی ریابکوف بود و دو طرف درباره برجام و ادامه 
گفت و گوهای دوجانبه مشورت کردند.همکاریهای 
ایران و روسیه در حوزه های مختلف دوجانبه سیاسی 
و اقتصادی،هسته ای و همکاری های بین المللی طی 
سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است. در این 
راستا تهران و مسکو بعد از خروج آمریکا از برجام رایزنی 
های فشرده ای برای حفظ برجام داشته اند. گذشته از 
همکاری های هسته ای دو کشور در حوزه احداث دو 
واحد نیروگاهی در بوشهر و همکاری در تولید ایزوتوپ 
های پایدار،همکاریهای دو طرف در حوزه اقتصادی هم 

روند رو به رشدی داشته است.

ممنوعیت خروج سکه طال از کشور 

 مدیر مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی با اشاره 
به ممنوعیت خروج زیورآالت زنانــه با وزن بیش از 
150 گرم، گفت: کنترل خروجی های مرزهای هوایی 
با گمرک نیست، اما موارد مشکوک با گمرک چک 

می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، عبدالرضا 
گودرزی، با اشاره به اینکه خروج طال تحت پوشش 
زیورآالت مسافران زن با وزن بیش از 150 گرم ممنوع 
است، اظهار داشت: اگر زیورآالت مسافران خروجی وزن 
بیش از مقدار مذکور را داشته باشد، موضوع ازجانب 
عوامل کنترل در گیت های خروجی به گمرک گزارش 
می شود.مدیر مسافری گمرک مسافری فرودگاه امام 
خمینی تاکید کرد: گمرک در گیت های خروجی در 
حال حاضر حضور نداشته و کنترل مسافران خروجی 
توســط عوامل انتظامی انجام می شود.به گفته وی، 
خروج حتی یک سکه در حال حاضر ممنوع بوده و 
مواردی از ممانعت از ورود و خروج ســکه متعلق به 

اشخاص نیز گزارش شده است.

شهادت شماری از غیرنظامیان
 در حمالت سعودی به یمن

 در جدیدترین حمالت تجاوزکارانه جنگنده های 
ائتالف ســعودی به سه اســتان مختلف در یمن 
شماری از غیرنظامیان این کشور به شهادت رسیدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلسله جنایت های 
رژیم ســعودی علیه مردم بی دفاع و بیگناه یمن 
همچنان ادامه دارد.بر اساس این گزارش، در ادامه 
این جنایت ها، جنگنده های ائتالف رژیم سعودی 
سه استان الضالع، الحدیده و صعده را بمباران کردند.

اخبار

سرمقاله

که  است  کسی  خلق  ترین  احمق 
خود را عاقلترین خلق بداند

کالمامیر

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اخیرا کمیته 
مبارزه با فساد را در شورای عالی امنیت ملی فعال 
کردیم تا به شکل دقیق و همه جانبه به کمک قوه 

قضائیه بیاییم و با فساد مبارزه جدی کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی شمخانی دبیر 
کارخانه  از  بازدید  در  ملی  امنیت  عالی  شورای 
ارتباطی  این سؤال که چه  با طرح  ایران خودرو 
ایران  کارخانه  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  میان 
خودرو وجود دارد، گفت: بازدید ما از این کارخانه 
به دلیل تمرکز دشمن بر روی حوزه اقتصادی و 
تولیدی ماست.وی افزود: اخیرا ما کمیته مبارزه با 
فساد را در شورای عالی امنیت ملی فعال کردیم 
تا به شکل دقیق و همه جانبه به کمک قوه قضائیه 

به  دهیم،  مبارزه جدی صورت  فساد  با  و  بیاییم 
همان شکل هم هر آنجا که نقطه تالشی وجود 
دارد و دشمن قصد تخریب آن نقطه را دارد، حتما 
حضور خواهیم داشت.دبیر شورای عالی امنیت ملی 
با اشاره به سابقه همکاری بخش صنعت، اقتصاد با 
حوزه های دفاعی و امنیتی کشور گفت: این مسئله 
امری نیست که امروز شروع شده باشد، من یادم 
هست در دوران دفاع مقدس بخشی از نیازمندی 
ها و ملزومات جنگی رزمندگان توسط ایران خودرو 
ساخته می شد، به همین دلیل ایران خودرو مورد 
بمباران دشمن قرار گرفت.شمخانی تصریح کرد: 
امروز موضوع تحریم خودرو، اقتصاد و صنعت کشور 
از جمله دستورکارهای دشمنان ما به ویژه آمریکا 

است به همین منظور ما باید پتانسیل های موجود 
در کارخانه ایران خودرو را بیش از پیش فعال کنیم 
تا برخی توانمندی های داخلی که در طول ۴0 
سال اخیر بعضا مورد غفلت واقع شده فعال شوند و 
دارای انگیزه بیشتری برای تحرک و فعالیت باشند.

وی گفت: ما باید از دوران تحریم به عنوان فرصتی 
جهت فعال کردن توانمندی های داخلی استفاده 
کنیم و تحریم را تبدیل به فرصت سازیم. ما امروز 
اینجا هستیم تا ببینیم تا چه حد می توانیم به 
مدیران این مجموعه کمک کنیم.شمخانی در پاسخ 
به این سؤال که چرا دشمنان علی رغم این ادعا که 
هدف تحریم ها مسئوالن ایران هستند و نه مردم، 
صنایعی همچون صنعت خودروسازی کشور را مورد 

تحریم قرار داده اند، گفت: این تحریم ها صرفا مربوط 
صنعت  در  بلکه  نیست  خودروسازی  صنعت  به 
هواپیماسازی، قطار، دارو و غذا هم وجود دارد؛ باید 
گفت متاسفانه مجموعه غرب که مردم ایران را در 
زمان جنگ با پشتوانه سالح های شیمیایی دچار 
خسران بزرگی کرد و امروز شعار حقوق بشر می 
دهد، هرگز در به کارگیری سخت ترین فشارها بر 
مردم ایران دچار تردید نمی شود.وی در پایان گفت: 
ما هم ثابت خواهیم کرد همان طور که صدام در 
تکریت دفن است و بغداد امروز در اختیار نیروهای 
آزادیخواه منطقه ای قرار دارد، راهبرد تحریم را با 
سیاسی،  و  اقتصادی  داخلی،  اقدامات  مجموعه 
خنثی کرده و امریکا را در این زمینه مایوس کنیم.

تشکيل کميته مبارزه 

با فساد در شورای 

عالی امنيت ملی                

شمخانی: آمریکا را در اعمال 
تحریم مایوس می کنیم                   

آگهی دعوت به تشکيل مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی پيشکسوتان ایثار ایرانيان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی می رساند : مجمع عمومی عادی 
پنجشنبه مورخه 1397/07/05 راس ساعت 10 صبح  تعاونی روز  نوبت دوم 
امام  بسیج سپاه  مقاومت  ناحیه  پسند  پادگان شهید شرع  میدان سپاه  در محل 

حسین)ع( حسینیه امام خمینی )ره( برگزار می گردد. 
از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود در جلسه فوق الذکر به شرح دستور 
جلسه ذیل شرکت فعال داشته باشند ضمنا در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید )تعداد آرای وکالتی هر عضو از اعضای دیگر 
حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود( لذا در صورت 
لزوم وکیل و موکل باید با همراه داشتن مدارک احراز هویت حداکثر تا 5 روز 
قبل از مجمع عمومی از ساعت 9 لغایت 13 جهت تنظیم و تایید وکالت نامه 
به محل دفتر شرکت واقع در کرج خیابان امیری نبش کوچه فاطمیه ساختمان 

نگین پالک 23 واحد یک مراجعه نمایند. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- گزارش تراز مالی و حساب  سود و زیان سال 1396 

3- تصویب بودجه سال 1397    - 4- انتخابات هیئت مدیره 
رئيس هيات مدیره شرکت تعاونی پيشکسوتان ایثار ایرانيان- منصور مهدوی فر

مفقودی 
برگ سبز پراید نوک مدادی متالیک مدل 95 با شماره پالک 9۴8م3۴ ایران 82 با شماره 
موتور 5۴92۴77و شماره شاسی NAS۴111۰۰F3۴۴8632بنام سید مصطفی موسوی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری نیسان پاترول 2 درب مدل 132ج35 ایران 51 مدل 
67 با شماره موتور 2۴۰36719Wو شماره شاسی 15Z6۰۰287بنام معصومه دهستانی 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 93 با شماره پالک 593ص99 ایران 82 
با شماره موتور 12۴K۰3۴۴212و شماره شاسی NAAN۰1CA8EH1۰2۴27بنام 

عباس محمد زاده سماکوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شماره  پالک588-۴61۴2  شماره  با  آذری  میثم  اینجانب  سیکلت  موتور  سند   
موتور۰1۴9NBD۰۰۰286 شماره تنه NBD15۰5مدل 1393 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی فراخوان عمومی
انتخاب پيمانکار سرویس مدارس مرحله دوم

دارد  نظر  نقل شهرداری محمدشهر در  و  سازمان مدیریت حمل 
به استناد ماده 3 دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش 
اساس مصوبه شماره  بر  و  وزیران  محترم  هیات  آموزان مصوب 
18325 مورخ 97/05/25 کارگروه ماده 18 امر ساماندهی و ارائه 
محمدشهر   97-98 تحصیلی  سال  در  مدارس  سرویس  خدمات 
را از طریق فراخوان به شرکتها و پیمانکار صالحیت دار واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ 
نظر  در  با  خود  پیشنهادات  ارائه  و  اسناد  دریافت  جهت  آگهی 
گرفتن شرایط عمومی پیمانکاران به سازمان مدیریت حمل و نقل 
محمدشهر واقع در محمدشهر، نرسیده به میدان عباس آباد، طبقه 
فوقانی ایستگاه شماره 2 آتش نشانی مراجعه و یا با شماره تلفن 

36338171-026 تماس حاصل نمایند.
- محل دریافت اسناد سازمان مدیریت حمل و نقل محمدشهر

- آخرین مهلت قبول پیشنهادات روز یک شنبه مورخ 97/06/25
- هزینه نشر آگهی بر عهده پیمانکاران خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج است.

حامد نادری- رئيس سازمان مدیریت حمل و نقل محمدشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای رضا علی داودی لیمونی فرزند عباسعلی به شرح درخواستی که به شماره 325- 97 این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که نیما زارعیانشهابی 
فرزند مهدی به شماره شناسنامه 2۰8186۴878 صادره از ساری در تاریخ 19/5/97 در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- اعظم داودی 
لیمونی فرزند رضا علی به شماره شناسنامه 1363    2- سکینه ایمانی فوالدی فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 579     والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 

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

آگهی مزایده مال غير منقول نوبت اول 962831
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش ۴85 
فرعی از 281۴ و 2815 اصلی متعلق به محکوم علیه شعبان لطفعلی پور در حق شعبان اسماعیل تبار 
روز سه شنبه در تاریخ97/7/1۰ ساعت 1۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید 
کارشناس ارزش شش دانگ پالک فوق به مساحت 1۰62/5مترمربع واقع در بابل جاده قائمشهر 
روبروی اداره گاز جنبه ابزاری دارای شش واحد یراق حسینی گاراژ لطفعلی پور 6 واحد تجاری به 
مساحت های 3۰ و3۰ و ۴6 و ۴۰ و 32 و 2۰۰ متر مربع با قدمت بیش از 3۰ سال کف بتن با ارزش 
سرقفلی25۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و بدون سرقفلی5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده است مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید 
1۰ درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف 
عدم پرداخت مابقی مبلغ 1۰ درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه 

بعدی بر عهده خریدار می باشد
 دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رضا علی داودی لیمونی فرزند عباسعلی به شرح درخواستی که به شماره 313-97این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که اعظم داودی لیمونی 
فرزند رضا علی به شماره شناسنامه 1363صادره از ساری در تاریخ 19/5/1397در اقامتگاه دائمی 

خودشهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- نازنین فاطمه زارعیان شهابی فرزند مهدی به شماره ملی 2۰81۴2818۰فرزند اناث متوفی

2- ملیحه رخید ه فرزند حسین به شماره شناسنامه 5127مادر متوفی
3-رضا علی داودی لیمونی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 2۰9 پدر متوفی  

و الغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او نی باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

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

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 95۰۰26 اجرای احکام متمرکز، محکوم علیه آقای حسین مژده به پرداخت 
25۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تادیه و ...)قابل محاسبه در 
اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم ( د ر حق آقای عیسی اسماعیلی محکوم گردیده اند .لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له ، اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 

زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده: لوازم یدکی موتور سیکلت) کاسمند واورینگ حدود 5۰۰۰ قطعه( 

1- قیمت کل کارشناسی به مبلغ 153.72۰.۰۰۰)صدو پنجاه و سه میلیون و هفتصدو بیست 
هزارریال( می باشد.

2- مزایده از مبلغ ارزیابی پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب خواهد شد.

3- موعد و زمان فرو ش، روز 1397/ 7/ 16 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی داگستری 
جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

مال مورد مزایده آدرس: جویبار- خیابان کالگر محله - مغازه لوازم یدکی جویبار).حسین مژده( 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه عباسی)97۰233(

 شاکی اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل شکایتی علیه خانم فاطمه عباسی به اتهام تغییر غیرمجاز 
اراضی کشاورزی مطرح که  به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه 97۰9981111۴۰۰۰۴9شعبه 
1۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 1۰3 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/22 ساعت 
8:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
رئیس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل عباسعلی سوادکوهی آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه 97۰9981295۰۰۰۰31به شماره بایگانی 97۰۰31این شعبه آقای میالد نادری 
کروندان فرزند محمد امین به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار 
گرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و دراجرای مقررات ماده 17۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف یک ماهاز 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 و انقالب شهرستان جویبار - یاسر عسگری

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای حسین خاکباز دارای شناسنامه شماره 51۰ -2۰6273۰632به شرح دادخواست به کالسه 
1۰/585/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحومه زهره محسنی به شناسنامه 9-2162۴5۴238در تاریخ 97/6/6در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به
 1-علی خاکباز فرزند حسین و زهره به شماره شناسنامه 88 متولد 1362 محل تولد بابل پسر 
متوفی  2- امیر خاکباز فرزند حسین و زهره به شماره شناسنامه 173۰ متولد 1363 محل تولد 
بابل پسر متوفی  3-مرتضی خاکباز فرزند حسین و زهره به شماره شناسنامه 2۰5۰3۴7162متولد 
1376 محل تولد بابل پسر متوفی  ۴-حسین خاکباز فرزند حسین و زهره به شماره شناسنامه 51۰ 
متولد 1332 محل تولد بابل همسر متوفی  5-نبی اهلل محسنی فرزند عبدالحسین و سیده اصلیه به 

شماره شناسنامه 12 متولد 13۰6 محل تولد بابل پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   82 ایران  پالک 377ج۴7  شماره  با   88 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ   
12۴8813۰۰۴9و شماره شاسی NAAN۰1CA89E8۴۴7993بنام یار علی ایمانی شیر کالیی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  دوم موضوع   / اول  رای شماره13976۰331۰57۰۰1۰63هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتح 
اله موسیوند فرزند ولی بشماره شناسنامه 1317 صادره از نهاوند در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 397/7۰ مترمربع پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.11925 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰7/۴

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین 
روز اجالس شورای حکام اعالم کرد: ایران، تعهدات خود تحت 

برجام را اجرا کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آمانو دیروز در بیانیه ای در این 
نشست افزود: آژانس به راستی آزمایی و عدم انحراف مواد هسته 
ای اظهارشده توسط ایران تحت موافقتنامه پادمان، ادامه می 
دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل شهریور ماه در گزارش 
خود بار دیگر تایید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب 
توافق هسته ای سال 2015 پایبند بوده است.گزارش جدید 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دوازدهمین بار از زمان 
اجرای برجام و برای دومین بار پس از خروج آمریکا از این توافق، 
تائید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران کامال 

منطبق با این توافق بین المللی است.کاظم غریب آبادی سفیر 
و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، 

در همین رابطه اظهار داشت: در این گزارش تصریح شده است 
که از روز اجرای برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی به نظارت 
و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران 
براساس مفاد برجام ادامه داده است. آژانس همچنین قادر بوده 
که به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در 
تاسیسات هسته ای ایران بپردازد.سفیر و نماینده دائم کشورمان 
همچنین اظهار داشت: این گزارش تصریح می کند آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هیچ مشکلی در فرایند بازرسی  و دسترسی 
به سایت های مربوطه نداشته است. غریب آبادی تاکید کرد:این 
گزارش همچنین به موضوع برنامه ایران برای ساخت پیشران 
هسته ای پرداخته و اذعان می کند که ایران داده های مربوطه را 

در این خصوص در اختیار آژانس قرار داده است..

مدیرکل آژانس: ایران، تعهدات خود تحت برجام را اجرا کرده است

 25 اینکه  بیان  با  آموزش وپرورش  وزیر 
از نظر ایمنی دچار  درصد از مدارس کشور 
فضای  مشکالت  رفع  گفت:  هستند،  مشکل 
در  مدارس  در  فرهنگی  تقویت  و  آموزشی 

وزارت آموزش وپرورش پیگیری می شود.
ازمهر، سید محمد  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بطحایي با بیان اینکه 105 هزار مدرسه در 
سطح کشور وجود دارد، ابراز داشت: از این 
تعداد بالغ  بر 25 درصد آن از نظر ایمني دچار 
مشکل است و نیازمند بازسازی و مقاوم سازی 
هستند.وی با بیان اینکه تا مهرماه امسال بالغ  بر 
۸ هزار کالس درس در کشور افتتاح می شود، 
درس  کالس  هزار   10 احداث  برای  افزود: 
که 50  است  برنامه ریزی شده  سال  پایان  تا 
درصد اعتبارات آن از سوی خیران مدرسه ساز 
پرداخت می شود.وی با بیان اینکه 1۴ میلیون 

و ۷ هزار و ۷36 دانش آموز در کشور تحصیل 
می کنند، ابراز داشت: در مجموع 600 هزار 
کالس درس در کشور وجود دارد.بطحایی 
تمرین  برای  کارگاهی  مدرسه  اینکه  بیان  با 
زندگی کردن است، تصریح کرد: بدون تردید 
نقش  مدرسه  فیزیکی  فضای  معلم،  از  بعد 
با  ایفا میکند.وی  آموزشی  موثری در نظام 
تأکید بر اینکه بخشی از آسیب های اجتماعی و 
ناهنجاری ها ریشه در نقصان عملکرد مدارس 

دارد، افزود: رفع مشکالت فضای آموزشی و 
به عنوان  کشور  مدارس  در  فرهنگی  تقویت 
یک رویکرد مهم در وزارت آموزش وپرورش 
نبود  اینکه  بیان  با  می شود.وی  پیگیری 
دانش  زندگی،  مهارت های  آموزش های 
آموزان را در آینده با مشکالت بسیاری مواجه 
می کند، ابراز داشت: بعد از خانواده بیشترین 
تاثیر پذیری نوجوانان از مدرسه است، لذا به 
عنوان خانه دوم باید نحوه شاد زیستن را به 

آن ها آموزش دهیم.بطحایی با بیان اینکه 
افزایش نشاط اجتماعی در بین دانش آموزان 
باید  معتقدیم  کرد:  تصریح  است،  ضروری 
آموزش های ارائه  شده در مدرسه، دانش آموز 
را به سمت درک درست از زندگی سوق دهد 
لذا در این بین معلمان بیشترین اثرگذاری را 

خواهند داشت.
عنوان  به  آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  وی 
نظام  آینده  اعتالی  برای  انسانی  ظرفیت 
رفاه  افزایش  افزود:  می شوند،  محسوب 
و مهارتی دانش  ارتقاء علمی  و  فرهنگیان 
آموزان در دستور کار وزارت آموزش وپرورش 
قرار دارد و این دو گام با جدیت پیگیری 
رفع  با  بتوانیم  امیدواریم  لذا  می شود، 
چالش های موجود در نهایت به رشد علمی 

دانش آموزان کمک کنیم.

وزیر آموزش وپرورش: افزایش رفاه فرهنگیان در دستور کار است

۲۵ درصد مدارس کشور
 ایمن نیستند
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باهنر: هیچ کس حق ندارد پشت دولت را خالی کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ کس حق ندارد پشت دولت 
را خالی کند ؛ دولت امروز در میدان است و باید پشتوانه داشته باشد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا باهنر « دیروز در نشست تخصصی 
»جمهوری اسالمی ایران - سرمایه ها و چالش ها« با اشاره به بیانات رهبر 
معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان افزود: باید گروهها، جناحها ، 
احزاب ، پژوهشگران ونخبگان پشتوانه دولت باشند.وی گفت: نکته دیگراین 
که کار موازی با دولت نباید انجام گیرد. البته بعضی ها کار موازی را به ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( تعبیر کردند و بعضی ها گفتند االن زمان عادی نیست 
و باید وضعیت فوق العاده اعالم کرد. بعضی ها روی این طبل می کوبیدند 
که شورای انقالب و چیزهای دیگر می خواهیم. نه اصال این خبرها نیست 
و مشکلی در کشور وجود ندارد. باهنر به افزایش تورم و مسایل سیاسی و 
اقتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری در برخی دوره ها اشاره کرد وافزود : 
در دوره دوم مرحوم آیت اهلل هاشمی در سال 7۴ رکورد ۴9.5 درصدی تورم 
را زدیم. در دوره اول خاتمی بحث ها عمدتا سیاسی بود، قتل های زنجیره ای، 
بود ولی در دوره دوم ایشان مقداری کارهای اقتصادی رونق پیدا کرد و تورم 
کمتری داشتیم.وی اضافه کرد : در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد 
دالر 12۰۰تومانی شد 35۰۰ تومان و دوره دوم دولت روحانی هم دالر 35۰۰ 
تومانی شد 11 هزارتومان، یعنی این ژن ترکیدن تورم در اقتصاد ما مثل یک ژن 
ماندگار شده است. بنابراین از این جهت خیلی فرقی نمی کند احمدی نژاد، 
یا روحانی و یا هاشمی رئیس جمهور باشند البته به این معنا نیست که قصور 
و غفلت نکردیم.وی تاکید کرد: بسیاری از مشکالت کشور در داخل قابل 
حل است مشروط بر این که تصمیمات مدبرانه و شجاعانه در کشور وجود 
داشته باشد و بعضی از ما خصولتی ها و دولتی ها مثل بختک روی بنگاه های 
اختصاصی نیفتیم و آنها را رها کنیم و بگذاریم مردم هم به میدان بیایند. باهنر 
یادآور شد: من نگرانم که رکورد ۴9.5 درصد تورم دولت مرحوم آیت اهلل 
هاشمی را بزنیم البته امیدوارم این اتفاق نیفتد و این رکورد بنام آقای هاشمی 

بماند. البته در دولت احمدی نژاد هم تورم ۴2 درصد را تجربه کردیم.

جان بولتون دادگاه الهه را نامشروع توصیف کرد

هدف این دادگاه اجرای عدالت درباره جنایتکاران جنگی و متهمان به جنایت 
ضد بشر و نسل کشی است. به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، آمریکا تهدید 
کرده است در صورت انجام گرفتن تحقیقات درباره اتهامات در خصوص 
جنایت جنگی نیرو های آمریکایی در افغانستان، قضات این دادگاه را تحریم 
می کند.قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنرانی اش در 
سازمان فدرالیست سوسایتی –که یک گروه محافظه کار فعال در واشنگتن 
است- در این خصوص بیانیه ای را قرائت کند. این نخستین سخنرانی بزرگ 
بولتون پس از پیوستن به تیم ترامپ است.براساس پیش نویس سخنرانی بولتون 
که در اختیار رویترز قرار گرفته است، وی خواهد گفت: »آمریکا از هر ابزار الزم 
برای محافظت از شهروندانمان و نیز متحدانمان در برابر این دادگاه غیرمشروع 
استفاده خواهد کرد. « بولتون همچنین خواهد گفت که وزارت خارجه آمریکا 
تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن به علت نگرانی از 
تالش های فلسطینی ها برای ترغیب دادگاه الهه به انجام دادن تحقیقات درباره 
اسرائیل، اعالم خواهد کرد.دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن به 

درخواست ها برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است.

توضیحات مجمع تشخیص مصلحت 
درباره نظرات هیات عالی نظارت

 مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای، 
پیرامون برخی گمانه زنی ها و برداشت ها از نظرات 
ابالغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
مجمع  عمومی  روابط  کل  اداره  زمان،  گزارش  به 
در  بیانیه ای،  صدور  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
خصوص برخی گمانه زنی ها و برداشت ها پیرامون 
نظرات ابالغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی 
عالی  هیات  است:  آمده  اطالعیه  این  کرد.در  ارائه 
نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره 
جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال 
نظام  کلی  های  سیاست  اجرای  حسن  بر  نظارت 
تشکیل شده است و از جمله روال های این هیات 
با  لوایح  انطباق و عدم مغایرت طرح ها و  بررسی 
مختلف  های  حوزه  در  ابالغی  کلی  های  سیاست 
است.با عنایت به برخی گمانه زنی ها، برداشت ها و 
اظهار نظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار 
مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید 
می گردد: ابالغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به 
شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی، به معنای رد 
لوایح و یا طرح  ها نیست، و این هیات پس از احصاء 
انطباق، در قالب یک تعامل  یا عدم  موارد مغایرت 
مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون 
های مجلس محترم شورای اسالمی، اصالح طرح ها 
و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست های کلی 
نظام باشد دنبال می کند.بنابراین گمانه زنی ها و انتشار 
اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسالمی در 
هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند 
وظایف  در چارچوب  معمول  گردش کار  و  قانونی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

یارانه ۲ میلیارد تومانی به حساب 
خانه احزاب واریز شد

 دبیر کمیسیون ماده 1۰ احزاب با بیان اینکه 2 میلیارد 
تومان بعنوان یارانه به حساب خانه احزاب واریز شد، 
گفت: این یارانه میان احزابی که خود را با قانون جدید 

تطبیق داده اند تقسیم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام سرمست مدیرکل 
 1۰ ماده  کمیسیون  دبیر  و  کشور  وزارت  سیاسی 
احزاب، دیروزدر نشست خبری اظهار داشت: مبلغ 2 
میلیارد تومان به عنوان یارانه، به حساب خانه احزاب 
واریز شد.وی افزود: بر اساس پیشنهاد خانه احزاب و 
توافق کمیسیون ماده 1۰ احزاب، قرار است این یارانه 
به طور مساوی صرفا میان احزابی که خود را با قانون 

جدید احزاب تطبیق داده اند، تقسیم شود.

خبرخبر

آگهی مناقصه یک مرحله ای
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل در نظردارد پروژه های ملی مندرج در جدول زیر را به 
شرکتهای واجد شرایط و صالحيت دار از سازمان برنامه و بودجه  )رتبه 5 در رشته آب و یا کشاورزی( 

طبق مشخصات اسناد مناقصه  واگذار نماید.

محل دریافت اسناد: سامانه الکتونيکی دولت )ستاد(
مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 97/6/21

آخرین مهلت بارگذاری پيشنهادات قيمت در سامانه:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 97/06/31
تاریخ و محل باز گشایی پاکت ها :8/30 صبح روز یکشنبه مورخه 97/7/1 در سالن جلسه اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 

اردبيل
تضمين سپرده شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهيه و ارائه گردد

هزینه درج آگهی و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اردبيل-امور پيمان و قراردادها  

ردیف

1

2

3

نام پروژه

کنترل سيل و 
رسوب حوزه آبخيز 

سقزچای

کنترل سيل و 
رسوب حوزه آبخيز 

خوجين

کنترل سيل و رسوب 
حوزه آبخيز ليگوان 

چای

شهرستان

نمين

خلخال

کوثر

محل اعتبار

ملی

ملی

ملی

مبلغ سپرده شرکت 
درمناقصه)ریال(

553000000

169000000

353000000

مبلغ اوليه پيمان

11066448706

3388142486

7074257564

بنایی با سنگ الشه و نما 
سازی        )متر مکعب(

3707

1207

2196

تور سنگی 
گابيون   )متر 

مکعب(

482

_

295

ترميم و اصالح 
بند سنگ مالتی

_

_

_

اداره کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري استان اردبیل

 نوبت دوم

رونوشت آگهی حصر وراثت
اباذری     دارای شناسنامه شماره 1 بشرح دادخواست به کالسه   آقای  عشقعلی 
971199/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  ابوالفضل اباذری بشناسنامه  ۴38 در تاریخ 97/6/1 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   عشقعلی اباذری     فرزند  
ابوالفضل –ش ش1 خوی –پسر متوفی/2- بایرامعلی  اباذری     فرزند ابوالفضل 
-ش  ش    27۰ خوی-پسر متوفی/3-  محمد علی اباذری     فرزند ابوالفضل 
-ش  ش  271   –خوی-پسر متوفی/۴- محمد اباذری     فرزند ابوالفضل   - ش 
ش   158  -خوی-پسر متوفی/5-  بخشعلی  اباذری     فرزند ابوالفضل  -  ش ش  
3خوی- پسر متوفی/6- گلعذار اباذری     فرزند ابوالفضل  -ش ش 938    خوی 
–دخترمتوفی/7-  راضیه اباذری     فرزند ابوالفضل -ش ش۴581۴ خوی -دختر 
متوفی/8- ترالن خنجر خانی  فرزندمحمود    -ش ش  62 خوی-همسر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 592 مورخ 1397/5/8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل علیزاده فرزند 
اهلل بشماره شناسنامه 1۰22 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت  226/92متر مربع پالک 28فرعی از 1۴   اصلی واقع دردوالبچی 
پلدختر بخش8  خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای رحیم نصیر مقدم و صید حیدری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰ 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۴2۴  مورخ 1397/۰۴/۰5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فارس پوریان فرزند 
جاسم بشماره شناسنامه ۴85۰3197۴2  صادره ازجهرم  در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی به مساحت  2۰2/7۰ متر مربع پالک 1 فرعی از 116  اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر بخش7  خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا پاپی )خادمی 
(محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰ 
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آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:۴/97ش/237
وقت رسیدگی:97/7/18 ساعت 1۰

خواهان:بهاره لحافی 
خوانده:شرکت آباد گستر هامون

خواسته:مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۴ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف ۱۰۰7 خ -مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت   و ماده 13 آیین 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 579 مورخ 1397/5/۰6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرجعلی 
الهیاری فرزند حسین جان   بشماره شناسنامه 1196 صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت  32 متر مربع پالک 28فرعی از 1۴ اصلی 
واقع دردوالبچی پلدختر  بخش 8 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عابدین 
رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13976۰331۰55۰۰12۴۰ مورخه 97/5/2۴هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم هادی 
عزیزپور فرزند قدرت بشماره شناسنامه 159۰3۰2753صادره از هشترود در نیم دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۴6۴متر مربع پالک 36 اصلی واقع در 
صالح آباد خریداری از مالک رسمی اقای ستار کوهدار از صفحه ۴19 دفتر1193 
به فاصله 15  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محرز گردیده است. 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض  به مدت دوماه  اگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  میتوانند  باشند  اعتراضی داشته 
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 صادرخواهد 

شد م.الف:1۰86
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/6/2۰ 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی نامه مصادره
مرحوم  ورثه  اینکه  سوم-نظربه  نوبت  غیرمنقول  مال  وفروش  مزایده  آگهی 
1-علی2-محمدرضا3-جهانشیر۴-غالمرضا5- های  نام  فربه  نوروزی  اله  حبیب 

به تقسیم ترکه متوفی  اردشیربه موجب پرونده ی اجرایی شماره 93۰1۰6محکوم 
اند  گردیده  3-مهین۴-کبری5-فاطمه6-حسین  مذکوردرحق1-منیژه2-شهین 
ودادگاه محترم دستوربه فروش اموال ایشان ازجمله1-یک باب منزل مسکونی واقع 
درباغملک خیابان باهنربه مساحت۴5۰مترمربع عرصه و18۰مترمربع اعیان ویک اتاق 
انباری به قیمت32125۰۰۰۰۰ریال2-یک باب منزل مسکونی واقع درباغملک خیابان 
شهیدبهشتی روبروی حمام قدیم که به صورت سنتی ساز می باشد دارای عرصه 
به  کارشناس  نظر  باجلب  مساحت 1۰۰مترمربع  به  واعیان  مساحت198مترمربع  به 
مبلغ 869۰۰۰۰۰۰ریال قیمت گذاری گردید3-چهارباب مغازه به آدرس باغ ملک 
مساحت  مساحت18مترمربع  به  هرکدام  قدیم  حمام  روبروی  شهیدبهشتی  خیابان 
جمعا796۰۰۰۰۰۰ریال  199۰۰۰۰۰۰ریال  مغازه  هرباب  قیمت  که  کل72مترمربع 
کارشناس  مذکورتوسط  امالک  که  مطلب  این  توضیح  نمودضمن  را  شده  برآورده 
نوبت  یک  برای  لهم  محکوم  درخواست  به  وبنا  گردیدند  گذاری  قیمت  ارزیاب 
حقوقی  احکام  اجرای  الی12ظهردرمحل  1397/7/22ازساعت9صبح  درتاریخ 
دادگستری باغ ملک به مزایده وفروش گذاشته می شوند طالبین می توانند تا پنج 
روزقبل ازروز مزایده ازامالک مذکورواقع درآدرس های اعالمی فوق دیدن نموده 
ودرصورت تمایل درجلسه مزایده و فروش شرکت نمایند اموال مذکورکال یا بعضا به 
کسی یا کسانی که باالترین قیمت از قیمت پایه را پرداخت نماید واگذار خواهندشد.

شماره م الف:7/97/2۰۴
دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغملک –گلی زاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 675 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی الهیاری فرزند حسین جان 
بشماره شناسنامه ۴279  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه 
به مساحت  26 متر مربع پالک 28فرعی از 1۴ اصلی واقع در دوالبچی پلدختر بخش 
8خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰ 
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گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که مسیر 

تولید کشور در تالطم ها مدیریت شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علی الریجانی  
با اشاره به مشکالت کم آبی و جدی بودن 
این امر در مناطق مرکزی ایران گفت: باید همه 
جانبه به این موضوع نگریست و برای حل 

مشکل چاره جویی کرد.الریجانی با اشاره به 
این که باید مدیریت تقاضا را در بحث آب 
جدی گرفت و از سیستم آبیاری تحت فشار و 
کشت گلخانه ای استفاده کرد، اظهارداشت: 12 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت برای 
این مورد در روستاها اختصاص داده شده تا 
چرخه اقتصادی روستاها فعال شود.الریجانی 

در مورد جبران خسارت خشکسالی نیز گفت: 
منابعی تخصیص دادیم که هنوز به صورت 
صحیح در کشور عملیاتی نشده است.وی با 
توجه به شرایط کنونی و فشارهای بین المللی 
تصریح کرد: در شرایطی هستیم که هم فشار 
بین المللی وارد می شود و هم مشکالت داخلی 
اقتصادی  نظر  از  نیز  کشور  وضعیت  داریم. 

به گونه ای است که باید جراحی هایی در آن 
شود. وی گفت: باید درد را درست شناخت 
و برای آن برنامه ریزی کرد. در بخش اقتصادی 
اگر مشکالت درونی را حل کنیم بسیاری از 
می شود.الریجانی  حل  خارجی  مشکالت 
تصریح کرد: کشور گران اداره می شود و هر 
در  باید  نمی شود.  خرج  خود  جای  چیزی 
کشور تولید ثروت داشته باشیم. متناسب با 
چرخه اقتصادی در کشور برنامه ریزی نشده 
و به همین دلیل با مسائل و مشکالت جدی 
روبه رو هستیم.وی بیان کرد: باید اقتصاد کشور 
وقتی  کنیم و  را روان  تولید  و شاخصه های 
می توانیم تولید روان داشته باشیم که مقررات 
فرصت  فشارها  برداریم.  را  پاگیر  و  دست 
امروز  شود،  مقررات زدایی  که  است  خوبی 
خیلی مقررات در کشور داریم و باید درب 
اتاق ها برای سرمایه گذاری باز باشد و مسئوالن 
با  بروند.وی  سرمایه گذاری  دنبال  خودشان 
کشور  مشکالت  می خواهیم  اگر  اینکه  بیان 
حل شود باید زمینه سرمایه گذاری را فراهم 
کرد، گفت: در جلسه اخیر سران قوا تصویب 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  برای  منابعی  شد 
واحد های تولیدی داده شود که این موضوع 

در حال پیگیری است.

الریجانی: مسير توليد نباید دچار تالطم شود

اقتصاد کشور به جراحي نياز دارد 

ادامه از صفحه 1
وی گفت: اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، یقینا 
می تواند محورش توسعه درون زا باشد. مهمترین 
یا اصلی ترین نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی توجه 
اول  است.معاون  داخلی کشور  های  ظرفیت  به 
و  ملی  توسعه  برای  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
هستیم،  فعال  دانشگاه  یک  نیازمند  درون زایی 
خاطرنشان کرد: در فرهنگ ما نیز آمده است »توانا 
بود هرکه دانا بود«؛ این یعنی از قبل هم دانایی 
بعنوان یکی از الزامات پیشرفت در فرهنگ ایرانی 
توسعه علمی کشور ضامن  است.  داشته  وجود 
اصلی بقای ماست که باید به صورت جدی به آن 
بپردازیم.جهانگیری ادامه داد: امروز دیگر دانشگاه 
را کسی بعنوان یک مجموعه فیزیکی نگاه نمی کند، 
بلکه دانشگاهها تبدیل به کانون های فکری شده 

اند که جامعه و محیط پیرامون خود را نقد می کنند.وی با بیان 
اینکه انتظار ما از دانشگاه نقاد بعنوان مرکز علم، فناوری و محل 
تجمع نخبگان، حساسیت نسبت به مسائل جامعه، منطقه و جهان 
اطراف خود است، تصریح کرد: دانشگاه باید نسبت به مسائل 
مهم و حساس واکنش داشته باشد و راهکار ارائه دهد.معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت حاکم بر آمریکا با ما 

وارد نبردی نرمی شده است، گفت: آمریکایی ها فکر می کنند 
با استفاده از قدرت اقتصاد و رسانه خود می توانند اقتصاد و 
افکار عمومی ما را تحت فشار قرار دهند.جهانگیری خاطرنشان 
کرد: چندی پیش در گزارشی اعالم شد که ده ها کانون فکری 
نشسته اند و از میان صحبت های مسئولین استخراج کرده اند 
که چگونه می توانند بر اقتصاد ما تاثیر بگذارند.وی با بیان اینکه 
باشد،  نیاز کشور  تامین درآمدهای مورد  دنبال  به  باید  دولت 

افزود: می گویند باید منابع درآمدی ایران را مورد هدف 
قرار دهیم، ما بعنوان دولت باید بدنبال راهکارهایی برای 
فروش نفت باشیم. می گویند ما نباید بگذاریم که اگر 
ایران نفت فروخت به پول آن دست پیدا کند.معاون اول 
رئیس جمهور با بیان اینکه تالش دیگر دشمنان ترسیم 
آینده نامطمئن برای مردم ایران است، عنوان کرد: یک 
مجموعه ای از قدرت بدنبال این است تا اتفاقاتی در 
ایران پیش بیاید و از آن نتیجه ای بگیرد. فکر می کنم بیش 
از دولت و مسئولین، نخبگان کشور وظیفه دارند. اگر 
دشمن به سمتی رفته تا امید و اعتماد مردم را به مخاطره 
بیاندازد ما باید دقیقا نقطه مقابل آن یعنی افزایش امید 
و اعتماد را دنبال کنیم.جهانگیری تاکید کرد: اینکه می 
گوییم مشکالت کشور راهکار سیاسی دارد، برخی فکر 
می کنند که منظور این است یک گروه سیاسی بروند 
و گروه سیاسی دیگری بیایند در حالی که منظور این 
نیست.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمند شناخت طراحی 
دشمن و عبور ملت از پیچ تاریخی پیش رو هستیم، ادامه داد: 
به میزانی که بتوانیم اعتماد را در داخل کشور فراهم و امید را 
تقویت کنیم تا آمریکایی ها احساس کنند شکست خورده اند، 
زمان این شرایط کوتاه خواهد بود. می توان این کار را در همین 

سال 97 تمام کرد.

جهانگیری: وارد یک جنگ نرم با آمریکا شده ایم 

تالش دشمن ترسيم آینده نامطمئن برای مردم است
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پس از 40 سال  و برای اولین بار در شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان محقق شد :

راه اندازی خط پنجم تولید پشم معدنی به روش کوره الکتریکی
 با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان برگزار شد؛

اولین همایش مدیران مدارس خّیر ساز گیالن

بهادری- اصفهان: مهندس مسعود پیرجمالی مدیر 
پروژه های شرکت تارابگین با اعالم این خبر گفت 
: این شرکت اولین تولیدکننده عایق های معدنی 
پشم سنگ است که در سال 56 توسط شرکت 
ذوب  کنار  در   VOEST-ALPIN اتریشی 
آهن با چهار خط تولید  پشم سنگ احداث شد 
و مورد بهره برداری قرارگرفت و از آن زمان تا 
کنون به دلیل باال بودن کیفیت محصوالت خود، 
جزء تولید کنندگان مطرح عایق های معدنی در 
سطح کشور شناخته می شود. وی افزود: با توجه 
به نیاز بازار و در ادامه بهره برداری از کوره کک 
سوز شرکت در سال 95،  به دستور مدیر عامل 
شرکت، ساخت یک خط تولید مشابه با خطوط 
تولید شرکت اتریشی در اردیبهشت ماه سال جاری 
در دستور کار این واحد قرار گرفت.  لذا با توجه 
به عدم وجود نقشه و اطالعات مورد نیاز ، این 
از تجارب ارزشمند بخش  با بهره گیری  واحد 
های داخلی کارخانه و با استفاده از روش مهندسی 
معکوس ، ساخت خط پنجم کوره برقی را  از 

اوایل خرداد ماه آغاز نمود و به لطف خدا و با 
همت و حمایت مدیر عامل و سایر واحدهای 
 97 مردادماه  در  مذکور  پروژه  خط  کارخانه، 
استارت خورد  و مورد بهره برداری آزمایشی قرار 
گرفت.مهندس مسعود پیرجمالی خاطر نشان کرد : 
پس از انجام این روند آزمایشی موفقیت آمیز و بعد 
از انجام مراحل تکمیلی خط پنجم، تولید نامی پشم 
سنگ با کیفیت بسیار عالی در هفته اول شهریور 
ماه سال جاری محقق شد  و این خط جهت تولید 
مداوم تحویل بهره بردار گردید.  لذا ساخت، نصب 
و راه اندازی موفقیت آمیز خط پنجم تولید شرکت 
به روش کوره الکتریکی پس از گذشت بیش از 
۴۰ سال برای اولین بار انجام و در ساخت،نصب و 
راه اندازی این خط تولید بومی سازی کامل صورت 
گرفت .  وی در پایان  این موفقیت ارزشمند را 
به تمامی همکاران سخت کوش خود در شرکت  
سهامی ذوب آهن و شرکت تارابگین تبریک گفت  
و از همکاری واحد های مختلف کارخانه تشکر 

نمود.

مدیرکل  مقدم  مهندس  رشت:  منکویی- 
گیالن  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی،توسعه 
در همایش مدیران مدارس خیّرساز استان  که در 
مجتمع آموزشی دهکده ساحلی بندر انزلی برگزار 
شد با برشمردن اهمیت کار معلمان و فرهنگیان 
افزود: معلم بهترین است و  نقش آن در جوامع 

پویا نقشی ماندگارست.
وی با بیان اینکه تفکر پویا  درمدارس پویا ایجاد 
می شود اظهار داشت:مدارس پویا می توانند نسل 

پرسشگر، آفریننده، نوآور  و عاشق تربیت  کنند.
از  داری  نگه  ضرورت  و  اهمیت  ادامه  در  وی 
فضاهای آموزشی را یادآور شد و اذعان داشت: 
فرهنگ  به  باید  مدارس  از  نگهداری  و  حفظ 

عمومی تبدیل شود.
 مهندس مقدم ضرورت برنامه ریزی مدون در نگه 
داری از فضاهای آموزشی را خاطر نشان ساخت و 
ابراز داشت:امروز ما به شدت نیازمند به مشارکت 
عمومی در نگه داری از فضاهای آموزشی هستیم.

تا  شود  تعریف  باید  ساختاری  کرد:  تاکید  وی 

بصورت نظام مند دانش آموزان و اولیاء را در نگه 
داری از فضاهای آموزشی مشارکت دهیم.

بیان  با  استان گیالن  مدارس  نوسازی  مدیر کل 
اهمیت کار ارزشمند خیرین مدرسه ساز تصریح 
نمود:خیرین آمادگی دارند همیشه در کنار ماباشند 

و باید از وجود ارزشمند انان استفاده کنیم.
میر مسعودی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
مدیران  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  گیالن  استان 
مدارس خیری باید فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی 
را باور داشته باشند افزود:مدیران مدارس خیری 

امانت دار خیرین محترم مدرسه ساز هستند.
میر مسعودی در پایان مطالبش بااشاره به آماری 
گفت:تاکنون  به همت خیرین مدرسه ساز283 
مدرسه بالغ بر 11۴۰ کالس درس ساخته شده 
است که 52 آموزشگاه  نیز در حال احداث است.
در ادامه یعقوبی مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان گیالن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای گرانقدر تصریح نمود: نقش آفرینی شهدا 

فراموش شدنی نیست .

رفع مشکالت صاحبان صنایع  در رباط کریم

فرماندار رباط کریم در جلسه رسیدگی به مشکالت 
شهرک های صنعتی خصوصی شهرستان رباط کریم 
اول  اولویت  صنایع  صاحبان  مشکالت  رفع  گفت: 
ساداتی  مهدی  سید  است.   کریم  رباط  شهرستان 
در جلسه رسیدگی به مشکالت شهرکهای صنعتی 
خصوصی شهرستان رباط کریم به ریاست فرماندار 
و با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان تهران، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ، 
معاون عمرانی فرمانداری و شهردار رباط کریم برگزار 
شد افزود: رفع بال تکلیفی صاحبان صنایع در شهرک 
های صنعتی خصوصی  بر تحدید و حدود شهرک ها 

ضروری است. 
وی تصریح کرد: همه ما موظف هستیم مشکالت 
و  کنیم   برطرف  را  صنایع  صاحبان  و  صنعتگران 
مسووالن ادارات شهرستان نیز با آگاهی از مشکالت 
آنان  های  دغدغه  رفع  خصوص  در  حوزه،  این 
همکاری الزم را داشته باشند. فرماندار رباط کریم در 
پایان گفت: تدوین و تنظیم شیوه نامه عملکرد هیئت 
امنا و طرح وظایف آنان از سوی شرکت شهرک های 
صنعتی استان تهران  تدوین گردد و به صاحبان صنایع 

اطالع رسانی شود.

کشف 38 دستگاه چرخ خیاطی قاچاق 
در نظرآباد

چرخ  دستگاه  کشف 38  از  استان  انتظامی  فرمانده 
خیاطی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان 

نظرآباد خبر داد.
به گزارش زمان؛ سردار »عباسعلی محمدیان« با اعالم 
این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کاالی 
قاچاق ، ماموران پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد به یک 
دستگاه خودرو نیسان حامل محموله چرخ خیاطی که 

در حال خروج از شهرستان بود مظنون شدند.
موضوع  بررسی  جهت  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
دستور توقف خودرو را صادر کرده و در بازرسی از 
آن تعداد 38 دستگاه چرخ خیاطی فاقد هرگونه مدارک 
گمرکی و قانونی کشف شد. سردار محمدیان با اشاره 
به این که ارزش محموله کشف شده یک میلیارد ریال 
برآورد شده است اظهار کرد: راننده متحلف به همراه 
کاالهای کشف شده ، جهت سیر مراحل قانونی به 

اداره تعزیرات حکومتی استان منتقل شدند.

خبر

اجرای طرح جلوگیری از منابع آلوده کننده به کارون

وحیدی فر-اهواز: مدیرکل محیط زیست خوزستان از اجرای طرح 
جلوگیری از ورود منابع آلوده کننده به رودخانه کارون از سوی شرکت 
آب و فاضالب این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب خوزستان، احمد رضا الهیجان زاده با اشاره به اقدمات 
دو سال اخیر شرکت آب و فاضالب خوزستان در حفاظت از محیط 
زیست و جلوگیری از ورود  فاضالب شهری به رودخانه ها اظهار 
کرد: اقدامات شرکت آب و فاضالب استان خوزستان در دو سال اخیر 
معادل 2۰ سال گذشته است. وی با اشاره به وضعیت زیست محیطی 
خوزستان در پنج سال آینده افزود: در پنج سال آینده مردم نیز به وضوح 
می توانند اثر این اقدمات بزرگ در زمینه زیست محیطی استان را لمس 
کنند. مدیرکل محیط زیست خوزستان با اشاره به عقب ماندگی های 
2۰ سال گذشته استان در بخش فاضالب تصریح کرد: شاید در 2۰ یا 
25 سال گذشته یکی از بخش هایی که خیلی عقب مانده و فعالیت قابل 
قبولی بر روی آن انجام نشده ورود فاضالب به رودخانه بود که آلودگی 

های زیادی را در حوزه کارون به وجود آورده بود.
الهیجان زاده با اشاره به اجرای طرح جلوگیری از ورود منابع آلوده 
کننده به رودخانه کارون از سوی آب و فاضالب خوزستان بیان کرد: 
فاضالب های شهری، روستایی )انسانی(، زهاب های کشاورزی و 
همچنین پساب های صنعتی نیز از منابع آلوده کننده رودخانه کارون 

هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خبر داد:

اسکان ۲88 هزار مسافر در مدارس و مراکز رفاهی استان

ساری - سامان علیزاده: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: 
از آغاز طرح اسکان تابستان از 26 خرداد ماه سال جاری تا کنون، 288 

هزار نفر در مراکز رفاهی و مدارس استان مازندران اسکان یافتند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
مازندران؛ »عسکری نیکزاد« افزود: اسکان تابستانی 97 با 39 پایگاه، 
299 مدرسه، و 2271 کالس درس از ابتدای تابستان فعالیت خود را 
آغاز کرده است. وی با بیان اینکه از این میزان کالس، 326 کالس ویژه 
و 1252 کالس در رده بندی الف قرار دارند، تصریح کرد: 15 مرکز 
رفاهی نیز در این طرح مشارکت دارند که با 28 اتاق، 1۴1 سوییت، 

۴ رستوران و 3 تاالر با ظرفیت 75۰ نفر در خدمت مسافران هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: از ابتدای تابستان 
تاکنون 8۰ هزار خانوار در مدارس و مراکز رفاهی مازندران اسکان 
یافتند. نیکزاد به 2 خوابگاه دانش آموزی نیز اشاره کرده و گفت: 2 
خوابگاه دانش آموزی شامل کالس های آموزشی و سالن کنفرانس 
با ظرفیت 6 سوییت، دو طبقه و در فضای کوهستانی و خوش آب و 
هوا در 2 هزار متر مربع آماده خدمات رسانی است. وی یادآور شد: 
در مجموع 863 هزار نفرروز مسافر تاکنون در مدارس و مراکز رفاهی 

استان مازندران اسکان یافتند

خبر

سلیمانی- گلستان: سعید رحیمی. رئیس کمیته هیئت 
های همگانی گرگان عنوان کرد: در جامعه اگر افراد 
را درگیر ورزش  کنیم خیلی از آسیب های اجتماعی 
کاهش می یابد ضمن اینکه با همکاری همدیگر 
می توانیم اتفاقات خوبی را در گرگان رقم بزنیم .  
وی ضمن ارزوی موفقیت برای ورزشکاران افزود: 
ورزشکاران باید برنامه های خود را بیان کنند تا ما به 
طور کامل در جریان خواسته های این عزیزان قرار 
بگیریم و همچنین خواسته های خود از ورزشکاران 
را نیز بیان کنیم. وی با بیان اینکه هیئت ورزش های 
همگانی هیچ مبلغی را از شورا دریافت نکرده است. 
تصریح کرد: ما برای پیشرفت ورزش های همگانی 
نباید منتظر حمایت های تربیت بدنی و شورا باشیم. 
رحیمی همچنین افزود: هیئت ورزش های  همگانی 
یک خانواده است و باید دست به دست هم حرکتی 
رو به جلو را در جهت  پیشبرد اهداف این کمیته ها 
و ورزشکاران عزیزمان داشته  باشیم . رئیس کمیته 
هیئت های همگانی گرگان یاد آور شد: امیدواریم 

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  کنار  در 
همکاری خوبی  را در این امر داشته باشیم. در ادامه 
مصطفی نودهی .دبیر هیات های همگانی گرگان 
با بیان اینکه هیئت همگانی کمیته های مختلفی را 
شامل میشودعنوان کرد: فعالیت کمیته های هیات 

منوط به هماهنگی با هیات همگانی میباشد.  وی 
همچنین اظهارداشت: بعد از بررسی طرح و برنامه 
های ورزشکاران اقدامات الزم جهت پیشبرد اهداف 
هیئت انجام خواهد شد.و امیدواریم شاهد خدمات 
خوبی برای شهروندان شهر گرگان باشیم. در ادامه 

وجوانان  ورزش  اداره  رئیس  نژاد.  تربتی  نشست. 
گرگان ضمن تبریک به روسای کمیته ها عنوان کرد: 
شهرستان گرگان امسال میزبان 5 رویداد بین المللی 

ورزشی است که دو رویداد آن برگزار شده است. 
وی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی گرگان ۰/28 
میباشد اظهار داشت: در مسابقات آسیایی جاکارتا 32 
نماینده از استان گلستان اعزام شدند. که از این تعداد. 
18 نماینده از شهرستان گرگان حضور داشتند. تربتی 
نژاد تصریح کرد: برای پیشرفت ورزش گرگان. نیاز 
است که از ظرفیت سایر سازمان ها مانند سازمان 
فرهنگی اجتماغی و ورزشی شهرداری گرگان که 
و  اداره ورزش  مجموعه  پرتوان  بازوهای  از  یکی 

جوانان است استفاده شود.
وی ضمن بیان اینکه در شهرستان گرگان بسترهای 
مناسب فراهم است  ادامه داد: انشااهلل با همکاری 
شورای شهر و شهرداری و سازمان های مرتبط و 
تجربیات شما عزیزان ورزش گلستان شاهد پیشرفت 

قابل توجهی باشد.

در نشست با اعضای  هیئت ورزش های همگانی گرگان  مطرح شد:

کـاهش آسـيب های اجـتماعی با ورزش هـمگانی
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ریشه ژنتیک در بروز اعتیاد

مسئول کمیته جشنواره دانشجویی سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی 
ایران با اشاره به درمان موفق معتادان با توجه به رویکرد پزشکی شخصی گفت: 
میزان وابستگی افراد به موادمخدر، سیگار، بازی های رایانه ای، اینترنت و ... بر 
اساس ژنتیک آنها متفاوت است بنابر این با استفاده از پزشکی شخصی می توان 

راهکار مؤثرتری در درمان موفق این افراد داشته باشیم.
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان، آروین حقیقت فرد، دکترای ژنتیک در 
ارتباط با برگزاری سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران و برگزاری 
همزمان جشنواره دانشجویی اظهار داشت: جدیدترین دستاوردها علمی در 
ارتباط با موضوع پزشکی شخصی در این کنگره که 2۴ تا 26 بهمن ماه سال 
جاری برگزار می شود، توسط اساتید و صاحبنظران برجسته ارائه و مورد بحث 
و گفت وگو قرار می گیرد. وی افزود: پزشکی شخصی در حوزه های مختلفی 
همچون بیماری سرطان، بیماری های روان و اعتیاد و ناباروری قابل بحث 
بوده و باید توجه داشت که بر اساس موضوع پزشکی شخصی هر فرد بر 
اساس ژنوم شخصی خود نیاز به درمان متفاوت بیماری ها دارد در حالی که 
در پزشکی کالسیک نشانه های جهان شمول کلی وجود دارد و برای بیماران با 
یک بیماری یکسان اقدامات درمانی یکسانی انجام می گیرد در حالی که افراد بر 
اساس ژنوم خود نیاز به درمان متفاوت داشته تا با بهبودی بهتری همراه شوند.
حقیقت فرد گفت: در مورد بیماری های روان نیز به همین صورت است و ابتدا 
باید ژنتیک فرد را شناخت و در گام بعدی درمان مؤثر را انجام داد همچنین 
میزان وابستگی افراد به موادمخدر، سیگار، بازی های رایانه ای، اینترنت و ... 
بر اساس ژنتیک آنها متفاوت است بنابر این با استفاده از پزشکی شخصی 
می توان راهکار مؤثرتری در درمان موفق این افراد داشته باشیم. دبیر علمی 
جشنواره دانشجویی سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران اعالم 
کرد: در این کنگره که به همت مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل )عج( برگزار می گردد دانشجویانی که در حوزه پزشکی 
www. شخصی مقاله و یا گزارشی دارند می توانند آن را از طریق سایت
pmcongress.ir بخش جشنواره دانشجویی ارائه دهند و همه دانشجویان 
از دوره های کارشناسی تا دوره های تخصصی می توانند در این بخش کنگره 
شرکت کنند و حتی موضوعاتی همچون اقتصاد سالمت با رویکرد پزشکی 
شخصی و آینده پژوهی بر اساس پزشکی شخصی در این کنگره مدنظر است.

اختالف بر سر قیمت دارو علت کمبود آن

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی با اشاره به مصرف باالی مسکن و 
آنتی بیوتیک در کشور گفت: 9۰ درصد داروهای مورد نیاز مردم در دسترس 
است. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی در گفت وگو 
با فارس، در ارتباط با مشکالت دارویی بیماران اظهار داشت: 9۰ درصد 
داروهای اصلی که مردم مورد استفاده دارند، در بازار دارویی وجود دارد و 
در دسترس است و تنها بخشی از داروهای مرتبط با بیماری های خاص و د 
روهای نارسایی کلیه و سرطان ها کمتر در دسترس بوده که دالیل مختلفی دارد.
وی افزود: متأسفانه برخی از شرکت های دارویی داروها را در گمرک نگه 
داشته تا بتوانند آن را گرانتر بفروشند همچنین با وزارت بهداشت بر سر 
موضوع قیمت ها اختالف نظر داشته که این مسئله نیز سبب بروز مشکل شده 
است. خسرونیا با اشاره به اینکه کمبود برخی از داروها در بعضی از مقاطع 
زمانی حتی در اروپا و آمریکا نیز به وقوع می پیوندد، گفت: به طور کلی اکنون 

9۰ درصد داروهای مورد نیاز مردم در دسترس است.

خبر

مشکالتی در مسیر تحقق اهداف 
تربیتی وجود دارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: مشکالتی در مسیر 
تحقق اهداف تربیتی وجود دارد که بخشی از آن به 
خانواده ها، بخشی به مدرسه، بخشی به مدیر و معلم 
برمی گردد. این موارد اجازه نمی دهد برنامه ها به طور 

صحیح و کامل اجرا شود.
راه  با  همزمان  و  جدید  تحصیلی  آغاز  آستانه  در 
اندازی شبکه تعاملی سینا، سید محمد بطحایی در 
ارتباطی مستقیم با والدین دانش آموزان  از تحصیل 
سال  در  مدارس  در  آموز  دانش  از 1۴میلیون  بیش 
جدید تحصیلی خبر داد و گفت: تا کنون 97 درصد 
دانش آموزان در مدارس ثبت نام کرده اند و پیش بینی 
که  آموزانی  دانش  مانده،  باقی  دوهفته  در  می شود 
موفق به ثبت نام نشده اند، اقدام کنند. وزیر آموزش 
و پرورش از تالش مدیران حوزه ستادی برای فراهم 
کردن زیرساخت های الزم جهت آغاز به کار مدارس 
خبر داد و اظهارکرد: با توجه به نوسانات اقتصادی 
موجود ممکن است والدین برای تهیه لوازم التحریر 
با مشکالت مواجه باشند و این مسئله را ما کامال درک 
می کنیم. وی ادامه داد: یکی از اهداف این 1۴میلیون 
دانش آموز در مدرسه تحصیل علم و دانش و دیگری 
تمرین مهارت زندگی کردن در مدرسه است که البته 
تحقق این دو هدف نیازمند هماهنگی بیش از پیش 
فعالیت  آغاز  از  بطحائی  خانواده هاست.  و  معلمان 
رسمی تلویزیون تعاملی سینا خبر داد و تصریح کرد: 
این تلویزیون اینترنتی از طریق گوشی تلفن همراه 
قابل دریافت است. وزیر  اپلیکیشن سینا روبیک  با 
آموزش و پرورش ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه 
را از اهداف اصلی راه اندازی شبکه تعاملی سینا برشمرد 
و گفت: در این شبکه اینترنتی، معلمان مسائل مربوط 
به دانش آموزان را با والدین در میان می گذارند و 
از طرف دیگر خانواده ها با رصد برنامه ها، دیدگاه های 
خود در خصوص محتواهای آموزشی، محیط مدرسه 
، مسائل تربیتی و.... را به مدیر و معلمان ارائه می دهند.

 وی اولیا را شریک تربیتی مدرسه دانست و اظهارکرد: 
دانش آموزان سرمایه هایی متعلق به دو شریک تربیتی 
مدرسه و خانواده هستند لذا اگر هریک از شرکا وظیفه 
خود را به خوبی انجام ندهد، این سرمایه ارزشمند هدر 
خواهد رفت. وزیر آموزش وپرورش افزود: فرزندان ما 
امروز در معرض خطرات اجتماعی قرار دارند. لذا آن ها 
باید نحوه مواجه شدن با این خطرات را هم در مدرسه 
و هم در خانواده بیاموزند. حال اگر آنچه در مدرسه 
و در خانواده فرا می گیرند با هم مغایرت داشته باشد 
اهداف تربیتی محقق نمی شود. بچه ها باید تعلق خاطر 
داشتن به وطن شان را بیاموزند و این موضوع خیلی 

سخت اتفاق می افتد.

خبر

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 6۰ درصد طلب مراکز درمانی 
و دانشگاه های علوم پزشکی بالفاصله پس از ارائه سند به این سازمان 
پرداخت می شود. سید تقی نوربخش اظهار کرد: در حال حاضر پرداخت 
طلب مراکز درمانی و دانشگاه ها به روز شده است و تمام تالش خودمان 
را برای پرداخت سریع این مطالبات انجام می دهیم.وی در ادامه به ایرنا 
گفت: قراردادی با دانشگاه های علوم پزشکی منعقد شده است که اگر 
از ششم هر ماه مدارک و اسناد را به این سازمان ارائه دهند بالفاصله 6۰ 
درصد آن را پرداخت می کنیم. این قرارداد سال 97 امضا شده است و 
سازمان تامین اجتماعی به اجرای آن پای بند است.  مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی گفت: در مجموع سه هزار و 5۰۰ میلیارد تومان به مراکز 
درمانی طرف قرارداد بدهکار هستیم که ساز و کاری برای پرداخت این 
مطالبات تدوین شده است و بر اساس آن قراردادی میان سازمان تامین 

اجتماعی و دانشگاه های علوم پزشکی منعقد شده است. 

60درصد طلب بیمارستاهنا 
بالفاصله پرداخت یم شود

رئیس پلیس تهران از آغاز طرح پلیس برای ماه محرم در بیش از 
5۰۰۰ حسینیه، هیأت و تکیه  خبر داد. سردا حسین رحیمی در حاشیه 
اجرای طرح رعد درباره  اقدامات پلیس برای ماه محرم خاطرنشان کرد: 
طرح ویژه پلیس برای ماه محرم در پایتخت آغاز شده و بر این اساس 
مأموران پلیس در آماده باش بوده و نسبت به روان سازی ترافیک و 
نیز تامین امنیت عزاداران اقدام خواهند کرد. رحیمی با بیان اینکه بالغ 
بر 5۰۰۰ حسینیه، تکیه، مسجد و محل برگزاری عزاداری ماه محرم از 
سوی پلیس پایتخت شناسایی و هماهنگی های الزم با مسئوالن انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: تقاضا و انتظار ما از عزاداران و شهروندان 
ما و به ویژه مسئوالن هیات ها ، تکایا و مساجد این است که حتما 
هماهنگی های الزم را با پلیس داشته باشند. رئیس پلیس پایتخت از 
به کارگیری همیاران محرم و پلیس های افتخاری نیز در ایام محرم خبر 
داد و گفت: از ظرفیت مشارکت مردمی و شهروندان نیز در ایام محرم 

برای تأمین امنیت عزاداران و محل های عزاداری استفاده خواهیم کرد.

 آغاز طرح ویژه پلیس
 برای محرم

فاضالب  و  آب  تبیین وضعیت  همایش  در  بختیاری  محمدرضا 
شهرهای استان تهران گفت: در حال حاضر آب در کشور به یک 
مسئله راهبردی بدل شده است و در استان تهران بیش از میانگین کل 

کشور آب مصرف می شود.
وی ادامه داد: مناطق 21 و 22 تهران و شهرهای غرب استان عطش 
آب دارند که با صرف هزینه معادل 15۰ میلیاد تومان برای تجهیز 
تصفیه خانه ششم آب تهران، شهروندان آن محدوده نیز از آب با 

کیفیت برخوردار خواهند شد.
به گفته این مقام مسئول، برای اجرا و تکمیل شبکه فاضالب شهرهای 
استان تهران حدود 93۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که از این 
رقم حدود 3۴۰ میلیارد تومان آن از منابع دولتی تامین شده است 
و برای تامین بقیه آن به پیش فروش حق انشعاب، تبصره و ماده 7 

متکی خواهیم بود.

هتران فقريترين هشر به لحاظ 
ذخايره آيب

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سلطانعلی علیزاده     دارای شناسنامه شماره ۴ بشرح دادخواست به کالسه971135/
ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی علیزاده فنائلو بشناسنامه1۰3 در تاریخ 97/5/18 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سلطانعلی علیزاده     فرزند  مصطفی    –ش 
ش۴ خوی –پسر متوفی/2-  بیرامعلی علیزاده     فرزند مصطفی  -ش  ش     7 
خوی-پسر متوفی/3-  اروجعلی علیزاده فنائلو فرزند مصطفی  -ش  ش8 –خوی-پسر 
متوفی/۴- مرتضی علیزاده فنائلو فرزند مصطفی   - ش ش383 -خوی-پسر متوفی/5- 
قربانعلی علیزاده فنائلو فرزند مصطفی    -  ش ش  2 خوی- پسر متوفی/6-  طاهره  
علیزاده فنائلو فرزند مصطفی     -ش ش 295    خوی –دخترمتوفی/7- نرگس علی زاده 
فرزندمصطفی    -ش ش 269 خوی – دختر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قربانعلی آقاجانپور     دارای شناسنامه شماره 8 بشرح دادخواست به کالسه  
97112۰/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان هاجر جباری بشناسنامه 1 در تاریخ 97/1/15 اقامتگاه دائمی خود 
آقاجانپورنوروز  امامعلی   به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را 
بالغی      فرزند  حیدر  –ش ش28۰۰8233917خوی –پسر متوفی/2-  قربانعلی  
آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر -ش  ش     28۰3۰581۰3 خوی-پسر 
متوفی/3- قلی  آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر -ش  ش 28۰۰82۴53۰ –
خوی-پسر  متوفی/۴-  الهوردی آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر   - ش ش   
28۰۰82۴5۴9 -خوی-پسر متوفی/5- نقی آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر 
آقاجانپورنوروز بالغی       متوفی/6-  صدیقه  -  ش ش  28۰353916۰ خوی-پسر 
فرزند حیدر -ش ش28۰۰823۴۴5 خوی –دخترمتوفی/7- زینب  آقاجانپورنوروز 
بالغی      فرزند حیدر -ش ش  28۰۰8239۰9    خوی -دختر متوفی/8-  خدیجه 
آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر -ش ش 28۰۰82۴557    خوی-دختر 
متوفی/9-  رقیه آقاجانپورنوروز بالغی      فرزند حیدر -ش ش28۰۰825219خوی 
– همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نسرین ابوالحسن لو دارای شناسنامه شماره ۴5722 بشرح دادخواست به کالسه 
9711۴2/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سارا منتظری بشناسنامه787 در تاریخ 95/1۰/7 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- علی ابوالحسن لو فرزند حسین 
فرزند  حسین    لو  ابوالحسن  نسرین   متوفی/2-  –پسر  –ش ش 33281   خوی 
-ش  ش   ۴5722 خوی-دختر متوفی/3-  سکینه ابوالحسن لو فرزند حسین -ش  
فرزند حسین - ش ش  لو  ابوالحسن  فاطمه  متوفی/۴-   –خوی-دختر  ش  132 
28۰27125۰۰ -خوی-دختر متوفی/5- افروز  ابوالحسن لو فرزند حسین  -  ش ش  
3822۴ خوی- دختر متوفی/6 -  توران ابوالحسن لو فرزند حسین  -ش ش۴2951     
خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

آگهی فقدان سند مالکيت 
بنا به در خواست وکیل مالک )طبق وکالتنامه بشماره 718۰-1392/3/9 دفتر خانه 21 
ورامین (مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 19281 مورخ 1395/3/5 دفتر خانه اسناد رسمی 1۴ ورامین 
به ضمیمه در خواست به وارده شماره 562۰ مورخ 1395/3/2۴ که تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل 

آگهی میگردد . 
1-نام و نام خانوادگی مالک:آقای حسین زمانی افشار فرزند اسداله 

2-میزان مالکیت :سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 18۰ متر مربع قطعه 
57 تفکیکی بپالک ثبتی 183۰ فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 2۴ فرعی و غیره 
از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین ذیل ثبت 13۴169 صفحه 389 دفتر 
امالک جلد 392 بشماره چاپی 5822 بنام آقای محمد رزم فر فرزند علی اصغر ثبت و 
صادر گردید . سپس تمامت سه دانگ مشاع از مورد ثبت مع الواسطه بموجب سند انتقال 
قطعی شماره 222۰9 تاریخ 1391/8/۴ دفتر خانه 1۴ قرچک به آقای حسین زمانی افشار 
منتقل شد . آنگاه آقای جعفر سلطانی مزرعه طبق سند وکالتنامه بشماره 1393/2/9-718۰ 
دفتر خانه 21 قرچک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنام آقای حسین زمانی افشار 
ازین اداره را نمودند . لذا شایسته است چنانچه سند مالکیت صدر الذکر جهت تنظیم هر 

گونه معامله به آن دفتر خانه ارائه گردید . اخذ و به ثبتی ارسال نمایید . 
3-علت از بین رفتن :اثاث کشی

۴-بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت 
نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک  فوق الذکر و درخواست المثنی 
مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت 
اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال ،تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند ممالکیت المثنی طبق قانون 
و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد . توضیحا برابر دستور مدیر کل محترم ثبت اسناد 
و امالک استان تهران بشماره 1۰1/97/66۴۰-1397/6/3 و بعلت اشتباه در میزان مالکیت 

اولیه در آگهی قبلی )بشماره 3932-1396/1/3۰ روزنامه کارون (تجدید اگهی گردید .
م الف 3۰8 ث- محمد رحیم پور راینی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 168 مورخ 1397/۰2/2۴  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن 
کریمی کردعلی وند فرزند علی رحم بشماره شناسنامه ۴۰6۰92318۴  صادره ازخرم 
آباد  در ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان دامداری به مساحت  35۰متر مربع پالک 
فرعی از 68   اصلی واقع درقریه دره خزینه  پلدختر بخش8  خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای خسرو میر دریکوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  نماید بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

آگهی ابالغ
– صفیه  قصابی  پور  عزیز  سمیه  خانم  و ضمائم   دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
عزیزپور قصابی  آقای علی عزیز پور قصابی – امیر عزیز پور قصابی – خانم نازی 

عزیز پور قصابی- اشرف دلبری 
خواهان ها  کوثر قاسمی حبشی – پرویز لطیفی حبشی – خدیجه لطیفی- طهار 
لطیفی حبشی –حمید لطیفی حبشی – نادره  لطیفی حبشی  فضه لطیفی حبشی-مجید 
لطیفی حبشی دادخواستی به طرفیت خواندگان : خانم سمیه عزیز پور قصابی – صفیه 
عزیزپور قصابی  آقای علی عزیز پور قصابی – امیر عزیز پور قصابی – خانم نازی 
عزیز پور قصابی- اشرف دلبری  و بیمه آسیا به خواسته  مطالبه دیه )2 فقره تغلیط  
دیه  متوفیان  خانم های مریم لطیفی حبشی فرزند حسین و فاطمه سلمانی حبشی(  
ارجاع و  اینکه شعبه  به  به  /51/۰۰۰/۰۰۰ مطالبه خسارات دادرسی  مطرح  مقوم 
بشماره پرونده کالسه  97۰998۴۴353۰۰3۴۰  شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(  
دادگستری شهرستان خوی  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/۰8/۰6 ساعت 11:3۰  
تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی –

شهرستان خوی بلوار مطهری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 325 مورخ 1397/3/22  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دختر بس 
بارانی هرو فرزند میر کاظمی معروف به سیاه بشماره شناسنامه 966  صادره ازخرم 
آباد   در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  1۰۰متر 
مربع پالک 1 فرعی از 116  اصلی واقع درکاوکالی پلدختر بخش7  خرم آباد)روستای 
کاسیان علیا ( خریداری از مالک رسمی آقای تیمور تیموری محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیرآزاد بخت  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 57۴ مورخ 1397/5/۰6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اهلل یاری فرزند بخشعلی   
بشماره شناسنامه ۴۰۰۰ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت  33/8۰ متر مربع پالک 28فرعی از 1۴ اصلی واقع دردوالبچی پلدختر خریداری 
از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 581 مورخ 1397/5/7 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول اله 
یار فرزند حسینعلی  بشماره شناسنامه 1361 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب مغازه به مساحت  3۰ متر مربع پالک 28فرعی از 1۴ اصلی واقع 
عابدین  آقای  رسمی  مالک  از  آباد خریداری  8 خرم  بخش  پلدختر   دردوالبچی 
رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 58۰ مورخ 1397/۰5/۰7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باقر الهیاری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1197 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت  26متر مربع پالک 28 فرعی از 1۴ اصلی واقع دردوالبچی پلدختر  بخش 8خرم 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰6/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 82 و رای شمار1۰۰215۰ مورخه 
1397/۰۴/۰9 به تقاضای حسین صفائی بیرانوند فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 21۰ متر مربع مجزی شده از پالک  1 فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  
غالمعلی مظفری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
به مدت  الصاق  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تاریخ تسلیم  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و 
اقدام و گواهی  مراجع قضایی ذیصالح  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
ارائه  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 
مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1551۰7 تاریخ انتشار نوبت اول :1397/۰6/۰5 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/۰6/2۰
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کیوان امجدی فرزند محمود

امجدی  کیوان  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زارعی  سمیه  خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق  خواسته  به 
و  ثبت  سنندج  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   3 شعبه   97۰998871۰۴۰۰637
تعیین که حسب دستور دادگاه  وقت رسیدگی مورخ 1397/۰7/17 ساعت 9:3۰ 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:7۰۱6 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از رتبه 1۰9 
ایران در حوزه نشاط و شادی اجتماعی در میان 157 
کشور جهان خبر داد و گفت: پرونده های مربوط 
به خشونت جزو پرونده های با فراوانی بسیار باال 
و مراجع قضایی هستند. همچنین میانگین زمان 

گفت وگو در خانواده ها تنها 15 دقیقه است.
سیدحسن موسوی چلک در دومین همایش ملی 
پیشگیری از خودکشی با بیان اینکه براساس آمار 
اعالم شده از سوی رئیس قوه قضاییه 16 میلیون 
ثبت شده  و 3۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور 
است که الزاما همه آن ها مجرم نیستند، افزود: این در 
حالی است که در کشوری مانند هندوستان با بیش 
از یک میلیارد نفر جمعیت تنها یک میلیون و 2۰۰ 
هزار پرونده قضایی وجود دارد که این مسئله نشان 
می دهد در حوزه قضایی، سیاست گذاری مناسبی 

نداشته ایم. وی با بیان اینکه نه خودکشی و نه هیچ 
آسیب اجتماعی دیگری یک جزیره مستقل نیست، 
نمی توانیم  آسیب ها  کردن  جزیره  با  کرد:  اظهار 
تأثیرگذاری خوبی در آن ها داشته باشیم. براساس 
آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین 
23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختالل روانی 
دارند که نیازمند مداخله است. همچنین شش میلیون 

نفر در کشور افسردگی دارند.
براساس اظهارات رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نیز 75 درصد دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه 
هستند.  اجتماعی  آسیب  یا  روانی  اختالل  دارای 
همچنین دو میلیون و 85۰ هزار نفر دارای سوء 
مصرف مواد مخدر و روان گردان در کشور هستند 
و در عین حال شاهد افزایش مصرف گل و مواد 
مخدر صنعتی در کشور هستیم. موسوی چلک از 

رتبه 1۰9 ایران در حوزه نشاط و شادی اجتماعی در 
میان 157 کشور جهان خبر داد و گفت: پرونده های 
مربوط به خشونت جزو پرونده های با فراوانی بسیار 
باال و مراجع قضایی هستند. همچنین میانگین زمان 

گفت وگو در خانواده ها تنها 15 دقیقه است.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس گفته های معاون 
وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
طی یک سال 22 درصد خشونت و درگیری فیزیکی 
از دانشگاه ها گزارش شده است. همچنین 27 درصد 
روان شناختی  مشکالت  با  کشور  دانشجویان  از 
درگیر هستند و 33 درصد از دانشجویان از زندگی 
خود ناراضی اند که این موارد منجر به باال نبودن 
سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در کشور 

شده است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور تصریح 

کرد:  رئیس جمهور روز گذشته گفتند که در حال 
حاضر درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و مردم 
باید کمک کنند؛ اما مشارکت مردم جز با افزایش 
سرمایه اجتماعی مهیا نمی شود. مردم کشور ما همان 
هایی هستند که در زمان جنگ اگر فرزند اولشان را 
از دست می دادند فرزند دیگرشان را راهی جبهه 
می کردند اما زمانی که اعالم شد تا از گرفتن یارانه 
نفر در سامانه  از 73 میلیون  انصراف دهند بیش 

مربوطه ثبت نام کردند.
موسوی چلک با تأکید بر اینکه باید به حوزه اقتصاد 
سیاسی توجه ویژه ای کرد، تصریح کرد: باز بودن 
فضای سیاسی میزان شادی را افزایش می دهد. در 
حال حاضر محیط اجتماعی و محل کار ما و حتی 

فضاهای شهری تا چه میزان شاد هستند؟
وی در ادامه با انتقاد از اینکه در سال های اخیر به 
جای سیاست گذاری فرهنگی بیشتر ممیزی فرهنگی 
اتفاق افتاده است، در ادامه به ایسنا گفت: شاید به 
دلیل استفاده نکردن از داشته های فرهنگی مان به 
این شرایط رسیده ایم و دیوار اعتماد ترک برداشته 
است. اگر قرار است از این شرایط خارج شویم 
که  برویم  سمتی  به  باید  اقتصادی  توسعه  بجز 
مردم مشارکت کنند. تا زمانی که نشاط و سرمایه 
افزایش  شاهد  نشود  نهادینه  کشور  در  اجتماعی 
خودکشی ها خواهیم بود. این در حالی است که در 
دوره هایی که آزادی عمل سیاسی بیشتر بوده میزان 
خودکشی نیز کاهش یافته است. باید اجازه دهیم 
قانون  در چارچوب  مختلف  دیدگاه های  با  افراد 
اساسی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت آسیب های 
اجتماعی، امنیت ملی ما را تهدید می کند و دود این 

آسیب ها به چشم همه خواهد رفت.

رتبه پایين کشوردر»شادی ونشاط«
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شمار جایگاه های عرضه سی ان جی 
کشور به ۲۴3۶ رسید

فشرده  طبیعی  گاز  عرضه  جایگاه   11 افتتاح  با 
)سی ان جی( در 9 استان کشور، شمار این جایگاه ها 

به 2 هزار و ۴36 باب رسید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، با افتتاح و 
بهره برداری این جایگاه ها در مناطق آذربایجان شرقی و 
غربی، اصفهان، شیراز، تهران، گیالن، خراسان رضوی، 
گلستان و مرکزی، در مجموع 16 هزار و 7۰۰ متر 
مکعب به ظرفیت توزیع  سی ان جی در کشور افزوده 
روزانه  مصرف  گزارش،  این  پایه  بر  است.  شده 
 2۰ حدود  کشور  حمل ونقل  سامانه  در  سی ان جی 
میلیون مترمکعب است که به همین مقدار از مصرف 
روزانه بنزین در کشور کاسته شده است. با توجه به 
وجود ظرفیت های الزم برای بهره مندی از گاز طبیعی 
در کشور، توسعه مصرف این سوخت پاک، ارزش 
افزوده زیادی برای کشور به همراه دارد و در صورت 
مصرف  کاهش  در  مهمی  نقش  مصرف،  گسترش 

داخلی و به تبع آن صادرات بنزین ایفا خواهد کرد.

بهره برداری از طرح جدید تولید اوره و 
آمونیاک ایران در سال 98

یک مقام مسئول از بهره برداری پتروشیمی هنگام به 
عنوان طرح جدید تولید اوره و آمونیاک ایران تا سال 
98 خبر داد و اعالم کرد: این طرح از ظرفیت تولید 

یک میلیون و 155 هزار تن اوره برخوردار است.
  به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن 
»امیرحسین  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی 
ساخت  پیشرفت  وضعیت  آخرین  درباره  نویم« 
پتروشیمی هنگام در عسلویه، گفت: پتروشیمی هنگام 
از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس با 
ظرفیت تولید ساالنه 726 هزار تن آمونیاک و یک 
میلیون و 155 هزار تن اوره در فاز دو عسلویه در 

دست ساخت است.
مدیر برنامه ریزی و کنترل پتروشیمی هنگام با اعالم 
اینکه عملیات اجرایی این طرح سال 9۴ آغاز شده است 
و سال 98 به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: با 
بهره برداری از پتروشیمی هنگام ساالنه 15 درصد به 
ظرفیت تولید اوره و 12 درصد به ظرفیت تولید آمونیاک 
کشور اضافه می شود که 27۰ میلیون یورو برای کشور 
ارزآوری دارد. این مقام مسئول میزان بودجه مورد نیاز 
برای بهره برداری این مجتمع را 53۰ میلیون یورو اعالم 
کرد و یادآور شد: در این طرح سعی کرده ایم با رعایت 
استانداردهای زیست محیطی از انتشار گاز گلخانه ای 
دی اکسیدکربن به جو و افزایش تولید آمونیاک از طریق 
بازیابی هیدروژن ارسالی به فلر جلوگیری کنیم که در 

نوع خود کم نظیر است.

نفت در جهان

 قیمت نفت برنت تا پایان ۲۰۱8 می تواند
 به ۱۰۰ دالر برسد 

یک کارشناس سرشناس نفتی اعالم کرد در صورت تحریم نفت ایران، قیمت 
شاخص نفت خام برنت تا پایان سال جاری میالدی می تواند به 1۰۰ دالر 

برای هر بشکه برسد.
به گزارش شبکه سی ان بی سی، جان کیلداف- کارشناس مؤسسه اگن کپتال 
اعالم کرد: یکی از مهم  ترین تحوالت زمستان، مربوط به تحریم های ضدبخش 
انرژی ایران است. فکر می کنم بیش از یک میلیون بشکه از عرضه روزانه نفت 

را از دست می دهیم که نمی توان آن را جبران کرد.
وی افزود: روسیه با حداکثر ظرفیت تولید می کند، ما با حداکثر ظرفیت تولید 
می کنیم و عربستانی ها هم به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شده اند. در شرایط 

کنونی تقاضای باالی نفت، نمی توانیم نفت ایران را از دست بدهیم.
این کارشناس با اشاره به این که پاالیشگران آمریکایی اکنون با 98 درصد 
ظرفیت خود تولید می کنند و تقاضای بنزین در روزهای گذشته باالتر از 
معمول بوده است، گفت: تقاضای باالیی وجود دارد که قیمت ها را باال می برد؛ 

جایی برای خطا نیست و این )تحریم ها( به معنای قیمت های باالتر است.
کیلداف گفت: نمی خواهم اغراق کنم، اما فکر می کنم در پایان سال برای 
شاخص دبلیو تی آی، قیمت 85 تا 9۰ دالر و برای شاخص برنت، قیمت 95 تا 

1۰۰ دالر را شاهد خواهیم بود.

 کاهش خرید نفت از ایران دردسر جدی
 برای اقتصاد هند 

درخواست واشنگتن از کشورها برای قطع خرید نفت از ایران در حال تبدیل 
شدن به یک دردسر بزرگ برای هند است.

بر اساس این گزارش، تبعیت از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بدین 
معناست که سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان و دومین خریدار بزرگ نفت 
ایران پس از چین باید منابع جدیدی برای تامین نفت با قیمتی باالتر بیابد. در 
حالی که افزایش قیمت جهانی نفت و تضعیف ارزش پول ملی در اقتصادهای 
نوظهور فشار بر کشورهایی همچون هند را افزایش داده است، دهلی نو زیان 
مالی قابل توجهی از کاهش خرید نفت از ایران خواهد دید. یک مقام ارشد 
آمریکایی گفت، واشنگتن ممکن است معافیت هایی برای خریداران عمده 
نفت ایران در نظر بگیرد، اما همچنان از آنها انتظار دارد که از در نهایت تحریم 
ها تبعیت کنند. مذاکرات در این خصوص و همچنین در مورد مسائل امنیتی و 
تجاری کلی تر، روز پنجشنبه در حالی انجام شد که وزرای دفاع و امور خارجه 

آمریکا در دهلی نو با همتایان هندی شان دیدار کردند.
پمپئو در این نشست به خبرنگاران گفت: »ما معافیت هایی را در نظر خواهیم 
گرفت، اما انتظار ما این است که خرید نفت ایران توسط همه کشورها به 
سمت صفر حرکت کند، وگرنه تحریم هایی را اعمال خواهیم کرد. بنابراین با 
با هندی ها کار خواهیم کرد و متعهد به انجام این کار هستیم.« هند 7۰ درصد 
نیازهای انرژی خود را وارد می کند و هزینه های انرژی در این کشور 1.3 
میلیارد نفری به باالترین رقم های چند سال اخیر رسیده است. ارزش روپیه در 
برابر دالر آمریکا این هفته به شکل بی سابقه ای افت داشته و افزایش نرخ بهره 
در کشورهای جهان به همراه نگرانی ها از بروز جنگ تجاری در حالی آسیب 
زدن به ارزش پولی ملی اقتصادهای وظهور است. این مسئله در کنار تحریم 
یک منبع مهم نفت ارزان یعنی ایران می تواند تاثیرات عمده ای بر نرخ تورم 

هند و رشد اقتصادی این کشور داشته باشد.

کوتاه از انرژی

رئیس بهره برداری پاالیشگاه دوم مجتمع گاز 
 ،DMC پارس جنوبی گفت: با انجام پروژه
دوم  پاالیشگاه  در  گازی  میعانات  کیفیت 

مجتمع افزایش خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مجتمع 
رئیس  تیموری-  رضا  جنوبی،  پارس  گاز 
بهره برداری پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس 
جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی فازهای 
2 و3 از 16 شهریور آغاز شده است،گفت:در 
الزم  زیرساخت های  اساسی  تعمیرات  زمان 
برای اتصال سیستم جدید اندازه گیری و واحد 

DMC به پاالیشگاه فراهم خواهد شد.
به گفته وی در این مدت انشعاب مورد نیاز 
در محل مناسب انجام و پس از پایان تعمیرات 
جدید  سیستم  به  پاالیشگاه  خروجی  گاز 

اندازه گیری متصل می شود.
در  اندازه گیری  پروژه  گزارش،  این  پایه  بر 
گاز  میزان  دقیق  محاسبه  برای  گاز  شرکت 
مختلف  بخش های  در  مصارف  و  تولیدی 

تعریف شده است که در سال جاری  کشور 
نصب سیستم جدید در برخی پاالیشگاه های 

گاز پارس جنوبی در برنامه است.
این  در  دیگر  پروژه های  از  یکی  تیموری 
و  کرد  عنوان   DMC پروژه  را  پاالیشگاه 
گفت: در زمان تعمیرات اساسی انشعاب الزم 
برای اتصال واحد DMC که در حال ساخت 
انجام می شود.  از خطوط  موجود  نیز  است 
پروژه DMC با هدف افزایش ارزش افزوده 
این  در  است.  شده  تعریف  گازی  میعانات 
واحد جدید میزان مرکاپتان میعانات کاهش و 
استاندرد تولید این محصول افزایش می یابد. 
باعث  کیفیت  افزایش  این  تیموری؛  گفته  به 
جذب بیشتر مشتریان و باال رفتن قیمت این 
در  پروژه  این  هم اکنون  می شود.  محصول 
حال ساخت بوده و پس از تکمیل میعانات 
 DMC واحد  به   1۰3 واحد  در  تولید شده 
آن  کیفیت  فرآیندی  طی  و  می شود  وارد 

افزایش می یابد.

 کيفيت ميعانات گازی پارس جنوبی افزایش می یابد 

 آغاز عرضه مجدد بنزین سوپر
 از اول مهر 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از عرضه 
مجدد بنزین سوپر از ابتدای مهرماه و پس از 

پایان سفرهای تابستانی خبر داد.
اسدا... قره خانی با اشاره به عدم عرضه بنزین 
سوپر در جایگاه های سوخت، اظهار کرد: دو 
هفته آتی اوج سفرهای تابستانی در کشور است 
بنزین سوپر در کشور  این دلیل  به  که شاید 
عرضه نشده باشد. احتماال پس از این دو هفته 
و از ابتدای مهرماه عرضه مجدد بنزین سوپر 
در جایگاه های سوخت آغاز می شود. وی با 
بیان این که اگر در مهرماه بنزین سوپر در جایگاه 
های سوخت عرضه نشود جای سوال دارد، 
افزود: اگر میزان مصرف بنزین با کاهش سفرها 
کمتر شود، تولید بنزین سوپر از سر گرفته می 
شود. وی با بیان این که روزانه بین 2 تا 3 میلیون 
لیتر بنزین سوپر مصرف می شود، تصریح کرد: 
تولید 5 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ معادل تولید 3 
میلیون لیتر بنزین سوپر است، بنابراین حدود 2 
میلیون لیتر از این طریق صرفه جویی می شود. 

وی با تاکید بر اینکه زمانی که مقدار مصرف 
بنزین کاهش و توازنی بین تولید و تقاضا ایجاد 
شود تولید بنزین سوپر آغاز می شود، افزود: 
مصرف  ابتدا  که  است  این  نخست  اولویت 
بنزین داخلی مردم از تولید داخل تامین شود 
باشیم.  سوپر  بنزین  تامین  فکر  به  سپس  و 
قره خانی با بیان اینکه سیستم احتراق برخی 
خودروهای خارجی با بنزین سوپر تنظیم شده 
بنزین  از  خودروها  این  اگر  داد:  ادامه  است، 
معمولی استفاده کنند تنظیمات خودرو به هم 
می ریزد و مشکالتی برای خودرو ایجاد می 
شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  به 
خانه ملت گفت: اگر از مهرماه عرضه بنزین 
پاالیش  ملی  شرکت  از  نشود،  آغاز  سوپر 
و پخش پرسیده می شود که پس از کاهش 
مصرف بنزین معمولی چرا بنزین سوپر تولید 
نمی شود، البته با توجه به اینکه این نوع بنزین 
قیمت باالتری دارد به زودی تولید آن از سر 

گرفته می شود.

تجهیز شبکه های انتقال و فوق توزیع برق 
به فناوری های نوین

را  دیجیتال  اقتصاد  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
هدف گذاری صنعت برق دانست و افزود: شبکه 
 ICT 9۰۰ هزار کیلومتری ما می تواند در بخش
نقش بسیار مثمرثمری را ایفا کند، بنابراین درصددیم 
تا کمتر از یک ماه آینده مدل نهایی اقتصادی به 
اشتراک گذاری شبکه های انتقال و فوق توزیع را به 

بخش خصوصی ارائه کنیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، آرش کردی با بیان 
اینکه این صنعت دارای امکانات و ظرفیت های 
حقوقی و تجهیزاتی مناسبی است که به خوبی 
کشور  در  را  شدن  دیجیتال  هزینه های  می تواند 
کاهش بدهد، عنوان کرد: زمینه های دیجیتال شدن 
صنعت برق و مدل آن در حال آماده شدن است 
تا نحوه تعامل شرکت های توزیع به عنوان مالکان 
شبکه های توزیع برق کشور و شرکت های برق 
منطقه ای به عنوان مالکان شبکه های فوق توزیع 
و انتقال با بخش خصوصی مشخص شود.وی با 
تاکید بر اینکه در هر محلی که خطوط برق وجود 
داشته باشد طبیعتا امکان اتوماسیون نیز مقدور خواهد 

بود، ادامه داد: این شبکه با طول 9۰۰ هزار کیلومتر 
می تواند در بخش ICT نقش بسیار مثمرثمری را 
ایفا کند بنابراین درصددیم تا کمتر از یک ماه آینده 
مدل نهایی اقتصادی به اشتراک گذاری شبکه های 
انتقال و فوق توزیع را به بخش خصوصی ارائه 
کنیم. مدیرعامل شرکت توانیر حوزه تولید برق را 
بخشی کنترل پذیر دانست و افزود: از چند سال قبل 
شبکه این بخش از راه دور و توسط دیسپاچینگ 
ملی کنترل شده است که درصددیم در آینده بحث 
مانیتورینگ و عیب یابی را نیز برای این بخش اجرایی 
کنیم و در پی هوشمندسازی تعمیرات باشیم.به گفته 
کردی، وجود 12۴ هزار کیلومتر خطوط شبکه انتقال 
و فوق توزیع می تواند بستر بسیار مناسبی برای 
نصب محمل های مخابراتی به ویژه فیبرنوری باشد. 
براین اساس بدون انجام حفاری و یا تملک زمین 
 می توانیم با سیستم گارد باالی دکل ها، شبکه مطمئنی 
را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهیم که تاکنون 
این طرح بر روی 22 هزار کیلومتر از شبکه های ما 

اجرا شده است.

مفقودی
سند کمپانی   خودرو سواری کار سیستم نیسان مدل 1377 تیپ پاترول 2 درب 
به شماره پالک 27-9۴3ب18 به شماره موتور Z2۴۰۴6۰7۰Z و به شماره شاسی  

خویPnk15z619357 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گللر  پیربداقی دارای شناسنامه شماره 1 بشرح دادخواست به کالسه 971153/

ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  قمر دولتی  بشناسنامه5 در تاریخ 93/5/3 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  مصطفی پیربداقی فرزند  عزت   –ش 
ش ۴66 خوی –پسر متوفی/2-  شیرزاد پیربداقی فرزند  عزت    -ش  ش     ۴۰7    
خوی-پسر متوفی/3- مجتبی  پیربداقی فرزند عزت  -ش  ش 28۰۰615613 –
فرزند عزت - ش ش۴۰6 -خوی-دختر  پیربداقی  نهایت   متوفی/۴-  خوی-پسر 
متوفی/5- گلفر  پیربداقی فرزند عزت  -  ش ش   1   خوی- دختر متوفی/6-  گللر 
پیربداقی فرزندعزت -ش ش 1   خوی –دخترمتوفی/7-  طوبی پیربداقی فرزند 
عزت   -ش ش33۰ خوی -دختر متوفی/8-  سارا پیربداقی فرزندعزت    -ش ش 
535    خوی-دختر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره  5۰7    آقای  هادی سلیمی 
9712۰۰/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سیف اله سلیمی بشناسنامه 17229 در تاریخ97/6/6 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- هادی سلیمی فرزند سیف 
اله –ش ش 5۰7 خوی –پسر متوفی/2-  جواد سلیمی فرزند  سیف اله -ش ش  
7۰1  خوی-پسر متوفی/3-  زینب سلیمی فرزند سیف اله -ش  ش 1۴25  –خوی-
دختر متوفی/۴-  معصومه سلیمی فرزند سیف اله ش ش 16 -خوی-دختر متوفی/5-  
الهام سلیمی فرزند سیف اله ش ش  512 خوی- دختر متوفی/6- سعیده  سلیمی 
–دخترمتوفی/7-آذر شری زاده فرزند مصطفی   اله ش ش59۰ خوی  فرزند سیف 
ش ش  51۰63 خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی حصروراثت
188۰867۰79متولد1333/3/7صادره  پدرصفربشناسنامه  نام  بشیری  سرهنگ  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  شوشتر 
ازشوش بشناسنامه188۰8361۴9صادره  بشیری  پسند  شاه  مرحومه  مادرش  که 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  ترمتولد13۰۴/9/7درتاریخ1397/6/12درگتوند 

188۰867۰87صادره  الذکر2-حیدربشناسنامه  فوق  مشخصات  با  متقاضی 
بشناسنامه188۰883۴69صادره  -زهرا  متوفی(3  ازشوشترمتولد1335/5/8)پسران 
بشناسنامه188۰871211صادره  ۴-مریه  ازشوشترمتولد133۴/۴/5   
ازشوشترمتولد۴/7/ 13۴1 5-زینب بشناسنامه6۴56صادره ازشوشتر متولد13۴5/5/8  
متوفی( متولد13۴2/۴/1)دختران  ازشوشتر  6-گوهربشناسنامه188۰871221صادره 

شهرت همگی بشیری والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی 
به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تاهرکس اعتراض دارد باوصیت نامه 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.شماره م الف:16/96
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند-علی عبدی زاده

آگهی وقت دادرسی 
بدینوسیله به آقای مهدی عرب فرزند علی که فعال مجهول المکان بوده و در دسترس 
نمی باشد بنا به تجویز ماده 3۴۴ قانون دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در 
یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر 
مشارکت در سرقت در کالسه 97۰5۰1 در تاریخ 97/8/13 ساعت 1۰ در شعبه 1۰2 
دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی 

نبوده دادگاه غیابا اقدام ورای مقتضی را صادر خواهد نمود .
م الف ۱۰۰۵ خ – شیر کوند – مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

دادنامه
پرونده کالسه: 95۰99829295۰1866 --   شماره بایگانی: 952165 شعبه 1۰1دادگاه 

عمومی بخش چهاردانگه تصمیم نهایی شماره 97۰99729295۰۰682
شاکی: 1. آقای سعید اسدی فرزند غالم حسن با وکالت آقای مهدی احمدی فرزند 
رجبعلی به نشانی تهران- شهرستان تهران- شهرتهران- صیاد شیرازی اسالمشهر خ 
صیاد شیرازی ) دانشگاه( خیابان تعاون تعاون یکم ساختمان خورشید دفتر وکالت 

عدل مبین 
2. آقای محمود غفاری فرزند احمد با وکالت آقای علیرضا شجاعی فرزند هوشنگ 
به نشانی استان تهران- شهرستان اسالمشهر- شهر چهاردانگه- ابتدای خ ش کریمی- 
پالک 189 و خانم پریسا شجاعی فرزند هوشنگ به نشانی استان تهران- شهرستان 

اسالمشهر- شهر چهاردانگه- ابتدای خ کریمی- پالک 189 
متهم: آقای وحید سرلک   به نشانی مجهول المکان 

اتهام: خیانت در امانت  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهمین باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای وحید سرلک دائر بر خیانت در امانت  نسبت به خودرو پژو 
پارس سفید به شماره پالک 226 و 36 ایران 99 موضوع شکایت آقای سعید اسدی 
با وکالت آقای مهدی احمدی . دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله 
شکایت شاکی ، ارایه مبایعه نامه و قرارداد وکالتنامه رسمی دفتر خانه 12۰8 تهران و 
سند مالکیت خودرو وگزارش مرجع انتظامی واظهارات مطلع در دادگاه و با توجه 
به  عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارایه ادله از سوی وی بزهکاری نامبرده 
محرز تشخیص و مستندا به ماده 67۴ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات حکم 
بر محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. و 
نسبت به شکایت آقای محمود غفاری با وکالت آقای علیرضا شجاعی علیه نامبرده 
دایر بر فروش مال غیر صرف نظر از اعالم عدم شکایت وکیل نامبرده علیه وی و به 
علت فقدان ادله کافی جهت اثبات بزه و با توجه به اصل برائت و مستندا به مواد ۴ 
و 265 قانون آیین دادرسی قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد. رای صادره در 
باب محکومیت متهم و نسبت به وی غیابی و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه  و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدید نظر استان تهران است و نسبت به شاکی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.م/الف 1316 
محمد جواد رضا زاده  - دادرس  شعبه ۱۰۱  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی حصروراثت
ازالیگودرزدرخواستی  بشناسنامه1611صادره  پدرمحمدعلی  نام  جعفررحمتی  آقای 
که97۰۴2۴/1/97ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
الیگودرزدرتاریخ  5۴۴صادره  بشناسنامه  هیویدی  رحمتی  محمدعلی  مرحوم 
ازباال2-ابراهیم  عبارتندازمتقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  95/3/16دردزفول 
بشناسنامه  هیویدی  رحمتی  ۴17۰9129۴2الیگودرز3-نصرت  بشناسنامه  رحمتی 
بشناسنامه6۴الیگودرز)پسران  هیویدی  رحمتی  ۴171627۴27الیگودرز۴-عباس 
هیویدی  رحمتی  17الیگودرز6-زهرا  بشناسنامه  هیویدی  رحمتی  (5-معصومه 
بشناسنامه۴16۰176933الیگودرز7-مریم رحمتی هیویدی بشناسنامه 18الیگودرز8-
الیاسی  طال  ماهی  976الیگودرز)دختران(9-  بشناسنامه  هیویدی  رحمتی  صغرا 
کالسه97۰۴2۴/1/97ح  الغیر.پرونده  متوفی(و  189۰الیگودرز)زوجه  بشناسنامه 
درشورا ثبت گردید. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف  دزفول-محمدرضا عبدی دزفولی

دادنامه
پرونده کالسه:95۰99829296۰1۴81  --  شماره بایگانی: 9516۰6 شعبه 1۰2دادگاه 

عمومی بخش چهاردانگه تصمیم نهایی شماره 97۰99729296۰۰612 
شاکی: آقای علی همتی داریونی فرزند علی محمد به نشانی: استان فارس- شهرستان 

شیراز- شهر داریان- خیابان فاطمیه- ک شهید جهانبخش ابوالوردی 
متهم: آقای بهزاد نقی زاده  به نشانی مجهول المکان 

اتهام: کالهبرداری   
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه

بودن  متواری  علت  به  که  حسین  فرزند  زاده  نقی  بهزاد  آقای  اتهام  خصوص  در 
اطالعات بیشتری در دست نبوده و قرار تامین کیفری نیز صادر نشده است دائر بر 
کالهبرداری موضوع شکایت آقای علی همتی داریونی. دادگاه با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی و اینکه متهم 
بعلت متواری و مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت 
شده است ولی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارائه نکرده است و وکیل نیز معرفی 
ننموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم 
تشخیص داده و به استناد ماده 1  قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء 
و کالهبرداری مصوب 1367 نامبرده را به تحمل سه  سال حبس تعزیری و رد مال و 
جزای نقدی معادل مال برده شده و به میزان سیصد و پنجاه میلیون ریال محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی بوده و  ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا فرجه واخواهی 
قابل در خواست تجدید نظر از محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 1315

هاشم امامی - رئیس شعبه ۱۰۲  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده ۴۰3/5/97 
وقت رسیدگی: در روز دوشنبه مورخ 97/۰7/23 ساعت ۰9:3۰ صبح حوزه 5 

خواهان: باقر شیرازی
خوانده: سعید قیطاسی- ابراهیم قیطاسی 

خواسته: مطالبه خسارت خودرو
به شعبه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. 

م.الف:19۴2
دبیر حوزه ۵ شورای حل اختالف شهریار

دادنامه
 1۰2 ( دادگاه عمومی بخش خمام  پرونده کالسه 95۰99818۴87۰1۰98 شعبه ۴ 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شکات: 1- آقای حسن رضازاده جفرودی فرزند علی به نشانی  انزلی حسن رود 

جفرود پایین جنب رستوران  اریکه 
2-آقای سعید فکور فرزند محمد به نشانی  انزلی  بلوار شهید فاتحی منطقه آزاد 

کوچه الله پالک 5
متهمین: 1- آقای جالل ساجدی فرزند مجید 2- آقای کیوان احمدی همگی به نشانی 

گیالن – رشت – خمام
اتهام:  کالهبرداری

بسمه تعالی – دادگاه با بررسی جمیع  اوراق  ومحتویات  پرونده ختم  رسیدگی  را 
اعالم   و به شرح  زیر  انشای رای می نماید.

رای  دادگاه
آقای  جالل   آقایان سعید فکور و حسن رضازاده  علیه   در خصوص  شکایت  
ساجدی  فرزند  مجید دایر  بر کالهبرداری  به میزان دویست و شصت و سه میلیون  
ریال) 173/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از آقای  سعید فکور و 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از آقای حسن 
رضا زاده( نظر به شکایت  شکات  و مودای اظهارات ایشان  و شهود  تعرفه  شده 
آنها  به شرح  منعکس درپرونده  ،پرینت حساب های بانکی  متهم  که حکایت  از 
انتقال  وجه از  حساب  شکات به حساب متهم  دارد  و با عنایت  به پاسخ  استعالم از 
اداره  گمرک  منطقه آزاد انزلی  و با توجه به متواری  بودن متهم  و عدم  حضور وی 
جهت  دفاع  از اتهام  انتسابی  دادگاه  ارتکاب بزه معنونه  از ناحیه  متهم  موصوف را 
محرز  دانسته  و به استناد  ماده 1 قانون تشدید مجازات  مرتکبین  ارتشاء  اختالس 
و کالهبرداری وی را به  تحمل  یک سال حبس تعزیری دویست و شصت و میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز رد وجوه  برد شده  به مالباختگان 
محکوم  می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف  همان  مدت قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان گیالن  می باشد.
93- رییس شعبه 4 دادگاه عمومی بخش خمام )۱۰۲ جزایی سابق( – مجتبی نوروزی
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در مقابل رشد نقدینگی چه می توان کرد؟ 

حجم نقدینگی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
* مریم فکری

در حالی بر حجم نقدینگی کشور لحظه به لحظه افزوده می شود و امروز در 
نقطه ای در حدود 16۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته که این سوال پیش روی 
بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان قرار دارد که راهکار کنترل و هدایت نقدینگی 
چیست؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی به طور معمول در مسیری حرکت 

می کند که جذاب تر است.
نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه باال می رود. این حجم افزایش، نقدینگی 
در کشور را تبدیل به غولی کرده که سامان اقتصاد را به هم ریخته است. به 
باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم ترین عوامل به هم ریختگی های 
اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو، نقدینگی است 
و هر روز در یکی از این بازارها خلل ایجاد می کند.گزارش ها نشان می دهد 
حجم نقدینگی طی سال های 138۰ تا 1396 به طور میانگین ساالنه 28 درصد 
رشد داشته است و براساس آخرین گزارش های بانک مرکزی، حجم آن در 
حدود 16۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود؛ رقم سرسام آوری که اهمیت 
مدیریت آن را چند برابر کرده است. این در شرایطی است که ارقام نقدینگی 
و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از 
تولید ناخالص داخلی است.آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم 
نقدینگی اعالم کرده، مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم 
نقدینگی به بیش از یک هزار و 582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3.۴ درصد بیش 
از اسفند سال قبل و 2۰.۴ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی 
از حدود یک هزار و 53۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، 
رشدی حدود 5۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.نقدینگی در 
فروردین ماه به یک هزار و 537 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین 
1396، حدود 21.6 درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت  ماه با رشد 
حدود 13 هزار میلیارد تومانی به یک هزار و 551 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
می کند که بیانگر رشد 2۴.1 درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته 
است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت ماه حدود 3۰ هزار 
میلیارد تومان بوده و رقم یک هزار و 582 هزار میلیارد تومانی را ثبت می کند که 
نشان می دهد نسبت به خردادماه سال گذشته 2۴.۴ درصد افزایش دارد.در این 
بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح 
می شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ 
چراکه اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب تر باشد. اما این 
میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه گذاری در بخش 
تولید می تواند بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی کشور را حل کند.البته اثر 
هم زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود متاثر از رشد 
نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه های اخیر نیز حائز اهمیت است. 
کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب ناپذیر می دانند و معتقدند 
دولت با پذیرش این موضوع و واقعی کردن آمار تورم، باید به فکر طراحی 
برنامه های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد. بانک مرکزی دیروز اعالم 
کرد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به 16 تریلیون و 22 هزار و 5۰۰ میلیارد 
ریال رسید که از ابتدای سال ۴.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2۰.1 
درصد رشد داشته است.به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می شود؛ 
هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کاال و خدمات بیشتر می شود؛ در 
واقع به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کاال و خدمات محدود است، منجر به 
تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، 

کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.

نگاه روز

دستور رئیس جمهور برای تخصیص 
مرحله دوم بودجه اشتغال روستایی

از  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون   
دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای 
تخصیص مرحله دوم بودجه 1.5میلیارد دالری اشتغال 

روستایی خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری درباره 
تخصیص مرحله دوم بودجه 1.5 میلیارد دالری اشتغال 
روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی 
گفت: برای ادامه اجرای این طرح و تخصیص مرحله 
بعدی منابع صندوق توسعه ملی، مکاتبات مربوطه از 
طرف وزارت کار با ریاست جمهوری انجام شد و 
رئیس جمهور نیز دستور تخصیص این منابع را صادر 
کرد.منصوری گفت: فرایند تخصیص مرحله دوم منابع 
صندوق توسعه برای اشتغال در حال انجام است تا 
بودجه، در  و  برنامه  از سوی سازمان  ابالغ  از  پس 
راختیار چهار بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، 
گیرد. قرار  بانک  پست  و  امید  کارآفرینی  صندوق 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره 
به ارزیابی عملکرد استان ها در اجرای مرحله نخست 
برنامه اشتغال روستایی و عشایری و نحوه تخصیص 
منابع گفت: عملکرد هر استان به تفکیک در اجرای این 
طرح ارزیابی شده است که با سازوکارهایی در مرحله 
دوم تخصیص منابع صندوق، مسئولین استان های کم 
کار را موظف به اصالح عملکرد خواهیم کرد.معاون 
وزیر کار همچنین درباره اختصاص یک میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال 
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: 
این مصوبه فارغ از منابع 1.5 میلیارد دالری اشتغال 
قانون  تبصره 18  اجرای  در چارچوب  و  روستایی 

بودجه 97 برای حفظ و توسعه اشتغال است.

تعاونی ها 3۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال گرفتند

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون 
۴8۰۰ تعاونی در طرح اشتغال روستایی ثبت نام کرده 
و بیش از 3۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های تعاونی  

پرداخت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدحمید کالنتری 
اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها ۴8۰۰ تعاونی در 
سطح کشور برای بهره مندی از مزایای طرح اشتغال 
روستایی ثبت نام کرده اند و تاکنون 916 میلیارد تومان 
طرح به چهار بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، 
پست بانک و صندوق کارآفرینی امید ارائه شده که در 
دست بررسی است.وی گفت: بعضی از این تعاونی ها 
جزو تعاونی های موجود بوده و بعضی از تعاونی های 

جدید التاسیس هستند.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت با تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم تمهیدات الزم را از 
پیش اندیشیده و امکانات الزم برای تامین این نیازها 
در ماه های آتی حتی در بعضی اقالم بیش از نیاز 

سال هم فراهم شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمد شریعتمداری 
در حاشیه نشست مشترک با مدیران فروشگاه های 
تعاونی  اتحادیه  و  ها  تعاونی  کشور،  ای  زنجیره 
های کشور تصریح کرد: در بسیاری از موارد رشد 
حداقلی )کمتر از 1۰ درصدی در میزان فروش( در 
فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد و طرح این 
مساله شاید بیشتر ناشی از نگرانی موجود در جامعه 
باشد، اما آنچه از سوی مدیران فروشگاه ها طرح 
شد، فعالیت طبیعی و فروش طبق برنامه است.وزیر 
صمت اظهار داشت: در روند تخصیص سهمیه به 
فروشگاه های زنجیره ای متناسب با تقاضای مردم 
آمده  وجود  به  خللی  خاص  کاالهای  برخی  در 

بود که مدیران این فروشگاه ها قول مساعد دادند 
در اسرع وقت با ذخیره انبارشان به تامین کاال از 
تولید کنندگان یا وارد کنندگان اقدام کنند.وی افزود: 
از  برخی  تولید  اولیه  مواد  تامین  روند  همچنین 

واحدها هم با مشکالتی روبرو شده بود که بیشتر 
به سیاست های ارزی کشور و مقررات ایجاد تمرکز 
در این سیاست ها باز می گشت که با همکاری 
بانک مرکزی حل و فصل خواهد شد تا به صورت 

سریع تر کاالهای مورد نیازمردم در اختیار فروشگاه 
های زنجیره ای قرار بگیرد و این فروشگاها کماکان 
با قوت در خدمت مردم باشند.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: مجموعه امکانات این فروشگاه 
ها با ذخیره کامل انبارها در خدمت مردم خواهد 
بود و آنها اطمینان داشته باشند که دولت با تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، تمهیدات الزم را 
از پیش اندیشیده و امکانات الزم برای تامین این 
نیازها در ماه های آتی حتی در بعضی اقالم بیش 
از نیازسال هم وجود دارد.شریعتمداری در زمینه 
طوالنی بودن زمان ترخیص برخی کاالها از گمرک 
کشور هم گفت: نتایج آنچه از اتاق های بازرگانی 
سراسر کشور و فعاالن اقتصادی دریافت شد عمدتا 
و  تولید  اولیه  مواد  ترخیص  نحوه  در  مشکالتی 
کاالها بود که در جلسه ای با رئیس کل گمرک، این 
موضوعات مطرح و با تدابیری که در نظر گرفته شد، 

این روند اصالح می شود.

وزیر صنعت اعالم کرد:

مردم نگران کاالهای اساسی نباشند

مفقودی 
برگ سبز زانتیا مدل 1386با شماره پالک 218د86 ایران 72 با شماره موتور 735۴79و شماره شاسی 

 بابلS1512286162655 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  13976۰331۰1۰۰۰1917 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر اسماعیلی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 2969 صادره از میانه  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 123/77  مترمربع پالک ۴81 فرعی از 163 اصلی قطعه 
72 تفکیکی از صورت مجلس تغییر وضعیت 5۴562 مورخ 1352/12/12   واقع 
در فردیس خریداری از مالکین رسمی صافیه صافی و حسین سهیل  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می 
شود. درصورتی 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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./ د 581
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۴

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم لیال محمدی  فرزند 

خواهان آقای/خانم پریسا مال آقائی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم لیال 
محمدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
و  ثبت  فردیس  شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   97۰9983۰372۰۰515
وقت رسیدگی مورخ 1397/۰8/۰2 ساعت ۰8:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  خوانده و درخواست خواهان 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی درداداگاه حاضر گردد./ ج 592
مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان فردیس- مریم نظری

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  13976۰331۰1۰۰۰16۴7 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویزگلخن بان 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 صادره از همدان  در ششدانگ یک قطعه زمین 
اصلی   از 163  فرعی  مترمربع پالک 1۰57  به مساحت 123/78   احداثی  بنای  با 
آتاماژور محرز گردیده  از مالک رسمی آقای جمشید  واقع در فردیس خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می 
شود. درصورتی 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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./ د 575
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰6/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰7/۰۴

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغيه
خاوهان خانم آفتاب محمدی به وکالت از خانم فاطمه محمدی دادخواستی بطرفیت 
عمومی  دادگاه های  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  بخواسته  مجیدی  اله  نعمت 
واقع  جوانرود  حقوقی  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جوانورد  شهرستان 
در استان کرمانشاه ارجاع و به کالسه 97۰9988۴6۰5۰۰521 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن در تاریخ 97/7/2۴ در ساعت 9 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای نعمت اله مجیدی درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن و جهت تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پزو تیپ ۴۰5 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره موتور 

1۴28۴666 و شماره پالک ایران 72-751ق16 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری تک لول ساچمه زنی ته پر مدل کومسه به شماره سالح 91132۴868 

ساخت ترکیه به ناتم شمس اله تیموریان عزیزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

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

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

اول/  هیأت   1397  /۰۴/2۴ مورخ   13976۰315۰۰1۰۰113۴ شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرزاد 
سارابگی، فرزند محمد، به کد ملی ۴5۰۰8392۰8 ۰ششدانگ(یک باب ساختمان، 
در  واقع  اصلی،   1126 از  فرعی   ۴۴9 شماره  پالک  مترمربع،   79/۰3 مساحت  به 
ایالم- بلوار مدرس- خ شهید حیدربیگی–، خریداری شده از محمد سارابیگی و 

منتسب به مالکیت حسن احمد بیگی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/6/5 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/6/2۰
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی مفقودی
به  و  به شماره شهربانی 82-176م۴6  مدل 1375  نیسان  وانت  ماشین  سبز  برگ 
شماره موتور ۰۴13۰۴ و شماره شاسی C11۴۴7 به نام ناصر دامن سوز مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
مفقودی برگ سبز سواری هیوندا توسان مدل 2۰17با شماره پالک 197ل33 ایران 82 
با شماره موتور G۴NAGU23957۰و شماره بدنه TMAJ3813DHJ265889بنام  

بابل محجوبه پهلوانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رای شورا
 شماره  دادنامه :227مورخ97/۴/27 شماره پرونده :۴8/97/ش6

در خصوص دعوی  محسن طوسی خراسانی به وکالت از بانک ملت      بطرفیت   
1-مصطفی جهان نورد 2- وحید شعبانپور 3-شهریار هادی پور جملگی مجهوالمکان   
، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 181/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  
منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد 
خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و 
مستندا  به ماده   519  وماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان  به پرداخت مبلغ 181/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴/2۴5/۰۰۰ 
ریال  هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست) بر مبنای 
نرخ  29 درصد  (   تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و 

سپس2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

 دادنامه 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  کالسه96۰9982۰562۰۰525  پرونده 
محمودآباد تصمیم نهایی شماره 97۰9972۰562۰۰۴۰9خواهان آقای سید قربان رضوی 
فرزند اسداهلل با وکالت آقای شهریار تقی پور فرزند قنبر به نشانی مازندران محمود 
آباد محمود آباد خیابان آزادی روبروی دادگستری مجتمع قائم واحد 6 خوانده آقای 
محمد یزدانی فرزند جعفر به نشانی خواسته الزام به ایفای تعهد غیر مالی مبنی بر به 
تاریخ 97/6/12در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق شورای حل اختالف واحد دوم 
شهری تحت نظر قاضی شورا قرار دارد با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ختم دادرسی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای  می گردند رای قاضی شورا 
در خصوص دادخواست آقای سید قربان رضوی فرزند اسداهلل با وکالت آقای شهریار 
تقی پوربه  طرفیت آقای محمد یزدانی فرزند جعفر به خواسته صدور حکم مبنی بر 
الزام خوانده به انجام تعهدات وقت قرارداد مورخه 95/2/29مقوم  به 31۰۰۰۰۰ریال با 
انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به اینکه خوانده به موجب قرارداد 
استنادی متعهد به انجام طراحی و معماری داخلی یک باب مغازه گردیده و دلیلی که 
حاکی از انجام تعهد با فسخ قرارداد بر مبنای قرارداد باشد از ناحیه وی به دادگاه ارائه 
نشده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219 و 22۰ قانون 
مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به ایفای تعهد و اجرای کامل مفاد قرارداد مذکور و پرداخت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می دارد این رای غیابی و ظرف مدت 2۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدید 

نظر در محاکم حقوقی حقوق شهرستان محمودآباد می باشد
 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان محمودآباد جواد عابدی فیروزجایی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم مژگان خان بابایی فرزند سیف اهلل به شرح درخواستی که به شماره 97۰379این 
شورا ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که زهرا 
فاراب فرزند علی به شماره شناسنامه 218 صادره از نور در تاریخ 97/3/7در اقامتگاه 

دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از
1- مژگان خان بابایی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 1987 متولد 13۴8 فرزند 

متوفی 
2-علیرضا خان بابایی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 337۰ متولد 13۴6 فرزند 

متوفی 
3-مولود خان بابایی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 13۴۴ متولد 13۴۴  فرزند 

متوفی
۴- امیر حسین خان بابایی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 388 متولد 13۴۰ فرزند 

متوفی 
5-داریوش خان بابایی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 1128 متولد 13۴2 فرزند 

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

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

 آگهی ابالغ
 به آقای علیرضا آقاجان نسب فوکالیی جهت معرفی داور خانم هاجر بابانژاد فریدونی 
فرزند رضا دادخواستی به طرفیت آقای علیرضا آقاجان نسب فوکالئی  فرزند ابوالقاسم 
به خواسته طالق تقدیم این دادگاه نمودم که به کالسه 97۰99819826۰۰1۰1 بایگانی 
97۰1۰5ثبت این شعبه گردیده لذا با توجه به این که خوانده مجهول المکان بوده با 
اجازه حاصله از مقررات مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب طی این 
آگهی به خوانده موصوف ابالغ تا به اطالع از موضوع خواسته ظرف یک هفته از تاریخ 
نشر آگهی جهت معرفی داور از بستگان خود که سن وی  کمتر از 3۰ سال نباشد با 
مسائل اخالقی اجتماعی شرعی و قانونی آشنایی داشته در این شعبه حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور و با ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار نرگس محمدزاده 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادر

 به علی اکبر ملکنده ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطا ر میشود  میکائیل نیک 
خواهی    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه  چک            به استناد ضمائم دادخواست  
و ضمائم  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه۴33/97  شعبه  ششم ثبیت و وقت 
دادرسی  به روز  سه شنبه  97/7/2۴ ساعت 1۰صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    
خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  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 ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  مریم مفیدی لوچی          ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
ایمان کاویانی    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه              به استناد ضمائم دادخواست  
و ضمائم  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۴27/97  شعبه  ششم ثبیت و وقت 
دادرسی  به روز  سه شنبه  97/7/2۴ ساعت 9صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    
خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  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  

رای شورا
 شماره  دادنامه :361مورخ97/6/13 شماره پرونده :5۰/97/ش6

در خصوص دعوی  محسن طوسی خراسانی به وکالت از بانک ملت      بطرفیت   
1-مسعود راد گودرزی 2-نیما هادی3-مصطفی خلعتبری )مجهوالمکان(  ، بخواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 76/7۰۰/۰۰۰ریال ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم 
دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد خواسته 
خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و 
مستندا  به مواد522و519 و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 76/7۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته و 2/9۴۰/۰۰۰ ریال  
هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ  تقدیم دادخواست مورخه 
97/2/3    ) بر مبنای نرخ مندرج  در قرارداد، 29  درصد (تا زمان پرداخت قابل 
محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این 
رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائيه 
 بدینوسیله به    1- صائب حاتمیان   به آدرس :تنکابن - زنگشامحله- خ ابوذر حاتمیان 
-جنب کود شیمیایی نمایشگاه باران2-مهدی شورمیج  )مجهول المکان(3 - فرهاد 
عالی زاده  به آدرس :   تنکابن -بعد از راهنما رانندگی-نمایشگاه بین الملل۴-فریده 
غالمی)مجهول المکان(   ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 2۰3مورخ 97/۴/2۰ از 
شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می 
باشید به:   حکم الزام خوانده ردیف چهارم به تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو پارس به 
شماره965ط33 ایران82  بنام   خواهان  محمد آگاهی صادر و اعالم میگردد. به استناد 
ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به 
اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.

مدیر  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

 جزئیات تامین مالی خودروسازان 
از بازار سرمایه

بیان  با  بهادار  اوراق  و  بورس  رئیس سازمان 
تامین  خودرو،  جمله  از  صنایع  برخی  اینکه 
مالی مناسبی را از بازار سرمایه داشته اند، گفت: 
صنعت خودروسازی 3 هزار میلیارد تومان منابع 

از بورس تامین کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شاپور محمدی 
گفت: در سال جاری 3۴ تیم از 3۴ دانشگاه 
برتر کشور در لیگ ستارگان بورس حضور 
یافتند که رشد مناسبی را نشان می دهد و این 
اولین  در  گذشته  سال  که  است  شرایطی  در 
دوره لیگ ستارگان 1۰ دانشگاه آن هم صرفا 
از تهران حضور یافته بودند.وی گفت: در این 
رویداد تالش شد تا برای سرمایه گذاری مبتنی 
بر اصول علمی و رعایت موازین اخالقی تاکید 
شود تا بازار بهتری را در حوزه سرمایه تجربه 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  و  نماییم 
شرکت کنندگان در این مسابقه یادگیری بسیار 
مناسبی را داشته و به نوعی فرهنگسازی برای 
معامالت در بازار سرمایه صورت گرفت.وی 
تصریح کرد: اکنون فاصله میان دانشگاهها و 
بازار سرمایه به لحاظ دانش تئوری کمتر شده 
و این پیام مناسبی برای افراد به شمار می رود 
تا بتوانند آموخته های دانشگاهی خود را در 

داد:  ادامه  گیرند.محمدی  بکار  سرمایه  بازار 
هدف اصلی از برگزاری لیگ ستارگان بورس، 
بر  مبتنی  معامالت  انجام  برای  فرهنگسازی 
اخالق و سرمایه گذاری در بازار سرمایه بود 
چرا که روز به روز حضور شرکت ها در این 
بازار بیشتر شده  و تعمیق آن افزایش می یابد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور شرکت 
های دانش بنیان در بازار سرمایه خاطرنشان 
حوزه  این  در  زیادی  های  شرکت  کرد: 
درخواست حضور در بازار سرمایه را دارند اما 
فرایند ثبت شرکت ها اندکی زمانبر است اما باید 
توجه داشت که برخی از شرکت های دانش 
بنیان در تابلوی بورس حضور ندارند ولی در 
با بازار سرمایه یا  تولید نرم افزارهای مرتبط 
معامالت الگوریتمی کمک می دهند.محمدی 
ادامه داد: انتشار اوراق بهادار از سوی شرکت 
های بورسی شتاب خوبی گرفته و شرکت های 
خودرویی و فلزات اساسی سال قبل تامین مالی 
مناسبی را از بورس داشته اند.وی خاطرنشان 
کرد: خودروسازان 2 تا 3 هزار میلیارد تومان 
از بازار سرمایه جذب منابع کرده اند و البته از 
نظر بازار سرمایه ترجیح بر تامین مالی بخش 

خصوصی است.

مهلت ۲ ساله به خودرو سازان برای 
کاهش مصرف سوخت

حمل   بخش  معیار  تدوین  و  استاندارد  رئیس 
سوخت  مصرف  بهینه  سازی  شرکت  ونقل 
دارند کیفیت  گفت: خودروسازان 2 سال وقت 
خودروهای خود را در مصرف سوخت افزایش 

دهند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مریم مهدی نژاد 
با بیان این که مرحله دوم این طرح اول تیر 1397 
استانداردهای  دوم،  مرحله  در  افزود:  شد،  آغاز 
مصرف سوخت سختگیرانه تر شده، به طوری که 
یک خودرو که در مرحله نخست، دارای برچسب 
انرژی »آ« )A( بود در مرحله دوم نتوانست این 
برچسب را دریافت کند و یک رتبه افت کرد.مهدی 
نژاد با اشاره به این که رده بندی برچسب خودرو از 
»آ« تا »جی« است، اضافه کرد: تاکنون خودرویی 
»ای«  برچسب  دوم  مرحله  در  است  نتوانسته 
مصرف انرژی را دریافت کند.رئیس امور استاندارد 
و تدوین معیار در بخش حمل ونقل گفت: هشت 
در  خودرو  تولیدکننده  کارخانه   6 از  محصول 
هستند. سوخت  مصرف  استاندارد  فاقد  کشور 
وی ادامه داد: مرحله جدید اعطای برچسب های 
انرژی به خودروها 2 سال دیگر انجام می شود، 
بنابراین خودروسازان 2 سال وقت دارند کیفیت 
خودروهای خود را در مصرف سوخت افزایش 

در  معیار  تدوین  و  استاندارد  امور  دهند.رئیس 
مصرف  بهینه سازی  شرکت  حمل ونقل  بخش 
سوخت با بیان این که مرحله آتی اعطای برچسب 
انرژی سخت گیرانه تر می شود، هشدار داد: با توجه 
برای  اقدامی  اگر خودروسازان  فعلی  شرایط  به 
بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت 
نکنند در 2 سال آینده نیمی از خودروهای تولیدی 
کشور قادر به دریافت برچسب انرژی نخواهند 
بود.مهدی نژاد گفت: در سال 139۴ مصرف نهایی 
انرژی کشور معادل یک میلیارد و 26۴ میلیون 
بشکه نفت خام بود که 3۰۴ میلیون بشکه از آن در 
بخش حمل ونقل مصرف شده است. وی افزود: 
۴7 درصد سوخت مصرفی بخش حمل ونقل به 
بنزین و 35 درصد به گازوئیل اختصاص داشته 
بشکه  میلیون   3۰۴ از  کرد:  تصریح  است.وی 
معادل نفت خام مصرفی، 258 میلیون بشکه به 
فشرده  طبیعی  گاز  به  بقیه  و  نفتی  فرآورده های 
است. مربوط  سوخت ها  دیگر  و  )سی ان جی( 
وی با بیان این که روند مصرف بنزین در بخش 
حمل ونقل تابع مصرف سوخت خودروهاست، 
گفت: با وجود سرانه پایین برمالکیت خودرو در 
ایران نسبت به دیگر مناطق، اما مصرف سوخت 

خودروها در کشور باالست.



زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن 
بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم.
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اوقات شرعی

بازی نقش مهمی در تکامل هویت کودک دارد

مدیر اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی 
و سرگرمی با اشاره به ضرورت انتخاب 
آگاهانه و بهینه اسباب بازی برای کودک 
یادگیری،  در  بازی  گفت:  نوجوان  و 
رشد و تکامل هویت کودک نقش بسیار 

مهمی دارد.
زمان،کامبیز  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
اولین  برگزاری  به  اشاره  با  آقایی 

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی گفت: بازی برای کودکان امری طبیعی 
است که نحوه تفکر کودکان را توسعه می دهد و موجب افزایش اشتیاق کودک 

برای دانستن و یادگیری می شود.
آقایی با اشاره به اینکه بازی تفکر همراه با لذت را شامل می شود، افزود:بازی 
کردن فرصت هایی را برای کودکان فراهم می کند که در حین کشف کردن، خلق 
کردن و بکارگیری قدرت تخیل، می تواند با آموزش همراه باشد و همچنین 

شرایط و محیطی حمایت کننده را برای کودکان فراهم کند.
وی گفت: بازی شرایطی فراهم می کند که کودکان می توانند سواالت خود را 

بپرسند، مشکالت را حل کنند و تفکر انتقادی را بکار بگیرند.
آقایی افزود: اسباب بازی فکری و آموزشی یکی از بهترین لوازم برای کودکان 
است که تفکر آنها را درگیر می کند و با بهبود مهارت های فیزیکی، مهارت 
حل مساله و کارگروهی کودکان را تقویت می کند. مدیر اولین نمایشگاه دنیای 
اسباب بازی و سرگرمی عنوان کرد: اسباب بازی به کودکان فرصت حرف زدن، 
سوال کردن، فراگیری و تمرین لغات و زبان، خواندن و نوشتن، شمارش و 
مهارت های اجتماعی را می دهد و از این طریق، کودکان یاد می گیرند چگونه 
ارائه اسباب بازی ها و محصوالت  از  ارتباط برقرار کنند.  آقایی  با دیگران 
سرگرمی متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی در اولین نمایشگاه دنیای اسباب 
بازی و سرگرمی خبر داد و گفت: اسباب بازی ها و محصوالت سرگرمی با 
مخاطبین کودک و بزرگسال در این نمایشگاه، آخرین دستاورد های تولیدی و 
خدماتی خود را به معرض نمایش فعاالن و عالقمندان خواهند گذاشت. وی 
اظهارداشت: نقش و گستره غیر قابل انکار اسباب بازی و سرگرمی، جایگاه 
ارزنده آن در فرهنگ، آموزش و اقتصاد همچنین موقعیت زمانی موجود، لزوم 
توجه به بـازارسازی، بازاریابی و برندسازی الزم را برای هر چه فراگیر کردن 
این صنعت صد چندان کرده است. به گفته آقایی انتخاب آگاهانه و بهینه اسباب 
بازی برای کودک و نوجوان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید به خوبی 
مورد توجه قرار گیرد و در این بین انتخاب اسباب بازی ایرانی و نظارت شده 
از سوی ارگان های متولی که متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی 
طراحی و تولید می شوند، نقش مهمی در رشد فرزندان این سرزمین خواهد 
داشت. وی درمورد اهداف اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی گفت: 
نمایش آخرین دستاوردها، فناوری ها و شیوه های نوین تولیدی محصوالت 
داخلی، ایجاد فرصت برقراری ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده، فرصت 
شناخت رقبا و آشنایی با خدمات، محصوالت و برنامه ها، از اهداف برگزاری 
این نمایشگاه است. آقایی گفت: شناخت شرایط کلی بازار و سالیق مصرف 
کنندگان، فرهنگ سازی انتخاب آگاهانه اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی و 
توسعه سرگرمی و اسباب بازی وفراهم آوردن بستر مناسب جهت ارتقاء سطح 
کیفی اسباب بازی های تولید داخلی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه به 

شمار می رود.
اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی، از تاریخ 23 تا 27 مهر 1397 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع درخیابان حجاب تهران، از 

ساعت 1۰ صبح تا 8 شب برگزار می شود.

افزایش اهدای عضو نیاز به فرهنگ سازی دارد

تفاهم نامه همکاری میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و انجمن اهدای 
عضو امضا شد.

به گزارش پیام زمان ، رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ 
تفاهم نامه همکاری میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و انجمن اهدای 

عضو ایرانیان امضا شد. 
آموزشی،  پژوهشی،  علمی،  فعالیت های  توسعه  راستای  در  تفاهم نامه  این   
تولیدی و اجرایی در زمینه ارائه خدمات و تولید محصوالت فرهنگی و لزوم 
ایجاد همکاری بین مراکز برای تبادل تجارب و اطالعات و بهره برداری از 
توانمندی های علمی، تخصصی، اجرایی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
موجود دو طرف، تفاهم نامه ای میان کتایون نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدای 
عضو ایرانیان به عنوان طرف اول و سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران به عنوان طرف دوم امضا شد.  سعید اوحدی رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در ابتدای این نشست که در حاشیه جلسه ماهانه 
مدیران مناطق و فرهنگ سراها در ساختمان ستاد این سازمان برگزار شد با اشاره 
به قرار داشتن در آستانه محرم گفت: یکی از اقداماتی که بناست بر اساس این 

تفاهم نامه اتفاق بیافتند، اعطای کارت اهدای عضو در پیاده روی اربعین است.
 وی افزود: همه ما می دانیم که افزایش اهدای عضو نیاز به فرهنگ سازی دارد 
و با توجه به جامعه مخاطبی که در مراکز فرهنگی هنری وجود دارد، امیدواریم 

بتوانیم با برنامه متنوع این جریان فکری درست را نهادینه کنیم.
کتایون نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در این نشست 
با اشاره به مجموعه برنامه هایی که برای تقدیر از خانواده های اهدا کننده 
طراحی شده است، گفت: در کنار نهادینه شدن فرهنگ »اهدای عضو« در 
خانواده ها که اصلی ترین تصمیم گیران هستند؛ به این دلیل که کارت اهدای 
عضو جنبه قانونی ندارد و فقط انتخاب شخصی افراد است؛ برنامه هایی را 
برای حمایت و تقدیر از خانواده اهداکنندگان تدارک دیده ایم.   مدیر عامل 
انجمن اهدای عضو ایرانیان ادامه داد: هر مرگ مغزی یک تا هشت نفر را 
از مرگ حتمی و یک تا پنجاه و سه نفر را از معلولیت نجات می دهد. با 
توجه به تعداد کسانی که در ایران مرگ مغزی می شوند و تعداد کسانی که 
در انتظار اهدای عضو هستند، اگر نیمی از کسانی که اهدا نمی کنند نیز به 
این امر راضی شوند، برای اینکه هیچ یک از بیماران در فهرست پیوند از 

بین نروند، کافی است.

خبر

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 
عالی  دیوان  که  این  بر  تاکید  با 
عدالت اداری در موضوع جذب 
دانشگاه ها  در  علمی  هیات 
و  تخصصی  بحث  یک  که 
علمیاتی است، ورود پیدا نکند، 
در  دیوان  این  اخیر  رای  گفت: 
خصوص 72 نفر از افراد بورسیه 
الزم  دانشگاه ها  در  جذب  برای 
می کنیم  تاکید  اما  است،  االجرا 
جذب  موارد  در  دیوان  این  که 
موضوع  یک  که  علمی  هیات 
تخصصی است، ورود پیدا نکند.
حاشیه  در  غالمی  منصور  دکتر 
دانشگاه ها،  رؤسای  نشست 
و  علم  پارکهای  و  پژوهشگاه ها 
و  علم  دانشگاه  در  که  فناوری 
واکنش  در  شد،  برگزار  صنعت 
به رای دیوان عالی عدالت اداری 
از  نفر   72 تعداد  جذب  برای 
گفت :  دانشگاه ها،  در  بورسیه ها 
در خصوص بحث دیوان عدالت 
ما  دارد.  وجود  نکته  دو  اداری 
قضایی  احکام  که  داریم  اعتقاد 

الزم االجرا  شد،  نهایی  وقتی 
اما  است؛  مشخص  این  است، 
که  داریم  هم  دیگر  نگاه  یک 
صالحیت های  تعیین  بحث  در 
به  فردی  احیانا  که  علمی جایی 
دلیل عدم تایید صالحیت علمی 
مناسب برای یک شغل از جمله 
داده  تشخیص  دانشگاه  استادی 
حکم  به  موضوع  این  نمی شود، 

قضایی نباید کشیده شود.

وی در ادامه  با تاکید بر این که 
جذب  برای  صالحیت  تایید 
یک  دانشگاه ها  در  استادی 
تخصصی  و  علمی  موضوع 
هستیم  امیدوار  گفت :  است، 
دیوان عدالت اداری در رابطه با 
تایید  که در خصوص  مواردی 
صالحیت های علمی است، در 
این موضوع ورود پیدا نکند و 
این  جذب  هیات های  بگذارد 

چرا  کنند،  بررسی  را  موضوع 
که هیات ها، هیات های مستقلی 
شورای  توسط  که  هستند 
شکل  فرهنگی  انقالب  عالی 

گرفته اند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
ما  کرد:  نشان  خاطر  همچنین 
عدم  و  استنکاف  عنوان  هیچ  به 
توجه به قانون را قبول نداریم، اما 
تالش داریم مباحثی نظیر جذب 

راهکارهای  با  علمی ها  هیات 
شود.  فصل  و  حل  قانونی 
غالمی با تاکید بر این که ارکان 
پرونده های دانشجویان بازداشتی 
در مراحل نهایی پیگیری ها قرار 
دارد، گفت : خوشبختانه ما نتایج 
گرفته ایم.  زمینه   این  در  خوبی 
امیدوار هستیم در روزهای آینده 
از  دانشجویان  این  وضعیت 
طریق خود آنها و یا به شکل های 
چه  اگر  شود؛  بررسی  دیگری 
این پرونده ها مراحل پایانی خود 

را طی می کنند.
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
بسیار  همکاری های  قضاییه  قوه 
دانشجویان  بحث  در  خوبی 
علوم،  وزارت  با  بازداشتی 
تحقیقات و فناوری داشته است، 
حوزه  در  موضوع  این  چه  اگر 
اختیار  در  و  بود  قضاییه  قوه 
وزارت علوم و قوه اجرایی قرار 
از  خوبی  همکاری  اما  نداشت، 
طریق مسئوالن قضایی با وزارت 

علوم صورت گرفت.

کاریکاتور

مستند  مقدس  دفاع  گرامیداشت  هفته  با  همزمان 
محمد  کارگردانی  به  آبادی«  تا  آزادی  »از  سینمایی 
اکران  هنری  حوزه  پاتوق  سینما  برنامه  در  دیندار 

می شود.
حوزه  سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
هنری؛ این مستند نگاهی متفاوت دارد به خرمشهر از 
آزادی اش از دست بعثی ها تا امروز. انعکاس نظرات 
افراد مختلف و مرتبط با خرمشهر اعم از رزمندگان، 
تجار،  هنرمندان،  ورزشکاران،  پزشکان،  متخصصان، 
روند  شناسی  آسیب  و  مردم  ویژه  به  و  مدیران 
از  آبادسازی  برای  خرمشهر  ظرفیت های  بازسازی، 
ویژگی های این مستند جسور و انقالبی است. مستند 
پژوهش  از  برخورداری  ضمن  آبادی«  تا  آزادی  »از 
از  نیز  کارگردانی  و  ساختار  نظر  از  غنی  محتوای  و 
باعث  می تواند  که  است  برخوردار  باالیی  جایگاه 
نسخه  شود.  آنها  بر  تاثیرگذاری  و  مخاطبان  جذب 
سینمایی مستند »از آزادی تا آبادی« به نویسندگی و 
کارگردانی محمد دیندار همزمان با هفته گرامیداشت 
دفاع مقدس در برنامه سینما پاتوق حوزه هنری اکران 

می شود.

»از آزادی ات آابدی« در »سیمنا 
اپتوق« حوزه هرنی

پاسخسختوکوبندهبرایضدانقالب

وزیر علوم:

پرونده دانشجویان بازداشتی در مراحل نهایی قرار دارد

سینماهای سراسر کشور همزمان با روز ملی سینما به 
صورت نیم بها میزبان مخاطبان خواهند بود.

بلیت سینماهای کشور در روز چهارشنبه 21 شهریور 
ماه همزمان با »روز ملی سینما« نیم بها می شود.

خانه سینما، انجمن سینماداران، شورای صنفی نمایش 
طی مصوبه ای اکران فیلم های سینمایی با بلیت نیم بها 

در سینماها در روز ملی سینما را تصویب کرد.
در سال 1379 در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران 
به  با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما  و همزمان 
ایران بود که 21 شهریور ماه به عنوان »روز ملی سینما« 
شناخته و 21 شهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد 

تقویم شد

۲۱ هشریور؛ روز میل سیمنا 
نیم هبا به سیمنا بروید

سازندگان فیلم »ماجرای نیمروز 2« در حالی که هنوز 
فیلمبرداری آغاز نشده، پوستر این فیلم را منتشر کردند!
»ماجرای  سینمایی  فیلم  پوستر  فیلم،  بانی  گزارش  به 
نیمروز: رد خون« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
آغاز  آستانه  در  رضوی  سیدمحمود  تهیه کنندگی  و 

فیلمبرداری رونمایی شد.
قسمت دوم از فیلم سینمایی ماجرای نیمروز با نام »رد 
خون« شناخته می شود، از دیروز دوشنبه جلوی دوربین 

رفت.
سیمای  موسسه  محصول  خون«  رد  نیمروز:  »ماجرای 
آغاز  از  پیش  معمول،  غیر  اقدامی  در  که  است  مهر 

فیلمبرداری پوستر خود را منتشر کرده است.

  »ماجرای نیرموز ۲« اب انم 
»رد خون« شناخته یم شود

دل بریدن بشود قول و قرارم 
سخت است

* پویا جمشیدي

باز پاییز برای تو نبارم سخت است
پای هر خاطره ات بغض نکارم سخت است

هر نفس درد بیاید برود، حرفی نیست
قاب عکست بشود دار و ندارم سخت است

با غزل زار زدم: بند به بندم همه تو
اینکه باور نکنی بی کس و کارم سخت است

مثل فرهاد شدن، عاقبت مجنونهاست
این حقیقت که نباشی تو کنارم سخت است

ای که چشمان تو آرامش بیگانه شدند
دل بریدن بشود قول و قرارم سخت است
من که یک عمر نگاهم به قدمهای تو بود
بعد ِ مرگم نزنی سر به مزارم سخت است

ای نفسگیر ترین حادثه ی فصل

یک جرعه شعر

سحر دولتشاهی با »بينوایان« همراه شد

سحر دولتشاهی از چهره های پر کار بازیگری در تئاتر، فیلم و سریال 
در سالهای اخیر به جمع بازیگران موزیکال بینوایان پیوست.

به گزارش از روابط عمومی نمایش، سحر دولتشاهی در  اولین همکاری 
خود با حسین پارسایی نقش »مادام تناردیه« را ایفا خواهد کرد.

موزیکال بینوایان به کارگردانی حسین پارسایی و رهبری بردیا کیارس 
از 2۰ آبانماه در تهران- رویال هال به روی صحنه میرود.

میثم   ، عنوان سرمایه گذار و مجری طرح  به  رنجکشان  محمدصادق 
احمدی و محمد قدس تهیه کنندگان، این پروژه را همراهی خواهند 

کرد.

پایان رسید.  به  بهرام دهقانی  فیلم سینمایی »جان دار« توسط  تدوین 
»جان  سینمایی  فیلم  ای  رسانه  مشاور  از  نقل  به  مهر  گزارش   به 
امیری  حسین  سینمایی  بلند  فیلم  اولین  تدوین  دهقانی  بهرام  دار«، 
مراحل  دیگر  و  است  رسانده  پایان  به  را  امیری  پدرام  و  دوماری 
که  توسلی  امیر  با  سازنده  گروه  است.  انجام  حال  در  اثر   این  فنی 
و  تلویزیونی  سینمایی،  آثار  از  بسیاری  برای  موسیقی  ساخت  سابقه 
شده  مذاکره  وارد  دارد،  خود  کارنامه  در  را  خانگی  نمایش  شبکه 
توسلی وجود  امیر  توسط  فیلم  این  موسیقی  احتمال ساخت  و  است 
مرداد  اواخر  اجتماعی  ای  فیلمنامه  با  دار«  »جان  فیلمبرداری  دارد. 
هفتمین  و  سی  در  آن  حضور  احتمال  و  رسید  پایان  به  تهران  در 
آمده  دار«  »جان  داستان  در خالصه  دارد.  فجر وجود  فیلم  جشنواره 
همین  چیه،  غذا  شد،  چی  شام  بگین  دیگه  بار  یه  اگه  »بخدا  است: 
وسط خودم رو دار میزنم که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگی 
جواد  کوثری،  باران  بهداد،  حامد  معتمدآریا،  فاطمه  که!؟«  نمردین 
محمدعلی  قاسمی،  گیتی  شادمان،  علی  کرامتی،  مسعود  عزتی، 
برای  است  قرار  که  آن هستند  بازیگران  قزوینی،  امیراحمد  محمدی، 

آماده شود. فیلم فجر  ارائه در سی و هفتمین جشنواره 
امیری  نویسندگان: حسین  از  عبارتند  دار«  دیگر عوامل »جان  اسامی 
حسین  طرح:  مجری  داودی،  محمد  و  پورامیری  پدرام  دوماری، 
هومن  فیلمبرداری:  مدیر  وحید،  احسان  تولید:  مدیر  زاد،  فرضی 
لباس:  و  صحنه  طراح  قرایی،  محسن  کارگردان:  مشاور  بهمنش، 
صدابرداری:  مدیر  عباسی،  عباس  گریم:  طراح  طاری،  کریمی  بابک 
هانیه  کارگردان:  اول  دستیار  و  ریزی  برنامه  مدیر  پیشوایی،  طاهر 
شریفی،  نائله  صحنه:  منشی  اژدری،  نادر  تدارکات:  مدیر  بساتینی، 
و  مجیدی  مانی  صحنه:  پشت  فیلمبردار  آزرمی،  اردالن  عکاس: 

میثم محمدی. روابط عمومی:  مدیر  و  ای  مشاور رسانه 

 بهرام دهقانی تدوین 

»جان دار« را  به پایان رساند


