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معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران :

سازوکارهایویژهاروپاتاآبانماه
اجراییمیشود

جزییات اقدامات دولت برای ارائه بسته های حمایتی ؛  

کارمندان  حقوق  افزایش  ح  طر ارائه 
آینده  هفته 
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سرمقاله
رویکردهای متفاوت به جنگ؛ 

از ارزش تا تباهی!

نگاه روز
ایران در شرایط اقتصاد جنگی

 چه می کند؟

از  همواره  مرگ  و  عشق  کنار  در  جنگ 
درون مایه های جاودان ادبیات و هنر است. 
دستمایه  جنگ،  به  متفاوت  رویکردهای 
تولید آثار فاخری با مضمون حماسه، دفاع، 
خیانت، پوچی و تباهی بوده است. هنرهای 
محمل  غنی ترین  تئاتر،  باالخص  نمایشی 
اندیشه درباره جنگ و مقاومت پس از پایان 
جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود. 
در کشور ما نیز با آغاز دوران دفاع مقدس، 
دفاع،  جنگ،  موضوع  با  فراوانی  تئاترهای 
مقاومت، ضدجنگ و ضد مقاومت به روی 
صحنه رفته اند. بر خالف شعارها، سیاست ها 
و ردیف بودجه های متعدد در دو دهه اخیر، 
دفاع  جشنواره ای  و  سفارشی  نمایش های 
مقدس نیز نتوانستند در جریان اصلی تئاتر 
سیاست  با  اخیر  سال های  در  باشند.  موثر 
توسعه کمی سالن های تئاتر و تغییر سیاست 
از متمرکز به نیمه متمرکز و در برخی موارد 
و  ضدجنگ  تئاترهای  اجرای  شاهد  آزاد، 

مقاومت متعددی بر صحنه تئاتر بودیم.
8 رویا سلیمی

بیش از ۹ درصد ایرانیان، سالمند هستند ؛

خیز »جامعه ایرانی« به سوی سالمندی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

واردات ارز به صورت اسکناس 
به هر میزان آزاد است

سخنگوی وزارت امور خارجه:

منشا تروریسم 
در تمام جهان 
عربستان است

به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: منشاء تروریسمی که امروز 
تمام جهان بویژه خاورمیانه را دربرگرفته، جایی جز عربستان سعودی و افکار و اندیشه 
های افراطی آن نیست.بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان 
عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل و ادعاهای واهی و 
تکراری وی علیه کشورمان، ضمن رد آنها اظهارداشت: بدون تردید عربستان سعودی با نام 
و نشان ترین حامی تروریسم در جهان است و ریشه و منشاء تروریسمی که امروزه تمام 
جهان بویژه خاورمیانه را در کام خود کشیده است، جایی جز عربستان سعودی و افکار و 

اندیشه های افراطی که توسط این رژیم تبلیغ، ترویج و تامین مالی می شود نیست.
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مونا مشهدی رجبی

ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد 
آمریکایی  تارنمای  با  اختصاصی  مصاحبه  در 
المانیتور گفت، »وسواس فکری« دولت »دونالد 
ایران  قبال  در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ« 

در سراسر منطقه تاثیر عکس داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در مصاحبه 
اختصاصی با این پایگاه اینترنتی افزود: »من فکر 
سراسر  در  آمریکا  سیاست  مسیر  که  کنم  می 
منطقه بسیار متمرکز بر وسواس فکری آنها در 
قبال ایران است که در لبنان نتیجه عکس داده، 
نتیجه  نتیجه عکس داده و در عراق  در سوریه 
نتیجه  عکس داده است و در دیگر مناطق هم 
عکس خواهد داشت.المانتیور افزود: ظریف ابراز 
پیشنهادی  مالی  جدید  سازوکار  کرد  اطمینان 
سیاست  مسئول  موگرینی«  »فدریکا  سوی  از 

خارجی اتحادیه اروپا در هفته پیش، به ایران در 
مقابله با برخی تاثیرات تحریم ها آمریکا کمک 
کند.وی گفت: این )سازوکار( به طور کامل راضی 
کننده نیست اما می تواند منافع ملموسی برای 
ایران داشته باشد. باید منتظر بمانیم تا ببینیم 
آمریکا  که  چه خواهد شد. وی همچنین گفت 
با متحدانش  تالش های خود را برای همکاری 
برای رسیدگی به برنامه موشک بالستیک ایران 
حقیقت  این  گفت:  ظریف  است.  کرده  تضعیف 
گونه  هر  امکان  شد  خارج  برجام  از  آمریکا  که 
تضمینی  زیرا  کند  تضعیف می  را  توافق جدید 
برای اجرای توافق جدیدی نخواهد بود.المانتیور 
نوشت: ظریف درباره عراق گفت ایران و آمریکا 
تروریسم  از سوی  مشترک  تهدیدهای  وجود  با 
ظاهرا اهداف ضد و نقیضی را دنبال می کنند. 

وی گفت: منافع ما بر اساس ایجاد ثبات در عراق 
است. من فکر می کنم که اولویت های آمریکا 
بسیار متفاوت است. اولویت آنها جنگ با ایران 

است واین سیاست، محکوم به شکست است.
پرسش  به  پاسخ  در  ظریف  نوشت:  المانیتور 
خبرنگار این پایگاه اینترنتی درباره این که آیا از 
زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای در ماه مه 
با  )اردیبهشت( تالشی برای از سرگیری تماس 
مقام های آمریکایی داشته است؟ پاسخ داد: چرا 

باید این کار را بکنم؟
دنبال  به  ظریف  اظهارات  نوشت:  المانیتور   
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد 
درباره  آمریکا  دشمنان  و  متحدان  انتقاد  با  که 
خروج این کشور از توافق هسته ای سال 2015 

مواجه شد. 

تصویب طرح معلم »تمام وقت« در شورای توسعه مدیریت
اعالم  با  پشتیبانی  و  مدیریت  و  توسعه  معاون 
افزایش ۶  با  تصویب طرح معلم تمام وقت گفت: 
ساعت اضافه تدریس کامال اختیاری در هفته به 
معلمان، 25 درصد به فوق العاده ویژه اضافه خواهد 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الهیار ترکمن 
اعالم تصویب طرح معلم تمام وقت در شورای  با 
توسعه مدیریت، اظهارداشت: با افزایش ۶ ساعت 
اضافه تدریس کامال اختیاری در هفته به معلمان، 
25 درصد به فوق العاده ویژه اضافه خواهد شد که 
از مزایای آن می توان به احتساب در حقوق مستمر 
12 ماه، نداشتن تأخیر پرداخت های حق التدریس 
حقوق  و  خدمت  پایان  پاداش  در  محاسبه  و 
معیشت  کرد:  اضافه  کرد.وی  اشاره  بازنشستگی 
و منزلت معلمان و تأمین مسائل حقوقی آنان از 
دو بعد قابل بررسی است، یکی تجدید ساختار یا 
موجود  و ظرفیت های  امکانات  مجدد  ساماندهی 

بتواند  اخذ یک سری موارد جدید که  و دیگری 
این شرایط را ارتقا بدهد.الهیار افزود: اگر بخواهیم 
نظر  در  را  شرایط  این  که  کنیم  طراحی  الگویی 
بگیرد باید این دو بعد را در خود داشته باشد و 
بر اساس قوانین موجود در قسمت دوم که بحث 

امکانات جدید است  تصویب قوانین و مقررات و 
ماده ۶۳ قانون برنامه ششم راداریم که مشخصاً در 
آن در خصوص الیحه رتبه بندی و مهندسی نیروی 
انسانی و تغییر سیستم حقوق و دستمزد بر اساس 

صالحیت های حرفه ای تأکید شده است.

پتروشیمی  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر   
گفت:طی ۶ ماهه امسال۳ میلیارد و ۷00 میلیون 
یورو از درآمد حدود 5 میلیارد یورویی پتروشیمی ها 
را در سامانه نیما عرضه کردیم و باقی آن صرف 

هزینه واحدها شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد مهدوی ابهری، 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، با اشاره 
به اینکه صادرات غیرنفتی کشور ساالنه حدود 4۷ 
میلیارد دالر است، گفت: سهم پتروشیمی ها از این 
میزان 12 میلیارد دالر است، بنابراین با توجه به 
این سهم از کل صادرات غیرنفتی، صحیح نیست 
که تنها پتروشیمی ها و فوالدی ها ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه کنند، بلکه همه صادرکنندگان 
کنند.وی  عرضه  سامانه  این  در  را  خود  ارز  باید 

درباره پیمان سپاری ارزی توضیح داد:در شرایط 
ای  رویه  و  قانون  وجود چنین  اقتصادی  معمول 
برای تسلیم ارز الزم نیست، اما در شرایط کنونی 
که دشمن تالش می کند از هر ابزاری برای آسیب 
به کشور استفاده کند، تسلیم ارز به چنین سامانه 
راستای  در  رسالتی  صادرکننده  است.  الزم  ای 
انجام تجارت برای واحد تجاری خود دارد، اما باید 
ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کند.دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی درباره اینکه 
آیا با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها با توجه به 
افزایش نرخ ارز موافق هستید، اظهار داشت: بله، 
ما موافق هستیم که دولت خوراک به پتروشیمی 
ها را بر اساس ارز بازار ثانویه بفروش برساند  و از 
سویی دیگر نیز خرید محصوالت از پتروشیمی ها 

نیز بر اساس همین نرخ انجام شود.به گفته ابهری، 
صنفی  انجمن  در  فعال  ها  پتروشیمی  معامالت 
کارفرمایان پتروشیمی در بورس امسال نسبت به 

پارسال 24 درصد رشد داشته است. 
این در حالی است که این انجمن ۳میلیارد و ۷00 
میلیون یورو از صادرات 5 میلیارد یورویی در ۶ 
ماهه امسال خود را در سامانه نیما عرضه کرده 
است. به این ترتیب از 100 درصد صادرات انجام 
شده در نیمه اول امسال،  ۷0 درصد آن وارد کشور 
شده و ۳0 درصد باقی مانده آن نیز صرف هزینه 
واحدها از جمله بدهی ها، تجهیزات، مواد اولیه و 
... شده است. به طور کلی میزان هزینه واحدهای 
تا ۳0 درصد  توان حدودا 25  را می  پتروشیمی 

دانست.

ظریف:
»وسواس« آمریکا 
درباره ایران همه جا 
نتیجه عکس داده است

متهم سکه ثامن گریخت
گمانه زنی ها درباره فرار کردن یا نکردن مدیر شرکت سکه ثامن به حقیقت 

تبدیل شد و دادستان تهران دیروز رسما فرار او از کشور را تایید کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بحث داغ بازار سکه موجب شد تا حرص و طمع 
و ولع دست به دست هم داده و از همه جا بی خبر، مردم پول های خود را روانه 
جیب جوانی کنند که ته ندارد و عمال همه را نقره داغ کرده است.اما سکه ثامن 
چیست و با چه مجوزی شروع به فعالیت کرده بود. این سایت دو سال قبل در 
یکی از شهرستان های کشور مجوز گرفت و با توجه به بال و پر گرفتن آن، جوان 
29 ساله آن دفتر کارش را به تهران انتقال داد تا شاید این گونه پول بیشتری 
کاسب شود که چنین هم شد.تا زمانی که او رسما به فعالیت سایت خود ادامه می 
داد خبری از توبیخ و تنبیه و مجوز نداشتن و غیره نبود اما کافی بود که سایت او 
تعطیل شود؛ تعطیل شدن سایت و بی خبری صاحب موسسه همان و کی کی 
بود من نبودم همان.موسسه سکه ثامن انواع سکه های طال را به صورت آنالین 
خرید و فروش می کرد و کاربران بسیاری از این طریق معامله می کردند.همه این 
معامالت تا دو هفته قبل انجام می شد تا اینکه این شرکت در اطالعیه ای اعالم 
ورشکستگی کرد؛ هر چند این سایت از کاربران خود خواسته است پول های خود 
را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف با ثبت درخواست دریافت کنند اما عمال 
خبری نبود.هفته گذشته با دستور بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه ۳1 تهران 
همه حساب های بانکی فرهاد زاهدی فر مسدود و خود او نیز ممنوع الخروج شده 
است، همه به ویژه مالباختگان منتظر بودند مسئوالن نظارتی چه جوابی در مقابل 
تخلف و کالهبردی این فرد دارند که جواز کسب داشته و اعتبار آن از 19 آذر 95 
تا 1۳ آذر 1400 بوده است؟ البته پس از تخلف و شکایت مردم مجوز آن باطل 
شده است، اما گویا ضرب المثل »نوشداروی بعد از مرگ سهراب«برای مسئوالن 
همچنان کاربرد دارد.اما و اگرها و داخل یا خارج از کشور بودن متهم اصلی پرونده 
چند روز بیشتر طول نکشید. امروز رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از شناسایی 

پول های نقد فراوان و ملک و امالک بسیار مدیر شرکت ثامن خبر داد. آیت 
محمد ولی درباره پرونده سکه ثامن گفت که پرونده سکه ثامن توسط دستگاه 
قضایی در حال رسیدگی و تحقیقات بیشتر است و مالباختگان سکه ثامن نیز به 
منظور معلوم شدن تعداد مالباختگان و رقم کالهبرداری این شرکت باید برای 
شکایت به دادگاه مراجعه کنند و منتظر باشند تا این پرونده به صورت قانونی 
تعیین تکلیف شود.به گفته وی، مدیر سکه ثامن در حدود 50میلیارد تومان در 
حساب های بانکی خود دارد و صاحب چندین امالک و زمین است و در چارچوب 
قانون دستگاه قضایی این سرمایه ها را بررسی و برای بازپرداخت خسارت های 
سکه ثامن به مردم استفاده می کند.اما این همه خبر نبود، گستردگی این خبر 
مدیر سکه ثامن به دادستانی تهران کشیده شد و عباس جعفری دولت آبادی 
روز شنبه در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور گفت که متاسفانه یک روز 
قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز 
همسرش را از کشور خارج کرده است؛ این مقام قضایی در عین حال به شاکیان 
این امیدواری را داد که تمام حساب ها و اموالش از جمله امالک و تعدادی اتومبیل 

گرانقیمت توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی با ابراز تأسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش 
سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این 
پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی گرفتند 
و می توانستند سود آن را دریافت کنند در حدی که یک سپرده گذاری در حد 
کالن انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.دادستان تهران بار دیگر از 
مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه ای 
اعتماد نکنند و درباره اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان 
کرد که افرادی شکایت کرده اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و 

امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

عرضه 3/7میلیارد یورو ارزپتروشیمی درنیما
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بیت کوین
* فرناز داودی
کارشناس حقوق اقتصادی

بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال و رمزنگاری 
شده، رخداد و پدیده ای نو وبی نظیر در دنیا می 
باشد که به عنوان اولین ارز دیجیتال در سال 2۰۰9 

ایجاد شد و به کاربران این امکان را می دهد که بدون هیچ واسطه ای انتقال 
پول غیر قابل بازگشت انجام دهند.

ابتدا الزم است اطالعات مختصری در مورد بالک چین داشته باشیم،زیرا 
بیت کوین اولین کاربرد از این فناوری بودو از بالک چین برای ذخیره 
اطالعات دارایی کاربران بهره برد.اگر بالک چین یک سیستم عامل باشد، 
بیت کوین نرم افزاری روی این سیستم عامل است.بالک  چین از دو کلمه 
بلوک و زنجیره ایجاد شده است.این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک 

هاست.
زنجیره بلوکی گونه ای از معماری های داده مورد استفاده در فناوری دفاتر 
کل توزیع شده است که درآن سوابق تراکنش ها در زنجیره های متصل به 
یکدیگر ذخیره می شوند.در این فناوری با وجود کاربران متعددی که به 
صورت همزمان داده هایی را ثبت و اصالح می کنند و ممکن است که آن 
داده ها با هم تداخل داشته باشند، شبکه قادر به حفظ یکپارچکی محتوای 
پایگاه داده است.با توجه به ساختار داده ای رمز نگاری شده که بالک چین 
دارا می باشد یکپارچگی بدون هیچ بالک چین را به عنوان یک بایگانی که 
اطالعات روی آن ثبت می شود در نظر بگیرید. برخالف ارزهای سنتی 
مانند اسکناس و سکه، ارز دیجیتال مستقیما به هیچ دولت، شرکت یا بانکی 
وابسته نسیت و همین غیر متمرکز بودن بیت کوین یکی از مهمترین ویزگی 
های آن است. در سیستم بیت کوین معامالت به صورت ناشناس صورت 
می گیرد. زیرا هر کاربر می تواند چندین آدرس برای معامالت داشته باشد.
لذا در عصر حاضر ردیابی عملیات هر کاربر بسیار دشوار است. از طرفی 
تبهکاران و بزهکاران نیز این موضوع را تشخیص داده اند و سعی وافری در 
استفاده از پیشرفت های تکنولوزی جهت پبشبرد اهدافشان و دست یابی به 
انها داشته اند. مطابق با اطالعات و امار منتشره از طریق مقامات ذی صالح 
حقوقی دنیا،با هر پیشرفت در صنعت یا ایجاد تکنولوزی جدید،بالفاصله 
نیمی از بزهکاری دنیا را مرتکب می شوند. البته تبهکاران و بزهکاران واقعی، 
انسان های بسیار زیرک و دقیقی می باشند که سعی در مشروع و قانونی 

جلوه دادن فعالیت های غیر قانونی و جرم ارتکابی آنها دارند.
از جمله پیشرفت های علمی و تکنولوزیکی که از زمان آغاز بحران های 
مالی، اعتماد به سیستم بانکی سنتی را به سیستم دیجیتالی سوق داده، خلق 
و ایجاد پول دیجیتالی است. با توجه به اینکه تفاوت اصلی بیت کوین با 
ارز سنتی غیر متمرکز بودن است به همین علت ساختار غیر متمرکز امنیت 

واقعی آن در معرض ریسک هکرها قرار می گیرد.
از طرفی بیت کوین در نظر دولتمردان و اندیشمندان حقوقی اقتصادی 
پیچیدگی های خاصی برای عملیات ضد پولشویی ایجاد کرده است، زیرا بر 
خالف پول سنتی هیچ مانع   فیزیکی برای جلوگیری از فعالیت غیر قانونی 
توسط آن وجود ندارد. پولهای مجازی من جمله بیت کوین یکی از واقعیت 
های پر تنش و پر از ابهام عصر حاضر در نظام اقتصادی است که در کنار 
فرصت ها، تهدیدها و مخاطرات مربوط به خود را برای سیستم اقتصادی 

کشورها و سیستم حقوقی جامعه به همراه دارد.
نقطه نظرات متفاوت و کامال مخالف برخی اندیشمندان و دولتمردان دنیا 
نسبت به ارزهای دیجیتال من جمله بیت کوین نشان از سر در گمی و تردید 
در شناسایی ان و عدم اگاهی و شناخت کافی نسبت به آن است.ارزهای 
دیجیتال و به خصوص بیت کوین به عنوان یکی از رخدادها و پدیده های 
بی نظیر در تجارت و سرمایه گداری،گاها مورد تایید و تشویق بزرگان 
حوزه تجارت و سرمایه گداری و فناوری اطالعات و حتی دانشمندان و 
اندیشمندان حقوقی و اقتصادی قرارگرفته است تا جایی که کشورهای بزرگ 
دنیا مانند ایاالت متحئه امریکا و روسیه اقدام به تهیه پیش نویس قوانین و 
مقررات ناظر بر ارزهای دیجیتال و بیت کوین می نمایند و این تصمیم گیری 
خود مهر تاییدی بر قانونی بودن آن می باشد اما در همین زمان حاکمان و 
اندیشمندان سرزمین های دیگر مانند چین تجربه جالب و منحصر به فردی 
در این خصوص داشته و اقدام به بومی سازی این جریان نموده اند.و در 
این راستا بیت کوین گاها انقدر مذموم می شود که در کشور دانمارک 
استفاده کردن از بیت کوین نه تنها ممنوع می شود بلکه حتی جرم انگاری 
نیز می شود. در استفاده از آن، این دوگانگی عقیده تاحدی پیش می رود که 
گروهی له ان و گروهی علیه ان اقدام می کنند تا جایی که آقای بیل گیتس 
مدیر اجرایی اسبق مایکروسافت در پاسخ به سواالت کاربران در یک برنامه 
تلوزیونی نگرانی خود را درباره ارز مجازی با صراحت بیان کرده و حتی 
تاکید داشت پولشویی، فرار از مالیات و تامین مالی تروریسم نتایج حاصل از 
به کار گیری ارز مجازی می باشد. اما سوییس،کشوری که در  مسایل مالی و  
بانکداری پیشرو و قدرتمند در عرصه جهانی است و همگان به کل معتقدند 
که این کشور از  پیشگامان صنعت پول و بانکداری است، با این وجود 
دولت آن در صدد است که قوانین مالیات ها را بر روی بالک چین پیاده 
سازی نماید و ان را از طریق بیت کوین دریافت نماید،چرا که معتقد است 
این سیستم غیر قابل تقلب است و امنیت و شفافیت در آن بسیار باال است. 
حال باید به این مسیله توجه داشت که با توجه به خصیصه ارزهای دیجیتال 
همانند بیت کوین و گسترش روز افزون ان در دنیا و فواید و شاید مضرات 
اقتصادی ان،چه خطراتی حقوقی و اقتصادی و امنیتی  در راستای عدم 
شناسایی و عدم تصویب قانون  در خصوص آن وجود دارد؟ آیا بیت کوین 
با مقررات ضد پولشویی در تعارض است یا خیر؟با توجه به احتمال استفاده 
از بیت کوین برای فعالیت های شرارت بار مثل پولشویی،تصویر منفی در 
اذهان ایجاد میکند و معموال به عنوان سکویی برای مجرمان نام می برند.   
علل موفقیت و گستردگی بیت کوین هزینه پایین کارمزدهای تراکنش انجام 
گرفته در بیت کوین که گاها به صفر نیز می رسد، وسیله ای برای کنترل 
تورم، کاربرها نیازی به ایجاد حساب بانکی یا داشتن کارت اعتباری ندارند.
اشکاالت و ایرادات بیت کوین نیز چون بیت کوین پول بدون پشتوانه است 
پس در ان بی ثباتی قیمت وجود دارد و ریسک ضرر سرمایه گذاری بیت 
کوین باالست، با توجه به اینکه بیت کوین بدون پشتوانه بانک یا بدنه بانک 
مرکزی اداره می شود، در بیت کوین امکان بازگشت وجود ندارد؛ و آنچه 
که بیش از همه برای محقق دارای اهمیت است گمنامی کاربران بیت کوین 
است  که امکان استفاده از بیت کوین را در فعالیت های غیر قانونی مثل فرار 
مالیاتی، صادرات اسلحه، پولشویی، قمار، خرید و فروش مواد مخدر و دور 
زدن سیاست های کنترل ارزی تسهیل می نماید. در تازه ترین اخبار مبنی بر 
استفاده گروه های تروریستی داعش از بیت کوین جهت نقل و انتقال ارز 
به گوش می رسد. خال قانونی و مقاومت بانک مرکزی  در مقابل بسیاری 
از خدمات بانکی نوین سبب شد که این فناوری ها با تاخیر و ضرر به بدنه 
اقتصادی کشور ما وارد شود. ولی نباید این مسیله را دور از ذهن انگاشت 
که با توجه به تجربه تلخ کشور ما در خصوص شرکت های هرمی و عدم 
توجه به آن و عدم وضع قانون این مسئله در کشور ما با شکست روبرو شد 
در حالی که با کنترل ان و وضع قوانین به جا می توانست ابزار اقتصادی و 
تجاری مناسبی باشد. کشور ما به اندازه کافی از تحریم ها ضربه خورده و 
استفاده از بیت کوین و سایر پول های دیجیتال میتواند وضعیت اقتصادی 
کشور ما را بهبود ببخشد.و راهی برای ورود درامد های نفتی باشد. عده ای 
از سیاستمداران و اقتصاددانان عقیده دارند با توجه به تحریم ها بهتر است که 
از این طریق پول نفت را به کشور تزریق کنیم هر چند به دلیل مسائل حقوقی 

می توان بعنوان دورزدن از تحریم ها از آن استفاده کرد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r 

ارائه گزارش سرلشکر باقری از حادثه 
اهواز در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز تشکیل 
جلسه داد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی 
از بررســی های به عمل آمده در خصوص ریشه های 

حادثه تروریستی اهواز ارائه کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دیروز با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، آیت اهلل موحدی کرمانی ضمن 
اعالم محکومیت حادثه تروریســتی اهواز شهادت 
جمعی از هم وطنان در این حادثه را تسلیت گفت 
و این اقدام را ناشــی از عصبانیت و نا امیدی دشمن 
از ملت قهرمان ایران اسالمی دانست.وی با تأکید بر 
اینکه شهادت آرمان بزرگ پیروان اباعبداهلل الحسین 
)ع( افــزود: هرچند اینگونه حــرکات ُخبث آلود و 
مزدورانه ی دشمن، وحدت ملت را تحکیم می کند 
اما دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی باید با جدیت 
نســبت به شناسایی و برخورد پشــیمان کننده با 
دنباله ها و حامیان تروریست ها اقدام کنند.موحدی 
کرمانی همچنین ایام محرم و شهادت سرور و ساالر 
شــهیدان را زمینه ای مناسب برای تذکر و مخاطبه 
جدی همه مسووالن نسبت به پیام های قیام بزرگ 
امام حسین)ع( دانست و گفت: از پیام های مهم قیام 
عاشورا که در بیانات حضرت اباعبداهلل نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است، جاری شدن احکام الهی در جامعه 
و نیز حساسیت ویژه نسبت به بیت المال مسلمین و 
برخورد قاطع با مجرمین و دست اندازان به این منابع 
عمومی اســت که باید در نظام اسالمی، مورد توجه 

خاص متولیان و مسووالن قرار گیرد.

انقالبی بودن نیاز به روحیه  انقالبی دارد

 نماینده ولی فقیه در ســپاه، در مراسم گرامیداشت 
شــهید حججی با بیان اینکه بــه روحیه جهادی 
برای ایستادگی در مقابل دشمنان نیاز داریم ،اظهار 
داشت:دشمن سالیان سال تالش کرد روحیه انقالبی 
را در این کشــور کمرنگ و والیت مداری را تضعیف 

کند اما شهید حججی نقشه آنان را برهم زد.
به گزارش زمان به نقل ازســپاه نیوز؛ حجت االسالم 
والمســلمین عبــداهلل حاجی صادقی در مراســم 
گرامیداشت شهید مدافع حرم محسن حججی که 
با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن در مسجد 
جامع نجف آباد با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم 
انقالب اســالمی " خدا خواست تا  شهید حججی 
در چشــم همگان بزرگ و ماندگار شود"، گفت: این 
شهید واالمقام نشان داد که در  شرایط کنونی و  میان 
بسیاری از خطوط باطل، می توان امام حسین)ع( را 
انتخاب کرد.نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: 
او با حســین)ع( بودن را به ما یاد داد و به ما آموخت 
که می توانیم امروز نیز حســینی عمل کنیم، باید 
در کنار ذکر مقدس امام حســین)ع( و شرکت در 
مجالس عزاداری، با حسین بودن را آموزش ببینیم.

حاجی صادقی با بیان اینکه امام حسین)ع( و یارانش 
حجت  الهی هستند و شهید حججی نیر حسینی 
بود و حجت خدا شد، عنوان کرد: از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون،  هدف دشمن از بین بردن 
تفکر بسیجی ، روحیه انقالبی و دین است.وی با بیان 
اینکه احیای روحیه انقالبی و شهادت طلبی یکی دیگر 
از ویژگی های شهید حججی بود، یادآور شد: دشمن 
سالیان سال تالش کرد روحیه انقالبی را در این کشور 
کم رنگ و والیت مداری را تضعیف کند اما شــهید 
حججی نقشه آنان را برهم زد؛ در واقع خدا خواست 
تا این شــهید احیاگر باشد و روح تازه ای را در کالبد 
این ملت بدمد.نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
امروز به روحیه جهادی برای ایســتادگی در مقابل 
دشمنان نیاز داریم، عنوان کرد: امروز انقالب اسالمی 
ما  40 ساله شــده چراکه این انقالب، امثال شهید 
حججی را دارد.حاجی صادقی با بیان اینکه شــهید 
حججی مصداق بارز والیت پذیری بود ، گفت:  مردم 
زیادی به امام حســین)ع( نامه نوشتند و از او دعوت 
کردند که به کوفه بیاید اما آن روزی که حســینی 
بودن، جان دادن و سر دادن می خواهد، تنها ۷2 نفر به 
یاری ایشان می شتابند.وی با اشاره به اذعان دشمنان 
به نفوذ گفتمانی انقالب اسالمی عنوان کرد: دشمن 
می گوید انقالب اسالمی مرگ تدریجی ما را رقم زده 
است، رژیم صهیونیستی که شهید حججی در واقع در 
مقابل آنان ایستادگی کرد، می گوید انقالب اسالمی، 
سنگ  در دست های فلسطینی ها را به موشک  تبدیل 

کرده است.

اخبار

یادداشت

با نیکان بدی مکن، چه آنان را
 از نیکی باز می داری

کالمامیر

واردات ارز به صورت اسکناس به هر میزان آزاد است
تصویب سیاست های جدید برای مدیریت بازار؛

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به :اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی 

خواسته  به  دادخواستی  اندرزی  جالل  اقای  خواهان 
مطالبه بطرفیت شرکت آذرمهر کرج با مدیریت امینی به 
شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد تسلیم که 
با ارجاع به شعبه شهر جدید هشتگرد به کالسه پرونده  
۵98/96 ثبت و به تاریخ 9۷/8/۱2 ساعت ۱۰/۳۰ وقت 
رسیدگی تعیین گردیده که به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده ۷۳ قانون آئین 
می  اعالم  و  تعیین  فوق  رسیدگی  وقت  مدنی  دادرسی 
ضمائم  و  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  خوانده  تا  گردد 
دادخواست به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در 
جلسه شورا حضور یابد.در غیر این صورت شورا غیابا 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود./ش تاریخ انتشار 

9۷/۷/8  م /الف۳۱2
دفتر شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد

قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
با  حقوقی  و  حقیقی  شخص  هر  کرد  مصوب 
به هر  تواند  مرکزی می  بانک  مقررات  رعایت 

میزان ارز به صورت اسکناس وارد کشور کند.
ازپایگاه اطالع رسانی  به نقل  به گزارش زمان 
ریاست جمهوری، در جلسه دیروز شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت االسالم و 

المسلمین حسن روحانی که با حضور روسای 
قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد؛ عبدالناصر 
از  گزارشی  مرکزی  بانک  کل  رییس  همتی 
سیاست  و  کرد  ارائه  ارز  بازار  وضعیت  آخرین 
ارز  بازار  مدیریت  جهت  مرکزی  بانک  های 
تصویب شد.به موجب این سیاست های ارزی، 
ظرف  موظفند  غیرنفتی  صادرکنندگان  کلیه 

سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات 
ترتیبی  به  یا  و  نیما عرضه  را در سامانه  خود 
که بانک مرکزی معین می کند، ارز خود را به 
چرخه اقتصادی برگردانند. همچنین بر اساس 
چارچوب  در  که  صادرکنندگانی  مصوبه  این 
تصویب  با  کنند،  عمل  مربوطه  دستورالعمل 
دولت مشمول تشویق و تسهیالت صادراتی قرار 

خواهند گرفت.در این جلسه همچنین اختیارات 
الزم به رییس کل بانک مرکزی جهت مدیریت 
بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از 
طریق بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز 
مداخله و اقدامات الزم برای کنترل نرخ ارز انجام 
خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به 

نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: گزارش مجلس درباره طرح 
بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر و افزایش حقوق کارمندان آماده است و اگر 
دولت گزارش خود را ارائه ندهد، با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می 

شود.
از تهیه طرحی توسط  ازایرنا، محمدرضا پورابراهیمی دیروز  به گزارش زمان به نقل 
کمیسیون اقتصادی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب 
پذیر خبر داد و افزود: نرخ ارز در بودجه بین ۳800 تا 4 هزار تومان بوده است که 
مقرر شده این مابه التفاوت با نرخ فعلی در قالب دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و 
تهیه بسته های حمایتی از طریق سبد کاال برای گروه های کم درآمد پیگیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در صورت تحقق منابع 
درآمدی این طرح حقوق ها افزایش می یابد، ادامه داد: در صورت تحقق منابع درآمدی 
بسته های حمایتی از اقشار مختلف در جامعه به ویژه افراد کم در آمد و دهک های 
آسیب پذیر که قدرت خرید آنها کاهش یافته است، در قالب بسته های کاالیی یا روش 
های دیگر ارائه می شود.وی ادامه داد: پیش نویس طرح حمایت از دهک های آسیب 
پذیر جامعه و افزایش حقوق کارمندان در گذشته آماده شده بود و هم اکنون در مرحله 
جمع بندی است.وی با بیان اینکه دولت نیز موازی با مجلس اقداماتی برای ارائه بسته 
های حمایتی آغاز کرده است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه بیشتر در این زمینه 
اقدام می کند و مقرر شده دولت بسته پیشنهادی را نهایی کرده و اگر به مصوبه مجلس 
نیاز دارد برای بررسی توسط نمایندگان به قوه مقننه ارسال کند.وی با بیان اینکه اگر 
دولت در این بخش اقدام نکند، مجلس دست بکار می شود، تصریح کرد: گزارش مجلس 
درباره طرح بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر آماده است و اگر دولت گزارش خود 

را ارائه ندهد با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: منشاء تروریسمی که امروز تمام جهان 
بویژه خاورمیانه را دربرگرفته، جایی جز عربستان سعودی و افکار و اندیشه های افراطی 

آن نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
سخنان عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل و ادعاهای 
واهی و تکراری وی علیه کشورمان، ضمن رد آنها اظهارداشت: بدون تردید عربستان 
سعودی با نام و نشان ترین حامی تروریسم در جهان است و ریشه و منشاء تروریسمی 
که امروزه تمام جهان بویژه خاورمیانه را در کام خود کشیده است، جایی جز عربستان 
سعودی و افکار و اندیشه های افراطی که توسط این رژیم تبلیغ، ترویج و تامین مالی می 
شود نیست.وی افزود: اینکه عادل الجبیر با افتخار حمایت کشورش از استراتژی ترامپ 
در مقابله با چندجانبه گرایی و تخریب توافقات و قراردادهای بین المللی را اعالم می 
کند، موضوع عجیبی نیست چرا که کشورش از جمله مهمترین حامیان جریان وابسته 
به اندیشه های ترامپ در آمریکاست که در کنار و همراه با البی رژیم صهیونیستی و 
امارات متحده عربی با صرف میلیون ها بلکه میلیاردها دالر می کوشند، سیاست خارجی 
به حراج گذاشته شده آمریکا را در مسیر جنگ افروزی و بی ثبات سازی دلخواه خویش 
پیش برند.سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رهبری عربستان سعودی در ائتالفی 
نظامی که حدود 5 سال است یک  کشور مسلمان در خاورمیانه را با فاجعه ای بی سابقه 
روبرو کرده است گفت: اینکه وزیر خارجه یک کشور متجاوز که باعث و بانی ویرانی یمن 
و فاجعه انسانی هولناک در این کشور است اینگونه از تریبون سازمان ملل متحد که مبنا 
و چارچوب منشور آن را صلح و امنیت بین المللی تشکیل می دهد، سوء استفاده می 
کند و در شیپور افراط گرایی، خصومت، خشونت و جنگ افروزی می دمد ریشه در تفکر و 

اندیشه ای دارد که وی و آل سلمان در آن پرورش یافته اند.

جزییات اقدامات دولت برای ارائه بسته های حمایتی؛  

ارائه طرح افزایش حقوق کارمندان هفته آینده 
سخنگوی وزارت امور خارجه:

منشا تروریسم در تمام جهان، عربستان است

تغییر ساز و کار بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات شوراها
امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
قانون  اصالح  از  مجلس،  داخلی 
کاهش  برای  شوراها  انتخابات 
در  نمایندگان  سلیقه  اعمال 
نامزدهای  صالحیت  بررسی 
خبر  روستاها  و  شهر  شوراهای 

داد.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  نشین  شاه  محمودی  محمد 
شهر  شوراهای  عملکرد  خصوص 
اظهار  مختلف  های  استان  در 
دهد  می  نشان  آمارها  داشت: 
وجود  کشور  در  شهر   1400
 ۷ شهر  هر  شوراهای  اگر  دارد 
 8500 حدود  باشد  داشته  عضو 
حاکمیتی  بدنه  در  شورا  عضو 
داد:  ادامه  دارد.وی  حضور  کشور 
طی  شوراها  در  متخلف  افراد 
وجود  علیرغم  اخیر  های  سال 
انگشت شمار  اعضا،  از  حجم  این 
تبریز،  افراد متخلفی در  هستند؛ 
نظرآباد و مرودشت شیراز حضور 
داشتند که درصد بسیار ناچیزی 
هستند. شوراها  اعضای  کل  از 

بر  نظارت  مرکزی  هیات  رئیس 
انتخابات شوراها در پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای شهر و روستا 
ارائه شد که حدود  آماری  افزود: 
طی  شوراها  اعضای  از  نفر   240
انفصال  حکم  گذشته  سال  پنج 

درصد   85 گرفتند.  خدمت  از 
روستاهایی  به  مربوط  افراد  این 
را  خود  سکونت  محل  که  بودند 
اگر  قانون  طبق  کرده اند،  ترک 
عضو شورا محل سکونت خود را 
عضویت  از  دهد  تغییر  روستا  از 
در شورا سلب می شود.محمودی 
انگشت  تعداد  داشت:  اظهار 
شماری نیز به دلیل تخلفاتی در 
حوزه مواد مخدر، سوءاستفاده از 
جایگاه و دخالت در امور شوراها 
فرافکنی  و  قانون  رعایت  عدم  و 

در وظایف سلب عضویت شده اند.
اصالح  بررسی  کمیته  رئیس 
با اشاره به  انتخاب شوراها  قانون 
اصالح قانون انتخابات شوراها در 
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون 
در  اصالحیه  این  گفت:  مجلس 
مورد  جلسه   20 از  بیش  حدود 
تالش  است؛  گرفته  قرار  بررسی 
مصادیق  و  جرایم  تا  می کنیم 
شود.محمودی  شفاف تر  تخلفات 
اصالحیه  این  در  داشت:  اظهار 
تالش داریم رسیدگی به صالحیت 

شوراها  انتخابات  نامزدهای  های 
بر  عالوه  شود.  انجام  تر  دقیق 
این هیات های نظارت بر تعیین 
صالحیت ها، دیگر در اختیار سه 
ادامه  نباشد.وی  استان  نماینده 
بر  مجلس  حاضر  حال  در  داد: 
انتخابات شوراها نظارت می کند. 
صحن  در  مجلس  نماینده  پنج 
نظارت  مرکزی  هیات  عنوان  به 
می  انتخاب  شوراها  انتخابات  بر 
شوند. در استان ها نیز هر مجمع 
کار  این  برای  را  نفر  سه  استان 

مستقیما  و  کند  می  انتخاب 
انجام  نظارت از سوی نمایندگان 
اختالف  می شود.عضوهیات حل 
نظارت  اینکه  بیان  با  شوراها  
انتخابات  بر  نمایندگان  مستقیم 
و  تبعات  ها  صالحیت  و  شوراها 
دل نگرانی هایی دارد، تصریح کرد: 
اصالح  دنبال  به  دلیل،  به همین 
هستیم؛  بخش  این  در  قانون 
کردیم  مصوب  قانون  اصالح  با 
انتخاب  با  ای  نفره   9 مجمع 
مرکزی  هیات  عضو  مجلس، 
نظارت بر انتخابات شوراها شوند. 
هیات  این  عضو  نماینده  دو  تنها 
معرفی  با  قاضی  دو  بود.  خواهند 
کارشناسان  قضاییه،  قوه  رئیس 
استانداران  مثل  انتخابات  ارشد 
هیات  این  عضو  بازنشسته، 
خواهند بود که در صحن با رای 
انتخاب می شوند.وی  نمایندگان 
ادامه داد: در استان ها نیز همین 
مجموعه شکل خواهد گرفت که 
شامل رئیس دادگستری و معتمد 
محلی و امثال آنها خواهند بود تا 
نمایندگان مستقیما در رد و تایید 
انتخابات  نامزدهای  صالحیت 
این  در  نباشند،  دخیل  شوراها 
سالیق  اعمال  امکان  صورت 
صالحیت  بررسی  در  نمایندگان 

نامزدها کاهش می یابد.

گزارش حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی منتشر شد
از جمله 18  اجرایی  گزارش عملکرد ساالنه ۳8 دستگاه 
وزارتخانه و ۳1 استان کشور در زمینه حقوق شهروندی 
به صورت تفکیکی منتشر شد و با هدف شفاف سازی در 

اختیار عموم قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، دیروز  مجموعه اسناد و 
با  گزارش اولیه حقوق شهروندی در هزار و ۳۳2 صفحه 
اجرایی  دستگاههای  و  ها  معاونت  ها،  وزارتخانه  تفکیک 
نشانی  به  شهروندی  حقوق  پورتال  در  ها  استانداری  و 
گزارش،  این  اساس  شد.بر  منتشر   citizen.gov.ir
بهداشت،  وزارتخانه   18 های  فعالیت  و  اقدامات  مشروح 
امور  نفت،  خارجه،  کشور،  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
ارشاد اسالمی،  اقتصادی و دارایی، اطالعات، فرهنگ و 

امور  و  ورزش  جهادکشاورزی،  نیرو،  شهرسازی،  و  راه 
کار  تعاون،  دادگستری؛  تجارت،  معدن،  صنعت،  جوانان؛ 
علوم،  اطالعات؛  فناوری  و  ارتباطات  اجتماعی،  رفاه  و 
تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، جهت بررسی و ارزیابی همگان در معرض 
نمایش قرار دارد.همچنین اقدامات و فعالیت های حقوق 
شهروندی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان 
برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت 
امور  و  شهید  بنیاد  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  ایثارگران، 
انرژی اتمی، حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهوری و معاونت امور مجلس نهاد 

آمده  گزارش  این  در  مجزا  صورت  به  جمهوری  ریاست 
است.بانک مرکزی، شهرداری تهران، جمعیت هالل احمر، 
شورای عالی مناطق آزاد، مناطق صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سازمان ثبت اسناد 
و  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  کشور،  امالک  و 
سازمان صدا و سیما دیگر دستگاه هایی هستند که گزارش 

حقوق شهروندی آنها منتشر شده است.
همچنین گزارش مجموعه اقدامات و فعالیت های حقوق 
نیز به صورت تفکیک شده منتشر  شهروندی ۳1 استان 

شده است.
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ایثار و مقاومت راه غلبه بر مشکالت اقتصادی 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در چهل ساله اخیر 
هرجا پیروزی به دســت آمده ناشــی از مقاومت بوده است، گفت: 
امروز زمانه ســختی در حوزه اقتصادی است، اما با مقاومت و ایثار 

پیروز خواهیم شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمحسین غیب پرور رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در گردهمایی مشترک پایگاه های بسیج 
فرهنگیان که دیروز در محل النه سابق جاسوسی آمریکا برگزار شد 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و اشاره به 
خاطراتی از صحنه های جنگ و رشــادت های بی نظیر رزمندگان 
اسالم، گفت: جامعه معلمین به اسالم ادای دین کرده اند.وی افزود: 
گذر تاریخ ما را به یک غفلت ناخواســته دچار کرده و باعث شــده 
است بسیاری از رشــادت های رزمندگان را فراموش کنیم.سردار 
غیب پرور گفت: عاشــورا نیز در یک مکان محدود و زمان محدود 
یعنی یک نصف روز اتفاق افتاد اما امروز گسترش آن را در گستره 
زمان و مکان مشــاهده می کنیم. انقالب ما پس از چهل ســال و 
در این گســتره وسیع، مینیاتوری از واقعه کربالست.وی ادامه داد: 
در چهل ســاله اخیر هرجا پیروزی به دست آمده ناشی از مقاومت 
بوده است، اما هرجا که قدم هایمان لغزید پیروزی نصیب مان نشد 
امروز زمانه ســختی در حوزه اقتصادی است، اما با مقاومت و ایثار 

پیروز خواهیم شد.

سه شنبه؛ نشست غیرعلنی مجلس با ۳ وزیر 
درباره حادثه تروریستی اهواز

   سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، از تشکیل نشست 
غیرعلنی مجلس برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی اهواز خبر داد.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهر، بهروز نعمتی با اشــاره به حادثه 
تروریســتی هفته گذشته در اهواز اظهارداشــت: در روز سه شنبه 
هفته جاری نمایندگان با حضور وزرای اطالعات، کشور و دفاع و در 
جلســه غیرعلنی ابعاد مختلف حادثه اهواز را بررسی می کنند.وی 
افزود: امروز نیز سردار مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در 
فراکسیون مستقلین حضور می یابد و گزارشی از حادثه تروریستی 
اهواز ارائه می دهد.ســخنگوی هیات رئیســه مجلس، همچنین از 
نشســت غیرعلنی مجلس برای بررســی وضعیت اقتصادی کشور 
خبر داد و گفت: این نشســت غیرعلنی صبح امروز یکشنبه برگزار 
می شود و البته کسی از دولت حضور نخواهد داشت.نعمتی درباره 
ســرانجام تعیین تکلیف طرح »تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی« 
کــه دو هفته پیش به بهانه اخطار بار مالی از دســتور کار مجلس 
خارج شــده بود، خاطرنشــان کرد: هفته گذشته در جلسه هیات 
رئیسه در این خصوص به طور اجمالی بحث شد اما به جمع بندی 
نرســیدیم.وی افزود: لذا با توجه به دو سه ایراد جدی که در طرح 
وجود دارد، قرار شــد اعضای هیات رئیســه مجددا محتوای آن را 
بررســی کنند و احتماال در جلســه امروز هیات رئیسه این طرح 

مجددا در دستور کار قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود.

حقوق بازنشسته های شاغل
 از اول آذر قطع می شود

 در حالی بازنشسته های برگشته به خدمت تا آبان ماه 
فرصت خروج از سازمان ها را دارند که در هر صورت در 
پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای 

آنها انجام نخواهد شد.
ماه  شهریور  اواخر  از  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  اصالح  با  و  جاری  سال 
به  می توانستند  که  بازنشسته ای  افراد  بازنشسته ها، 
و  شده  محدودتر  کنند،  فعالیت  و  برگشته  سازمان ها 
باید در مهلت دو ماهه از سازمان ها خارج شوند.آخرین 
اطالعات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی، از 
این حکایت دارد که اکنون و با به جریان افتادن این قانون 
دستگاه ها مکلف هستند که به سرعت بازنشسته های 
خود را تعیین تکلیف و با آنها تسویه حساب کنند، در 
غیر این صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد خواهد 
شد. اما مشخص آن است که بعد از زمانی که برای خروج 
بازنشسته ها تعیین شده، هیچ واریزی بابت حقوق آنها 
انجام نخواهد شد و رسما به کار بازنشسته ها از سوی 
این در شرایطی است  البته  پایان داده می شود.  دولت 
که دستگاه های نظارتی از سازمان حسابرسی گرفته تا 
دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های 
انجام  را  دقیق  بررسی های  و  داشته  نظارت  مربوطه 
دهند. همچنین ذی حساب نیز نمی تواند برای کسی 
این  و  دهد  انجام  پرداختی  دارد،  فعالیت  استمرار  که 
موضوع تخلف بوده و باید پاسخگو باشد.بر اساس قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها، کلیه وزارتخانه ها، 
موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، 
شرکت های دولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه 
بازنشسته ها  بکارگیری  حق  می کنند  استفاده  دولتی 
قانون.  در  تعیین شده  شرایط  قالب  در  مگر  ندارند  را 
سمت هایی  در  بازنشستگان  کارگیری  به  قانون  طبق 
رئیس جمهوری،  اول  معاون  قوه،  سه  روسای  شامل 
نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، 
نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین 
تدابیر  با  مسلح  نیروهای  بازنشستگان  کارگیری  به 
قوا صرفا در دستگاه های متبوع  فرماندهی معظم کل 
خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام 
معظم رهبری، جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان باالی 
سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی 
هستند.بر این اساس تمامی افراد بازنشسته مشغول به 
کار در سازمان ها اگر جزو استثنائات قانونی نباشند باید 
در مهلت دوماهه تعیین شده از سازمان ها بروند. این در 
حالی است که دستگاه ها در شرایطی می توانند این افراد 
را بکارگیرند که این افراد متخصص و با مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر باشند آنهم مشروط به اینکه به صورت 

پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. 

خبرخبر

وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو آماده است برای بهبود روابط میان ایران و اسرائیل میانجیگری کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل در یک 
کنفرانس خبری به سواالت درباره خاورمیانه، روابط ایران و ترکیه در خصوص سوریه و تنش ها میان ایران و اسرائیل پاسخ داد.وی در 
پاسخ به سوالی درباره جنبه های روابط بین الملل در منطقه خاورمیانه گفت که تردید دارد بتوان ایران را در مرزهایش منزوی کرد.  
الوروف در ادامه  خواستار افزایش گفت وگو میان قدرت های منطقه ای شامل ایران، عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورها شد به 
گونه ای که منافع تمام این کشورها تامین شود.الوروف در پاسخ به سوالی درباره توافق ایران و گروه 1 + 4 برای ایجاد ساز و کاری در 
جهت  حفظ این توافق پس از خروج آمریکا ، گفت: طرف های توافق هسته ای با ایران به غیر از آمریکا توافق کردند که یک مکانیزم 
برای دور زدن تحریم های واشنگتن ایجاد کنند. کارشناسان روس نیز در حال  کار روی ایجاد چنین مکانیزمی هستند.وزیر امور خارجه 
روسیه افزود: من پیشرفت های خوبی در این زمینه دیده ام. به شرط این که همکاران اروپایی ما نگویند که شرکت هایشان خواهان 
تجارت با ایران نیستند.الوروف در پاسخ به سوالی درباره همکاری روسیه با ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه، اظهار کرد: اهداف 
مسکو لزوما با اهداف تهران و آنکارا مطابقت ندارد. با این حال این سه کشور برای مقابله با تروریسم با یکدیگر متحد هستند.وی 
تصریح کرد: اهداف ما در سوریه به طور کامل و 100 درصد منطبق با یکدیگر نیست، اما ما برای جنگ با تروریسم و حفظ تمامیت 
ارضی سوریه و کمک به مردم این کشور برای فراهم کردن شرایط گفت وگوهای سیاسی درون سوریه ای به گونه ای که سوریها بتوانند 
خودشان برای سرنوشت شان تصمیم بگیرند، متحد هستیم.  از نظر من مذاکرات آستانه برای همکاری بسیار مفید است.رییس دستگاه 
دیپلماسی روسیه در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و رژیم صهیونیستی گفت که مسکو 
آماده میانجیگری برای بهبود روابط تهران و تل آویو است.الوروف در این باره گفت: ما سال ها است در حال  تالش برای ارتقای فهم یک 
سیستم امنیتی در منطقه خلیج فارس هستیم. ما خواهان ایجاد چنین همکاری هستیم. اگر هر دو طرف )ایران و رژیم صهیونیستی 
( روسیه را به عنوان یک مکان مناسب برای مالقات با یکدیگر بدانند ما از این مساله خرسند خواهیم شد.وزیر امور خارجه روسیه 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره تجارت جهانی و استفاده از پول ملی برای انجام تجارت بین الملل، گفت که در حال  حاضر یک 

رویه برای رها شدن از دالر آمریکا و استفاده از ارزهای ملی در جریان است. این روند در نهایت به تضعیف آمریکا خواهد انجامید.

وابط میان ایران و اسرائیل   مسکو آماده میانجیگری برای بهبود ر

 مدیریت مصرف وصرفه جویی آب بهترین راهکار برای جلوگیری ازجیره بندی
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده (  یک مرحله ای

احداث قطعه دوم و مخزن 1000 مترمکعبی  بین راهی خط انتقال آب
شرکت آب منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( » احداث قطعه دوم و مخزن 1000 مترمکعبی بین 
راهی خط انتقال آب اردکان- میبد  » به شماره فراخوان 200971074000023  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات فراخوان : 1- گواهی صالحیت: شرکت های دارای صالحیت از  سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات  
2- برآورد هزینه اجرای کار:  30.349.158.230 ریال     3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 1.520.000.000ریال     مهلت های زمانی مناقصه :   تاریخ انتشار در 

سامانه :  97/7/9 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : ساعت 19 روز پنج شنبه  مورخ 97/7/12

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز شنبه  مورخ  97/7/28
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز شنبه  مورخ 97/7/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب 
منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت حراست    تلفن 38258020-035   مدیریت قراردادها: 035-38258037 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :  021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،  در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام /پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«  موجود است. 

مدیریت قراردادهاي شرکت

آگهی مزایده 
موضوع : فروش کوچه متروکه

در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری   
مورخ   71 شماره  مصوبه  یک  بند  اجرای 
97/5/9شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به فروش 
72 متر مربع از راه قدیمی در ضلع غربی پالک 346 فرعی 
شرایط  با  عباسمفردرا  شهید  خیابان  در  واقع  اصلی   36 از 
دریافت  جهت  می توانند  شرایط  واجدین  نماید  اقدام  ذیل 
اسناد و اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/7/25 به 
شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 011-55250811 

تماس حاصل فرمایید 
1-متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به 
حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به 

همان میزان ارائه نمایند 
انعقاد  به  حاضر  -دوم -سوم  اول  برندگان  که  2-در صورتی 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
3-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/7/26خواهد بود

4- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علی اکبر مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل به شرح درخواستی که به شماره 
۳62-9۷ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که عزت اهلل مدانلو جویباری فرزند رحمان به شماره شناسنامه ۵۱۰صادره 
از جویبار در تاریخ ۳۰/۵/۱۳9۷ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده 

و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
۱- آسیه احسانی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 2 همسر متوفی

2- علی اکبر مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه 8 فرزند ذکور متوفی
۳ - اصغر مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۳۷6 

۴- حسین مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۱
۵ - علی مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۴۵6

6- ولی اهلل مدانلو جویباری فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه 2۵2
۷- سبحان اله مدانلو فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 29ج فرزند ذکور متوفی

8- مخدره مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 9 فرزند اناث متوفی
9- سکینه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 2 فرزند اناث متوفی

۱۰- رقیه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه ۴۰۷ فرزند اناث متوفی
۱۱- مریم مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه ۴29 فرزند اناث متوفی

۱2- شهربانو مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه ۴۳۰  فرزند اناث متوفی 
۱۳- معصومه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 62۰۱ فرزند اناث متوفی
۱۴- ام سلمه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 62۰2 فرزند اناث متوفی

۱۵- فاطمه مدانلو فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 2۱۰ فرزند اناث متوفی
۱6- نجیبه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره ملی 2۱۵۰۰۴۰8۴۰ فرزند اناث متوفی

۱۷- حکیمه مدانلو جویباری فرزند عزت اله به شماره ملی ۵82۰۰۱96۳۰ فرزند اناث متوفی
والغیر ؛ اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهیزظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهدشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی
پرونده کالسه 96۰998۱29۵۱۰۰9۴۰ شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار) ۱۰۱ 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷۱29۳8۰۰686
شاکی : آقای اسماعیل شخیان بهنمیری فرزند عسکری به نشانی استان مازندران- شهرستان 

بابلسر- شهر بهنمیر - روستای کالش کال- ک نعمتی
متهم: آقای احسان رنجبرفرزند شهریار به نشانی مازندران - جویبار سراجکال روبروی 

مدرسه معراج سراج ۱۰ م ش 
اتهام ها:  ۱- فحاشی 2- ضرب و جرح عمدی بدون آثار

بتاریخ بیست و یکم شهریور ماه هزارو سیصد و نودو هفت جلسه شعبه ۱۰۱ کیفری 2 
جویبار در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است پرونده شماره 
۱۰۱/ ۴۱۵۴۴2 تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: در این پرونده کیفر درخواستی با شماره 9۷۱۰۰۰۵۳ مورخه 8/۵/۱۳9۷ از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبارعلیه آقای احسان رنجبرفرزند شهریار معروف 
به رضا فاق به علت عدم حضور، مشخصات دیگری ندارد، اهل جویبار به اتهام فحاشی و 
ایراد ضرب عمدی بدون آثار نسبت به آقای اسماعیل شیخیان صادر شده است با توجه به 
گواهی گواهان و تحقیقات بازپرس محترم و سایر قرائن و شواهد ، بزه انتسابی محرز است 
بنابراین به استناد ماده ۱9و ۱۳۴و ۵6۷ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 و ماده 6۰8 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت تعدد جرم و اجرای مجازات اشد حکم بر 
محکومیت متهم از اتهام توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از 
اتهام ایراد ضرب بدون آثار به تحمل 9۱ روز حبس صادر و اعالم میگردد.رای صادره غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
همین مهلت قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
عبدالمطلب رضا علی زاده  رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ جویبار

استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی- خیابان امام خمینی- کوچه شهید کاکو- 
دادگستری جویبار

احضار متهم
بدینوسیله آقای احمدرضا فتحی پور فرزند صید محمد فعال مجهول المکان با توجه 
بی  به  است  متهم  دادگاه  این   9۰۰99866۱26۰۰۷9۵ کالسه  پرونده  محتویات  به 
احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که نظر به تعیین وقت 
رسیدگی برای تاریخ ۱۳9۷/8/2۰ ساعت ۱۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳92 یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده 
در وقت مقرر در جلسه دادگاه  حاضر واز اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی 
است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰6 قانون فوق الذکر 

اتخاذ تصمیم می نماید. 
رئیس شعبه ۱۰8 کیفری ۲ شهرستان خرم آباد –سیدمجید همتی .  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای نوراله عسگری فرزند فتح اله   بشرح درخواستی که به شماره 28۱/9۷/ش2 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که  شادروان   فتح اله عسگر پور فرزند آقاجانی به شماره شناسنامه   
2۴62۷صادره از     تنکابن  در  تاریخ۵/2۳/ 9۷ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

۱-منوچهر عسگرپور فرزند متوفی
2-نوراله عسگرپور فرزند متوفی
۳-جاراله عسگرپور فرزند متوفی

۴-حبیب اله عسگرپور فرزند متوفی
۵-سودابه عسگرپور فرزند متوفی
6-فخری عسگرپور فرزند متوفی
۷-گرجی رستم پور همسر متوفی

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

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

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳9۷6۰۳۰۱۰6۰۰۰2۷99 
هیات اول///موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/// محسن دهقانی محمد آبادی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷۳98صادره 
از در ششدانگ ///یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن /// به مساحت ۴۵9/۷8 متر 
مربع ۱۰۵۵ فرعی از ۱2 اصلی واقع در ...قریه خیر آباد ورامین ...خریداری از مالک 
رسمی آقایان ///...صفر و جعفر هر دو شهرت تبیانیان .....  محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۷/۷/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۷/۷/22

تو ضیحات : مورد ثبت از پالک ثبتی 2۰8۷ از فرعی ۱2 اصلی واقع در قریه خیر اباد 
ورامین برابر گزارش کارشناسی جدید به شماره 8۴۱۰ مورخه کارشناس درست و 

صحیح میباشد ۱۳9۷/۰۵/28
م.الف 353 ث-  محمد رحیم پور راینی -رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
2۷۴/9۷/ش2  شماره  به  که  درخواستی  بشرح  مختار     فرزند  قنبری  علی  آقای 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که  شادروان   مهری قنبری فرزند علیخان  به شماره شناسنامه   
شهرستان     دائمی خود  دراقامتگاه  تاریخ۷/۱9/ 96  در   تنکابن   از      688صادره 
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

۱-نیما قنبری فرزند متوفی 2-اشکان قنبری فرزند متوفی
۳-علی قنبری همسر متوفی

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

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

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  ۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰2۱۰2 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 سید ابوالفضل طباطبائی صدر فرزند سید 
عبداله بشماره شناسنامه ۱2۵۰ صادره ازقم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 2۰۷مترمربع پالک ۱666فرعی از ۱6۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک 
رسمی آقای ناصر عمیدی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ و۷۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰۷/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۷/2۵

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ وقت دادرسی
خواسته  به  دادخواستی  حسن  فرزند  پاکار  رضا  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
-----مطالبه وجه -به طرفیت سید ایمان حسینی فرزند لطیف در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 9۷/6۱9/2  ثبت و برای مورخه 
۱2/8/9۷  ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و خوانده ابالغ می گردد که 
ثانی  نسخه  دریافت  آن جهت  از  قبل  و  دوم حاضر  در شعبه  رسیدگی  در وقت 
مفاد  اینصورت  غیر  در  نماید  مراجعه   2 شعبه  دفتر  به  آن  و ضمایم  دادخواست 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری بابل

آگهی دعوت به مجمع  فوق العاده 
کارگری  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع 
 28 تاریخ  در  بابل  شهرستان  خبرنگاران 
مهر 97 راس ساعت 16 در سالن اجتماعات 
مجمع امور صنفی بابل برگزار میگردد لذا 

از کلیه اعضا دعوت بعمل می آید  
دستور جلسه :  تصویب اساسنامه جدید 

مجمع صنفی خبرنگاران 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری خبرنگاران بابل

 نوبت اول

شرکت آب منطقه ای یزد

سازوکارهای ویژه اروپا تا آبان ماه اجرایی می شود
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت: 
بر اساس مذاکرات با اروپایی ها، سازوکارهای 
تبادل بانکی و تجاری با ایران تا شروع دور 
دوم تحریم های آمریکا در 1۳ آبان اجرایی 

خواهد شد.
سید  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عباس عراقچی درباره مذاکرات با اتحادیه 
تحریم های  با  مقابله  به منظور  اروپا 
زمانبندی  کرد:  اظهار  آمریکا  یکجانبه 
ما همان چهارم نوامبر )1۳ آبان( است. 
اروپایی ها باید تا پیش از چهار نوامبر که 
دور دوم تحریم های نفتی و بانکی آمریکا 
اعالم شده، سازوکارهای پیشنهادی را برقرار 
کنند.وی ادامه داد: یا حداقل اینکه تا آن تاریخ 
ساختارش مشخص شده و بخشی از آن شروع به 
کار کرده باشد. اروپایی ها نظر ما را می دانند که 
تا چهار نوامبر، حداقل بخشی از این سازوکارها 
با  ایران  اجرایی شود.معاون وزیر امور خارجه 
تأکید بر اینکه تحریم هایی که آمریکا مدعی 
است در چهارم نوامبر اجرایی خواهد کرد، 

عمالً به طور کامل اجرا شده است، اضافه کرد: بخش 
دوم تحریم های آمریکا در چهار نوامبر به صورت رسمی 
برقرار می شود؛ اما عمالً تحریم های آمریکا به صورت 
همه  چون  شده اند،  پیاده  آن  از  زودتر  غیررسمی 
طرف هایی که از چهار نوامبر نمی توانند نفت بخرند، 
زودتر شروع به تجدیدنظر در خرید نفت ایران کرده 
بودند.عراقچی گفت: در واقع باید گفت چهار نوامبر 
جنبه رسمی داشته و قرار نیست اتفاق عجیبی در 
آن روز بیفتد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه به همراه 
محمد جواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک به سر می برد.ظریف و هیئت 
همراه وی شامگاه دوشنبه گذشته در نشست وزیران 
خارجه ایران و 1+4 در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل که به ریاست فدریکا موگرینی هماهنگ کننده 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، حضور یافتند.

در پایان این نشست ظریف و موگرینی به نمایندگی 
از گروه 1+4 بیانیه مشترکی را قرائت کردند که در 
بخشی از آن به ایجاد سازوکار ویژه اشاره شده بود.در 
این بیانیه بر اعالم تعهد مجدد کشورهای عضو برجام 
بر اجرای کامل و مؤثر این توافق، از جمله در حوزه 

رفع تحریم ها تأکید و اذعان شده بود رفع تحریم ها 
و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش 
کلیدی و حیاتی برجام است.در این بیانیه تصریح شده 
بود: نظر به فوریت و ضرورت حصول نتایج ملموس، 
وزرای خارجه از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه 
کانال های پرداخت و به طور مشخص ابتکار تأسیس 
یک »سازوکار ویژه« برای تسهیل پرداخت های مربوط 
به صادرات )شامل نفت( و واردات ایران، که فعاالن 
اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت 
کرده و به آنها اطمینان مجدد می دهد، استقبال کردند.

آنها همچنین بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت 
بیشتر برای عملیاتی کردن فوری این »سازوکار ویژه « 
کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی 
تصریح کردند.بیانیه وزرای خارجه ایران و کشورهای 
1+4 دیگر کشورها را نیز به اتخاد سیاست ها و ایجاد 
سازوکارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران 
تشویق کرده و خواهان حفظ و تقویت روابط دوجانبه 
ایران و بسیج همه امکانات از جمله از  با  اقتصادی 
طریق همکاری با کشورهای ثالث برای عادی سازی 

مؤثر روابط تجاری و بازرگانی با ایران شده  است.
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دفاعمقدسدرتمامیمبارزاتدنیایکالگو
محسوبمیشود

بااجرایطرحلولهکشی؛
وضعزایندهرودازاینبدترنمیشود

ایثارگران  از  تجلیل  مراسم  رشت:  منکویی- 
بهارمست  علی  حضور  با  رشت  شهرداری 
سرپرست شهرداری رشت، رئیس شورای اسالمی 
رشت، جمعی از اعضای شورای اسالمی رشت، 
مدیران وایثارگران شهرداری رشت در نمازخانه 

شورای اسالمی رشت برگزار شد.
با  رشت  شهرداری  سرپرست  بهارمست  علی 
تسلیت ایام سوگواری محرم و حادثه تروریستی 
اهواز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت 
دفاع  کرد: هشت سال  اظهار  مقدس  دفاع  سال 
مقدس در کمتر جایی از دنیا دیده شده است و در 

تمامی مبارزات دنیا یک الگو محسوب می شود.
رفع  سالروز  مهر،  پنج  گرامیداشت   وی ضمن 
حصر آبادان اظهار کرد: ایثارگری های شهدا در 
عملیات ثامن االئمه موجب رفع حصر آبادان شد.

 سرپرست شهرداری رشت با اشاره به مجاهدت 
های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس 
بیان کرد: رزمندگان با تاسی از فرهنگ عاشورایی 
به نبرد حق علیه باطل رفتند و دفاع مقدس همواره 

در تاریخ پرافتخار ایران باقی خواهد ماند.
 بهارمست تصریح کرد: با وجود اینکه دولت های 

خارجی از رژیم بعثی عراق پشتیبانی می کردند 
رزمندگان با کمترین امکانات و با اعتقاد خود در 

این جنگ نابرابر سرافراز شدند.
  وی با تاکید براینکه وظیفه امروز ما زنده نگه 
وظیفه  است، گفت:  و خاطره شهدا  یاد  داشتن 
همه ما است که فرهنگ ایثار و شهادت را زنده 
نگه داریم.   سرپرست شهرداری رشت زنده نگه 
داشتن فرهنگ ایثار و شهادت را رمز ماندگاری 
انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: همه ما باید در 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم.
بهارمست با اشاره به اینکه مردمان انقالب اسالمی 
انقالب  پشت  ها  سختی  و  شرایط  تمامی  در 
اسالمی ایستاده اند، اذعان داشت: ایرانیان نشان 
دادند با هر اعتقاد فکری و سیاسی پشت انقالب 

اسالمی هستند.
 وی با اشاره به اینکه شهرداری رشت یکی از 
مجموعه هایی است که بیشترین ایثارگر و خانواده 
های شهدا در میان دستگاه های اجرایی گیالن دارا 
است گفت: افتخار شهرداری رشت این است ۱۰6 
یادگار دفاع مقدس و بیش از 8۰ فرزند ایثارگر در 

آن فعالیت می کنند.

سلیمان نژاد - اصفهان:  با توجه به طرح استاندار 
زاینده  رودخانه  دهی  سامان  بر  مبنی  اصفهان 
تصمیم  ومخالف  موافق  نظرات  ووجود  رود 
اصفهان  استان  دانان  از حقوق  یکی  با  گرفتیم 
داود ملک پور وارد بحث وگفتگو شویم و در 
خصوص شفاف سازی این طرح نظرات ایشان 
را جویا شویم. ملک پور به مدت هشت  سال 
در هیئت مدیره صنف کشاورزان شرق اصفهان 
از نزدیک با مشکالت این عزیزان آشنا ودغدغه 
ها ومطالبه خواهی آنها را بهتر از هر فردی می 
شناسد . وی گفت: قرار نیست کل آب زاینده رود 
از طریق لوله منتقل شود وقرار هم نیست تمام 
مشکالت زاینده رود با این طرح حل شود، بلکه 
این طرحی خالقانه است که به نوعی برطرف 
کننده مشکالت شهر اصفهان در خصوص زاینده 
رود خواهد بود وممکن است معایب ومحاسنی 
ر ا به همراه داشته باشد .وی افزود مقوله محیط 
در  چیز  بشروهمه  آرامش  حفظ  یعنی  زیست 
نهایت بهترین هایی که ممکن است در خدمت 
انسانها باشد. فعاالن محیط زیست وکشاورزان 
می بایست در این قضیه ورود پیدا نموده ،توجیه 

شوند ونقطه نظرات علمی وعملی خود را نیز باز 
گو کنند اما آنچه مسلم است این که این طرح 
هیچ ارتباطی با پیگیری های چندین ساله مردم 
بستر  در  است  قرار  که  .آبی  ندارد  وکشاورزان 
زاینده رود جاری گردد کمتر از ۳۰ میلیون متر 
مکعب در سال است .وی خاطر نشان کرد باید 
همه بپذیریم زاینده رود یک موجود زنده است 
،در این هنگام است  که تمام بر نامه ها ،دستور ها 
وقوانین بر اساس یک موجود زنده برنامه ریزی 
وتدوین خواهد شد نمی توان زاینده رود را تکه 
تکه کرد ،قسمتی را رها کرد وروی قسمتی دیگر 
برنامه ریزی نمود .باید از سراب تا پایاب آن را 
برنامه ریزی در سطح اصولی وکالن انجام داد 
.داود ملک پور با اشاره به این موضوع که در 
مسیر ۴۰۰کیلو متری روخانه به غیر از ساحل 
سازی شهر اصفهان ومعدودی از شهر های باال 
دست دسترسی به رود خانه وجود ندارد افزود 
،عدم دسترسی به رود خانه زاینده رود منجر به 
انجام تخلفات وبر داشت های غیر قانونی می 
پایین  کشاورزان  به  آن  وبزرگترین ضرر  گردد 

دست وتاالب خواهد رسید .

فوالد خوزستان ذخیره ساز امروز و 
آینده انقالب

وحیدی فر-اهواز: مراسم گردهمایی بزرگ رزمندگان 
بسیجیان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس شرکت 
فوالد خوزستان در تاالر طوبی واقع در دویست دستگاه 

این شرکت برگزار شد.
شهدای  شهادت  تسلیت  یوسفی ضمن  عباس  سردار 
اهواز گفت: وجود  در  تروریستی  دلخراش  ای  حادثه 
بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس، در این مجموعه 
ارزشمند، گویای این مطلب است که فوالد خوزستان 

ذخیره ساز امروز و آینده انقالب اسالمی ایران است.
وی افزود: فوالد خوزستان و شرکت های نظیر آن، دو 
کار عمده در کشور انجام دادند، اول آنکه نگذاشتند تولید 
در کشور متوقف شود و چرخ اقتصاد را به حرکت در 
آوردند تا بتوانیم در جهت تقویت جبهه ها در زمان دفاع 
مقدس استفاده نماییم و دوم آنکه از مهمترین گزینه جنگ 
که اعزام نیرو و پشتیبانی از جبهه ها بود، غافل نشدند، 
لذا از این بابت باید بر خود ببالید که در چنین جایگاه 

ارزشمندی خدمت می کنید.
جانشین فرماندهی قرارگاه کربال در ادامه تصریح کرد : 
در دوران انقالب اسالمی، این مجموعه ارزشمند، تالش 
زیادی نمود که ادای دین خود را به انقالب، اسالم و 
فداکاری ها  این  سندگویای  و  باشد  داشته  مملکت 
شهدا ، جانبازان و ایثارگرانی هستند که شرکت فوالد 
مجموعه  نمود.این  اسالمی  انقالب  تقدیم  خوزستان 
همچنین در راستای دفاع از حرم اهل بیت )ع( و مبارزه 
با تروریست ها و عوامل تفکیری در سوریه توانست قدم 
های تاثیرگذاری بردارد و نمونه بارز آن شهید مصطفی 
رشید پور بود که سابقه فعالیت در جبهه های رزم هشت 
سال دفاع مقدس و پس از جنگ نیز تکلیف را تمام 
شده فرض نکرده و در مناطق مختلف سوریه در دفاع 
از حریم اهل بیت )ع( جانشفانی کرد و به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
وی ضمن تقدیر از دست اندرکاران این مراسم ، اظهار 
داشت: دوران دفاع مقدس ، دورانی انسان ساز بود و 
مفقودین و شهدای دوران  آزادگان،  بدانیم رزمندگان، 
دفاع مقدس، شرف این ملت هستند، آنان ذخیره های 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  انقالب  ارزشمند 

می باشند و جایگاه ویژه ای در بین مردم ما دارند.
لذا زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان و برگزاری 
چنین مراسماتی قطعا باعث می شود که جوانان مان در 

مکتب ایثار، جهاد و شهادت رشد و پرورش یابند. 

خبر

اعالم سهمیه جدید نفت سفید در البرز 
معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز از اعالم سهمیه 
جدید نفت سفید جهت ذخیره سازي توسط خانوارهاي نفت سفید سوز استان 

البرز خبر داد.
اکبر نوروزي گفت؛ با توجه به اتمام فصل گرما و لزوم ذخیره سازي نفت سفید 
براي مصرف در فصول و ایام سرد، کلیه خانوارهاي یک تا ۴ نفره به مقدار 66۰ 
لیتر، خانوارهاي ۵ نفر به باال 88۰ لیتر ، خانوارهاي فصلي و اتباع خارجه به مقدار 
22۰ لیتر مي توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از طریق فروشندگي هاي مربوطه 
و با نرخ مصوب دریافت کنند. وي افزود: سهمیه جدید اعالم شده روي دستگاه 
پوز کلیه فروشندگي ها تا 9۷/8/۱۵ با نرخ مصوب هر لیتر یک هزار و پانصد 
ریال داراي اعتبار است. معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز با بیان اینکه خانوارهاي نفت سوز استان البرز مي توانند سهمیه اعالم 
شده را با استفاده از کارت الکترونیکي نفت سفید دریافت کنند تأکید کرد سهمیه 
اعالم شده صرفا به خانوار هایي که از نعمت گاز طبیعي محرومند اختصاص دارد 
و درصورت دریافت نفت سفید توسط خانوارهایي که امکان گاز رساني براي 
آنها وجود دارد خالف مقررات بوده و با متخلفین طبق دستورالعمل هاي شرکت 

برخورد خواهد شد.

بندر لنگه میزبان هیأت سرمایه گذاری اتریشی

یک هیأت سرمایه گذاری از کشور اتریش در جریان سفر خود به بندرلنگه، 
ضمن بازدید از بخش های مختلف این بندر با فعالیت های جاری، توانمندی 

ها و ظرفیت های عملیاتی و سرمایه گذاری آن آشنا شدند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، »قاسم عسکری نسب« مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه ضمن 
اعالم این خبر با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب به منظور رونق تجارت 
دریایی در غرب هرمزگان، اظهار داشت: این بندر هم اکنون به کانونی پررونق 
برای فعالیت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است. 
وی افزود: بهره گیری این بندر از کارشناسان و نیروهای جوان، متخصص و 
کارآمد و تعامل بسیار خوب با ارگان های همکار، موجب شده تا با استفاده 
حداکثری از امکانات، تجهیزات، تاسیسات، اراضی و امکانات بندری، انبارها 
و کلیه زیربناها، زیرساخت ها و روساخت های موجود، نیازهای مشتریان 
و ذینفعان بندری مرتفع شود. عسکری نسب با بیان اینکه بندرلنگه بستری 
مناسب برای تجارت دریایی در غرب هرمزگان را فراهم کرده است، تصریح 
کرد: شرکت های فعال در این زمینه به خوبی می دانند که فعالیت های تجاری 
در سال های اخیر به ویژه در بخش ترانزیت خودرو در این بندر برای آنان یک 
فرصت طالیی محسوب می شود. مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن 
اشاره به عملکرد ساالنه بیش از یک و نیم میلیون تن کاال در این بندر، معتقد 
است؛ ضرورت تعریف و تبیین راهبردهای تجاری و ترانزیتی با قابلیت تاثیر 
پذیری از شرایط بومی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، سیاست کاری این 
بندر برای دستیابی به ظرفیت بوجود آماده از انجام طرح های توسعه دریایی 
و بندری بوده است و امروز توانایی عملکرد تخلیه و بارگیری کاال را تا مرز 
چهار و نیم میلیون تن محقق ساخته است. عسکری نسب با تشریح اقدامات 
برجسته این بندر در راستای ارائه خدمات مطلوب در بندرلنگه برای تجار و 
صاحبان کاال گفت: آماده هستیم تا با مشتریان بندر بویژه شرکت های فعال در 
زمینه تجارت دریایی و همچنین خطوط مسافری و کشتیرانی ، نشست های 
تخصصی داشته باشیم و با هم اندیشی با ارگانهای ذیربط بیش از پیش برای 

گشایش راهکارهای اقتصادی و تجاری و... اقدام نماییم.

خبر

اولین جلسه کارگروه رصد آسیبهاي اجتماعي  اداره کل 
تعاون ،کار ورفاه اجتماعي استان البرز با حضور حسین 
فالح نژاد مدیر امور اجتماعي و مریم صاحبي رئیس 
اداره آسیبهاي اجتماعي این اداره کل ونیز نمایندگان 

ادارات مرتبط استان در اداره کل برگزار گردید.
به گزارش زمان؛ در ابتداي این جلسه حسین فالح 
نژاد مدیر امور اجتماعي ورفاه اداره کل به شناخت 
انواع آسیب ها و  اهمیت  آن در جوامع امروزی، 
و راههای پیشگیری و کنترل آسیب ها و راههای 
اطالع رسانی و ارائه آموزش الزم به مخاطبین پرداخته 
وگفت : با پیشرفت جوامع متاسفانه اسیبهاي اجتماعي 
نیز به شکلهاي جدیدتر رشد پیدا میکنند وباید در 
خصوص مقابله وپیشگیري از این آسیبها روشهاي 
نوین با استفاده از آموزشهاي بروز را بکار گرفت. 
وي افزود: تعدد دستگاه ها و وزارتخانه ها به عنوان 
متولی پیگیری کاهش آسیب های اجتماعی و مبارزه 
با آن لزوم سیاستگذاري یکسان را مي طلبد ودراین 
خصوص براي نتیجه بهتر در برخورد وپیشگیري 
از اسیبهاي اجتماعي باید از موازي کاري ها کاسته 

شود به همین منظور در برنامه ششم توسعه کشور، 
اسیبهاي  در خصوص  وهدفگذاري  سیاستگذاري 
اجتماعي به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي سپرده 
برنامه  ماده 8۰  به  اشاره  با  نژاد  فالح  است.  شده 
ششم توسعه، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون 
همه دستگاه های اجرایی مربوطه باید اقدامات خود 

را مصروف به برنامه های پیشگیرانه از آسیب های 
اجتماعی و معلولیت ها کنند. وي همچنین از اقدامات 
مهم اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز در 
بخش پیشگیري از اسیبهاي اجتماعي در جامعه کار 
وتولید نام برده گفت: این اداره کل تفاهم نامه همکاري 
در جهت اموزشهاي پیشگیرانه اسیبهاي اجتماعي با 

معاونت پیشگیري از وقوع جرم دادگستري  استان 
ونیز تفاهم نامه درجهت اموزش اسیبهاي اجتماعي در 
فضاي مجازي با پلیس فتاي استان منعقد نموده و در 
حوزه اجتماعي اداره کل نیز بطور مرتب آموزشهاي 
پیشگیرانه در خصوص اعتیاد و مهارت زندگي و 
فرهنگ کار شایسته در واحدهاي تولیدي وکارگري 
استان در حال اجرا مي باشد. وي همچنین در جهت 
در  اجتماعي  اسیبهاي  متولي  دستگاههاي  تعامل 
کشور از راه اندازي سامانه بانک اطالعات آسیبهاي 
اجتماعي از سوي وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي  
وزارت  دستورالعمل  به  توجه  با  وگفت:  داد  خبر 
تعاون،کارورفاه اجتماعي دستگاههاي متولي اسیبهاي 
اجتماعي در استانها مي توانند تمام مستندات مرتبط با 
اقدامات پیشگیرانه اسیبهاي اجتماعي اعم از آموزشها 
،نمایشگاه،مقاالت،پژوهشها وسایر موضوعات مرتبط 
را در این سامانه وارد نمایند که البته ماهانه توسط 
در  بندي و  متبوع مستندات رصد وجمع  وزارت 
خصوص  این  در  کشوري  کالن  اقدامات  جهت 

تصمیم سازي میگردد.

با حضور دستگاههاي متولي آسیبهاي اجتماعي استان برگزار شد؛

 اولین  جلسه کارگروه رصد آسیب های اجتماعی اداره کل تعاو ن ،کارورفاه اجتماعي البرز 

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و   ۵8۷-282۵2 پالک  شماره  به   CDI۱2۵ سپند  موتورسیکلت  سبز   برگ 
۱۵6FMI * ۱2۱۷۰۰2۴ و شماره تنه NB۵ *** ۱2۵S9۰۳2۱99مفقود و فاقد اعتبار است.

بهشهر

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا 
ملی متهم به نام پیمان احتشام زاده فرزند علی عباس بخش به اتهام ترک انفاق موضوع 
شکایت شیوا بیگلری چگنی فرزند صید عباس ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
2۷۳/9۷/ش2  شماره  به  که  درخواستی  بشرح  اله  فرزند حجت  موال  فاطمه  خانم 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که
 شادروان     حجت اله     فرزند دانیال   به شماره شناسنامه   8۷۳صادره از     تنکابن  

در  تاریخ
۵/۳۰/ 9۷ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- ارسالن موال فرزند متوفی

2-مهدی موال فرزند متوفی
۳-معصومه موال فرزند متوفی
۴-محبوبه موال فرزند متوفی
۵-فاطمه موال فرزند متوفی

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

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

آگهی  ابالغ اجراییه
کالسه پرونده 96۰89۴   محکوم  له :بانک ملت  با مدیریت پالیک

محکوم علیه: ۱- رضا ابراهیم نیای ویشکاسوقه نشانی : گیالن  رشت پل عراق  خمیران 
زاهدان  جنب  آژانس چشم انداز س ۱۱۰ طبقه ۱ 2- عباس  صاحب پسند  نشانی : گیالن  

رشت مطهری  چهاربرادران  نان حجیم  صاحب پسند
نماینده  یا قائم مقام  قانونی  محکوم له 

زهرا تجار نام پدر: موسی  نشانی :  رشت  خیابان  اعم الهدی  ساختمان  استاد معین 
روبروی  بانک  ملی  نوع رابطه :  وکیل بانک ملت با مدیریت پالیک

2- حسین پالیک – نشانی : گیالن  رشت  گلسار  نبش  بلوار توحید  س  مدیریت – 
نماینده حقوقی  بانک  ملت  با مدیریت پالیک

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9۷۱۰۰9۱۳29۴۰۰۰۳۵ 
و شماره دادنامه مربوطه 9۷۰99۷۱۳29۴۰۱۰۰۷ محکوم علیه  محکوم است به پرداخت  
تضامنی  مبلغ ۱۰9/۵۰۰/۰۰۰  ریال  و خسارت  تاخیر  تادیه  به مبلغ ۳۱6 / ۴۱  ریال  
از تاریخ تقدیم  دادخواست 96/8/8  و هزینه  دادرسی  به مبلغ ۱/۷9۳/۷۵۰ ریال  و 
حق الوکاله  وکیل  طبق  تعرفه  در حق  محکوم  له . چنانچه  محکوم علیهما  در فرجه  

قانونی  مدلول  حکم  را اجرا  ننماید  طبق  تعرفه  از آنها  هزینه  اجرا  اخذ می  گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه:  ۱-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا 
گذارد )ماده ۳۴  قانون  اجرای  احکام مدنی ( 2- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 
۳-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و استیفا  محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  
را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد 
یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  
وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  
دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  اموالی  که او  به هر  نحو  نزد 
اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  فهرست  نقل  و انتقاالت  
و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از زمان  یک سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  
به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له 
بازداشت  می شود  ) مواد 8 و ۳ قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳9۴( ۴-  خودداری  
محکوم  علیه  از اعالم  کامل  صورت  اموال  به منظور فرار از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  
درجه هفت  را در پی دارد )ماده ۳۴  قانون  اجرای  احکام  مدنی  وماده  2۰  ق. م. ا و ماده 
۱6  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳9۴( ۵-  انتقال  مال دیگری  به  هر  نحو  با 
انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  کافی نباشد  
موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  محکوم  به  یا  هر 
دو  مجازات  میشود ) ماده 2۱  قانون  نحوه اجرای محکومیت  مالی ۱۳9۴(  6-  چنانچه  
صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  از زندان  منوط  به 
موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) 

تبصره ۱  ماده ۳  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳9۴(.
رم الف:366۱ -  قاضی شعبه ۲۰ شورای حل اختالف رشت – افشین طهماسبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  - قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره ۱۳9۷6۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱62۰ مورخ ۰۵/2۱/ ۱۳9۷ هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس فتاحی، 
فرزند ملک، به کد ملی ۵8۱98۳۷۵2۵ )ششدانگ(یک باب ساختمان، به مساحت 
۱8۵/9۳ مترمربع، پالک شماره ۱۴9 فرعی از ۱6۱۷ اصلی، واقع در ایالم- خ رزم 
آوران- انتهای کوچه شهید آب روشن–، خریداری شده از وراث مرحوم ملک فتاحی 

و منتسب به مالکیت صید ایاز جانمحمدی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ 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 : 9۷/6/2۴ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:9۷/۰۷/۰8
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد یوسف حاتمی فرزند رحمن     بشرح درخواستی که به شماره ۳۴۴/9۷/
ش۱ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 

و چنین توضیح داده که
 شادروان   زهرا  خانم منتظری فرزند صفرعلی   به شماره شناسنامه   یک  صادره از     
تنکابن  در  تاریخ۵/2۳/ 9۷ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-محمد یوسف حاتمی فرزند متوفی

2-حسین حاتمی فرزند متوفی
۳-احمد حاتمی فرزند متوفی
۴-حسن حاتمی فرزند متوفی

2۵-محمود حاتمی فرزند متوفی
۵-مهدی حاتمی فرزند متوفی
6-شهناز حاتمی فرزند متوفی
۷-مهناز حاتمی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه اول  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم سیده راضیه روحانی فرزند 

سید اسماعیل 
خواهان آقای /خانم حسن حدادی   دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم سیده 
راضیه روحانی به خواسته طالق    مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9۷۰998288۵۴۰۱۰۷۱    شعبه چهارم  دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
اسالمشهر ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳9۷/۰8/۱۴ ساعت ۰9:۰۰  تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده و در خواست خواهان  المکان 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۴8۰
سجاد صفری  - دادرس دادگاه  شعبه چهارم  دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسالمشهر 

آگهی ابالغ 
فرزند  شاهی  کافی خسرو  فرشید  /اقای  و ضمائم   دادخواست  و  رسیدگی  وقت 

فریدون 
خواهان  اقای  مسلم موسی رضالو دادخواستی به طرفیت خوانده اقای سید محمد 
علی سید شجاع به خواسته مطالبه       مطرح که این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده 
گالسه 9۷۰998۴6۳۵۰۰۰۱8۷ شعبه  ۱۰ شورای حل اختالف  شهرستان خوی ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ۱۳9۷/8/۱9  ساعت۰9:۱۵   تعیین که حسب دستور دادگاه  
طبق  موضوع ماده ۷۳ 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.
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی تبصره 1
)الحاقی ۱38۰/۱۱/8( ماده ۱۰5 آئین نامه قانون ثبت 
موضوع بند 2 بخشنامه شماره ۱۷29۰2-9۳/9/6 امور امالک سازمان 

شماره  به  احمد  سید   فرزند  اردستانی  سادات  علی  سید  آقا  تقاضای  به  توجه  با 
آباد   با شماره ملی ۰۴2۰۴2۱۵۵6 به ادرس ریحان  شناسنامه ۵6۷۷ صادره ورامین 
بعنوان مالک / ورثه بانک رسمی قصد حذف عبارت بهای ثمینه اعیانی از سند مالکیت 
پالک 2۳/9۷8 شماره چاپی 9۱6۵۷ را دارد و پس از تقاضای مشار الیه / مشار الیهم 
مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سید عباس کاظمی ارجاع و طی 
وارده شماره۷۷۱۵ تاریخ 9۷/۵/۱8  نظریه ایشان ارائه گردید لذا با عنایت به مراتب 
فوق و با توجه به ماده 9۴6 قانون مدنی )اصالحی(بهای ملک )بهای ثمن اعیان (به 
ذینفع ابالغ واقعی نموده / در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود که جهت دریافت 

سپرده موضوع ثمنیه اعیان به این اداره مراجعه نماید .
در صورت ادعای تضییع حقی ظرف یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی به 

دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند . 
در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت بدون استثناء صادر می گردد .

م الف 354 ث – محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

دادنامه
کالسه پرونده  96۰89۳

خواهان  مدیریت  امور شعب بانک ملت  استان گیالن  با مدیریت  حسین  پالیک  
با  وکالت  خانم  زهرا  تجار  فرزند موسی  به آدرس  رشت  خیابان  علم الهدی  

روبروی  بانک  ملی ساختمان  استاد معین  طبقه  سوم  دفتر وکالت 
خواندگان: ۱- فتانه  نوروز زاده  کارگر  به آدرس  رشت پل عراق  خمیران  زاهدان  

جنب آژانس  چشم انداز  ساختمان  ۱۱۰ طبقه  اول 
2- عباس  صاحب  پسند  فرزند  حسن  به آدرس  رشت  مطهری  چهاربرادران نان 

حجیم  صاحب پسند 
مبلغ  پرداخت   به  خواندگان   تضامنی   محکومیت   تقاضای  صدور   بخواسته  
2۱/۵۰۰/۰۰۰  ریال  و خسارت  تاخیر تادیه  روزانه  به مبلغ 9/6۷8 ریال  بانضمام  

کلیه  هزینه های  دادرسی  و حق الوکاله  وکیل
 بتاریخ  96/۱۱/۱۱  کالسه  96۰89۴  در وقت  فوق  العاده  جلسه  شورای  حل 
اختالف  شعبه 2۰  شهرستان  رشت  بتصدی  قاضی  امضاء کننده  ذیل  تشکیل و 
تحت  نظر است  شورا  با توجه به  جامع  اوراق  و محتویات پرونده  و مداقه  در 
آن  و نظریه  مشورتی  اعضاء محترم  ختم  رسیدگی  را  اعالم  و مبادرت  به صدور  

رای  می نماییم.
رای قاضی شورای 

در خصوص  دعوی  خواهان  مدیریت  امور شعب بانک ملت  استان  گیالن  با 
مدیریت  حسین  پالیک  با  وکالت  خانم  زهرا  تجار  بطرفیت  خواندگان  فتانه  
نوروز  زاده  کارگر 2-  عباس  صاحب  پسند  بخواسته  تقاضای  صدور  حکم به  
محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 2۱/۵۰۰/۰۰۰  ریال  و خسارت  
تاخیر تادیه  روزانه  به مبلغ 9/6۷8  ریال  بانضمان  خیارات  اعم از هزینه  دادرسی  
و حق الوکاله  وکیل  طبق  تعرفه  با بررسی  جمیع اوراق  و محتویات پرونده  اوال با 
توجه به  قرار داد تسهیالت  به شماره  92۱۴9۷۴6۱/2۱9 بتاریخ ۱۳92/۷/28 خوانده  
ردیف  اول  بعنوان  وام گیرنده  تسهیالت  اعطایی  و خوانده  ردیف  دوم به عنوان  
ضامن  ) متعهد(  ذیل  قرار داد به تایید  نام بردگان  رسیده است  و ثالثا  با  وصف  
ابالغ  قانون  به خوانده  ردیف  اول  با توجه به  ماده ۱۱ قرار داد آدرس نامبرده  بر 
اساس  قرار داد بانکی  می باشد  و خوانده  ردیف  دوم  ابالغ  قانونی  نامبردگان 
در جلسه دادرسی  این شورا حاضر  نشده اند  و الیحه  دفاعیه  ای مبنی بر  برائت  
ذمه خویش  ارائه ننموده  اند  ثالث با توجه به  استعالم  و جوابیه  واصله  به شماره  
96/۱۳22۵86  بتاریخ  ۱۳96/9/2۷  میزان  مدیونت  خواندگان  را  تا تاریخ 96/9/26  
مبلغ 22/98۰/2۱6  ریال  اعالم  نموده بنابراین  بنا به  مراتب  فوق  دعوی  خواهان  
مقرون  به صحت  تلقی  نموده  و مستندا  به مواد ۴۰۳ و ۴۰۴  قانون  تجارت  و 
مواد ۱98 و ۵۱9 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد ۱۰ ، ۱۰۱۰ و ۱28۴ و 
۱286 و ۱288 و ۱29۱ و ۱292  و ۱۳۰۱  قانون  مدنی  و مواد 9 و ۱6و ۱8 و۱9 
قانون  شورای حل اختالف  مصوب ۱۳9۴ حکم بر محکومیت   و 2۵و 26و 2۷ 
تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 2۱/۵۰۰/۰۰۰  ریال  بابت  اصل  خواسته  تا 
تاریخ  96/9/26 و خسارات تاخیر  تادیه  از تاریخ  مذکور  لغایت  اجرای  حکم  بر 
طبق  دادخواست روزانه  به مبلغ 9/6۷8/۰۰۰ ریال  که در اجرای احکام مدنی  شورا  
قابل  محاسبه  و اخذ  و هزینه دادرسی  به مبلغ 9۱8/۷۵۰  ریال  و حق الوکاله  وکیل  
طبق  تعرفه  در حق  خواهان  صادر  و اعالم  می دارد  رای  صادره  غیابی  بوده  و 
ظرف  بیست  روز  پس از ابالغ  قابل  واخواهی  در این  شعبه  و سپس  ظرف  2۰  

روز  پس از ابالغ  قابل  تجدیدنظر  در محاکم  عمومی و حقوقی رشت  می باشد.
رم الف: 366۲- قاضی  شورای  حل اختالف شهرستان رشت

آگهی دادنامه
استان خوزستان-شهرستان  نشانی  به  فرزند جمال  احمدزاده  سمیه  :خانم  خواهان 
خرمشهر-شهر خرمشهر-کوی آریا –خیابان هرمز-پالک ۳6-خوانده: آقای عباس 
خواسته.رای  –خواسته:تامین  المکان  مجهول  نشانی  به  فاضل  فرزند  سعدونی 
دادگاه:درخصوص تقاضای خانم سمیه احمد زاده فرزند جمال به طرفیت آقای عباس 
تامین خواسته  برقرار  ،به خواسته رسیدگی و صدور حکم  فاضل  فرزند  سعدونی 
ازاموال بال معارض خوانده ،دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه فتوکپی 
سند نکاحیه شماره 282۰6صادره از دفترازدواج ۱86خرمشهر وبا توجه به درخواست 
خواهان و نظر به اینکه ارکان و شرایط قرار فراهم می باشد با قبول درخواست خواهان 
مستندا به بند )الف(ماده ۱۰8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور 
مدنی قرار تامین خواسته معادل قیمت دویست قطعه سکه تمام بهار آزادی اموال 
بالمعارض خوانده معادل مهریه خواهان صادرو اعالم می نماید.قرارصادره ظرف ده 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض درهمین دادگاه می باشد. شماره م الف:9/6۰۱
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر-روشن روان

آگهی حصروراثت
آقای قاسم دمسازنام پدرمشکی بشناسنامه 666۱صادره از دزفول درخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 9۷۰298مرحوم مشکی دمساز بشناسنامه 292صادره دزفول 
باال2-اکبر  متقاضی  عبارتنداز ۱-  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  دزفول  درتاریخ 9۷/۵/29در 
دمساز بشناسنامه۱228۱شوش۳-سعید دمساز بشناسنامه ۳۰9دزفول ۴- حمید دمساز بشناسنامه 
۳۴9دزفول)پسران متوفی(۵-زینب دمساز بشناسنامه ۱228۰شوش 6- فاطمه دمساز بشناسنامه 
اینک  8شوش)دختران متوفی(۷-زهرا زبیدی بشناسنامه ۳۱اندیمشک )زوجه متوفی(و الغیر. 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری

آگهی فقدان
خانم پروانه افشاری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 28، ۱۵6متر مربع قطعه 2 تفکیکی سمت 
جنوبی طبقه اول که مقدار ۴۴، ۴ متر مربع آن بالکن مسقف است به انضمام انباری  قطعه  ۴ 
تفکیکی به مساحت 2۷، ۴ متر مربع وبه انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی واقعات در طبقه 
همکف تحت پالک ثبتی ۱62/۳۵۴6۵مفروز از پالک ۵۱6۵ فرعی از ۱62اصلی ذیل صفحه 6 
ودفتر ۱29به شماره ثبت۱۳۳92به  نام مالک پروانه افشاری  ثبت وسند۳۴2۰86صادرشد ومورد 
ثبت برابر سند رهنی 9۰۵6۴مورخ ۱۳9۴/۰۳/2۳ دفتر خانه ۱98تهران در رهن بانک سامان 
سهام عام قرار گرفت وسپس سند بعلت اسباب کشی مفقود گردیده وسپس مالک درخواست 
صدورسند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. و ۷۴۴
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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خیز جامعه ایرانی به سوی سالمندی

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اعالم آمار و ارقام جمعیت 
سالمت  حوزه  در  شده  انجام  سیاستگذاری های  کشور،  سالمند 

سالمندان را تشریح کرد.
بنابر اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در متن پیام دکتر علیرضا 
رییسی آمده است: »پیشرفت جامعه بشری - بهبود وضعیت بهداشتی 
درمانی - افزایش امید به زندگی نهایتا موجب افزایش درصد جمعیت 
سالمند شده است. سالخوردگی جمعیت، پیامد طبیعی افزایش امید به 
زندگی است. بر اساس سرشماری ۱۳9۵ بیش از ۷۴۰۰۰۰۰ نفر یعنی 

9.28 درصد جمعیت کشور سالمند هستند.    
سالخوردگی جمعیت )بجز در مناطق محدودی مانند افریقا که هنوز 
مرگ و میر باالی ناشی از بیماری های واگیر وجود دارد(  پدیده 
جهانی است. ویژگی دیگر سالخوردگی جمعیت این است که بدون 
بازگشت است. یعنی اینطور نیست که این زیاد شدن جمعیت سالمند 
در آینده کم شود بلکه روز به روز درصد جمعیت سالمند بیشتر می 
شود و جامعه با سالمندان پیرتری روبرو خواهد بود. مثال اگر االن 
بیشتر جمعیت سالمند ما 6۰ تا 9۰ ساله هستند، در سال های آینده 
سالمندان 9۰ تا ۱۰۰ ساله را بیشتر خواهیم داشت. یعنی خود این 

جمعیت سالمند هم به طرف پیر شدن می رود.«

جمعیت کشور تا دو دهه آینده پیر می شود

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: براساس آمارهای موجود طی 
۱۵ تا 2۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان 
تشکیل خواهند داد.داریوش بیات نژاد در مراسم تجلیل از پیشکسوتان 
و مدافعان حقوق سالمندان با اشاره به اینکه باید از تجربیات سالمندان 
در حوزه های مختلف استفاده کنیم، افزود: سالمندی بخشی از زندگی 

و واقعیت زیستی است و نمی توان آن را بیماری تلقی کرد.
اینکه در آینده نزدیک یک پنجم جمعیت دنیا را  به  با اشاره  وی 
سالمندان تشکیل می دهند، گفت: بر اساس آمارهای موجود طی ۱۵ 
تا 2۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد جمعیت ما را نیز سالمندان تشکیل 
خواهند داد که یکی از دالیل آن افزایش امید به زندگی و سطح رفاه 

در دنیا است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران تأکید کرد: در حوزه سالمندی هم در 
سازمان بهزیستی و هم دولت اقدامات خوبی انجام شده است که 

راه اندازی دبیرخانه شورای ملی سالمندان یکی از آنهاست.

خبر

جزئیات پرداخت بیمه اختیاری 
سازمان تامین اجتماعی اعالم شد

شدگان  بیمه  کرد:  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
بیمه،  شروع  از  پس  باید  اجتماعی  تامین  اختیاری 
حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد 

پرداخت کنند.
اجتماعی،  تامین  سازمان  از  زمان   پیام  گزارش  به 
در صورتی که مدت زمان اعالم شده از سوی بیمه 
شدگان اختیاری رعایت نشود، قرارداد منعقده از تاریخ 
عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول 
تامین  تقاضای جدید و موافقت سازمان  به تسلیم 
اجتماعی خواهد بود. در قانون تامین اجتماعی برای 
پوشش بیمه ای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال 
تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اند اما به دلیل عدم 
اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده اند، تدابیری 
اندیشیده شده است به نحوی که اینگونه اشخاص با 
دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، 

بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.
متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن ۵۰ سالگی 
با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه 
که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به 
طور اختیاری ادامه دهند. چنانچه سن متقاضی در زمان 
ثبت تقاضا، بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست 
وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، 

معادل مدت مازاد سنی خواهد بود. 
تمام متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت 
حق بیمه داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی 
تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد. نرخ پرداخت حق 
بیمه در بیمه اختیاری، معادل 2۷ درصد دستمزد مبنای 
پرداخت حق بیمه مورد قرار داد خواهد بود و بیمه 
شدگان بیمه اختیاری با انعقاد قرارداد، پرداخت حق 
بیمه و احراز شرایط مقرر می توانند از بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، فوت و درمان بهره مند شوند.  تمام 
بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی 
که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه ادامه به طور 
اختیاری، در ردیف مستمری بگیران قرار دارند، همانند 
بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف 
خواهند بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل 
کمک پزشکی )پروتز و اروتز( به آنان مطابق مقررات 
مربوطه ارائه می شود. متقاضیان ادامه بیمه به طور 
اختیاری باید قبل از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامین 
اجتماعی، مورد معاینه پزشکی قرار گیرند اما آن گروه 
از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان، 
در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری، از 
کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی توانند از حمایت 

مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند.

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روش های 
یاددهی - یادگیری ما 6۰، ۷۰ سال عقب تر از 
بچه های ۵۰، 6۰  برای  و  است  امروز  دنیای 
سال پیش است، افزود: معلمی که قدرت به 
کارگرفتن دانش ها و روش ها را نداشته باشد، 

معلم شایسته ای نیست.
نودانشجومعلمان  از  استقبال  رسمی  مراسم 
دانشگاه فرهنگیان همزمان در 98 پردیس و 
مرکز سراسر کشور در تربیت معلم نسیبه تهران 
آغاز شد.سید محمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام 
دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید و ورود به 
جمع یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی شاغل و 
بازنشسته را به دانشجومعلمان تبریک گفت و 
اظهار کرد: دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر 
جایی، دانشگاه مأموریت گرا و تخصصی است 

که معلم تربیت می کند.
بیشترین  توانستیم  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان بگیریم، گفت: 
مسیر تحول در آموزش و پرورش الیتناهی 
است زیرا مخاطب ما انسان است؛ آموزش و 
روش های  و  راه  ها  دنبال  به  همواره  پرورش 

دانش آموزان  نیازهای  با  انطباق  برای  جدید 
باشد.بطحایی با اشاره به نیازهای دانش آموزان 
برای آینده، افزود: سند تحول مسیر حرکت 
در آموزش و پرورش در بخش های مختلف 
را مشخص کرده است اما در کنار آن، ما هر 
روز نیاز داریم تا عملکردمان را بررسی کنیم و 

از مطالعات تطبیقی نیز بهره ببریم.
وی خطاب به نودانشجومعلمان با بیان اینکه 

معلم موفق در گروی داشتن شایستگی است، 
ادامه داد: یکی از مولفه های شایستگی، دانش و 
دیگری مهارت هاست که معلم باید دارا باشد؛ 
بدون داشتن مهارت به رغم دانش، معلم موفقی 
نخواهید بود.وزیر آموزش و پرورش با بیان 
ما 6۰،  یادگیری   - یاددهی  روش های  اینکه 
۷۰ سال عقب تر از دنیای امروز است و برای 
بچه های ۵۰، 6۰ سال پیش است، افزود: معلمی 

که قدرت به کارگرفتن دانش ها و روش ها را 
نداشته باشد، معلم شایسته ای نیست.

وی با بیان اینکه معلم و نیروی انسانی مهمترین 
مؤلفه برای تحول است، تصریح کرد: مؤلفه های 
دانش، روش و توانایی در کنار انگیزه، معلم 

شایسته را می سازد.
بطحایی افزود: امسال در خیزش بسیار بلند 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی پذیرش 

بسیار خوبی داشتند و امیدوارم ادامه پیدا کند.
یک  به  معلم  یک  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
دانش آموز تأثیر بسیار زیادی در او دارد، گفت: 
رفتار با دانش آموزان بسیار پیچیده است و باید 
پرورش  و  آموزش  شود.وزیر  دقت  خیلی 
خطاب به دانشجومعلمان تصریح کرد: شما 
در این ۴ سال نباید از جریانات کشور غافل 
سر  که  دانش آموزی  بدانید  باید  و  شوید 
کدام  است  طبقه ای  چه  از  می نشیند  کالس 
کرده  احاطه  را  او  اجتماعی  ناهنجاری های 
است و یک معلم موفق آشنا به این مسائل 
باشد و بداند که مسیر حرکت جامعه به کدام 
سمت است و استراتژی جامعه چیست و چه 

تهدیداتی جامعه را در برگرفته است.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد :

یادگیری در کشور 70 سال عقب تر از دنیای امروز

نیروهای  ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
صدور  اجازه  یگان ها  مسئوالن  که  کرد  تاکید  مسلح 
اضافه خدمت انضباطی برای سربازان را ندارند.سردار 
موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره صدور اضافه 
خدمت های انضباطی برای سربازان اظهارکرد: ستادکل 
نیروهای مسلح بارها تاکید کرده که نباید اضافه خدمت 
انضباطی برای سربازان صادر شود و عمال بساط چنین 

اضافه خدمتی برچیده شده است.
حق  یگان ها  در  مسئولی  هیچ  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
برای سربازان صادر  را  اضافه خدمتی  ندارد که چنین 

کند.
نیروهای  ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
اضافه  چنین  است  ممکن  که  مسئوالنی  درباره  مسلح 
خدمت هایی را برای سربازان اعمال کنند، گفت: اینکار 
گزارش  مواردی  چنین  اگر  و  است  مقررات  برخالف 
شود، حتما با آن برخورد خواهد شد، سربازان نیز اگر 

با چنین چیزی مواجه شدند حتما به ما گزارش دهند.

ممنوعیت صدور اضافه خدمت 
انضباطی برای رسابزان توسط یگان ها

شب  مشق  حذف  به  اشاره  با  ابتدایی  آموزش  معاون   
گفت: تصمیم گرفتیم در کالسهای۱6 تا 2۵نفر این کار را 
انجام دهیم زیرا کالس کمتر از ۱6 ممکن است چندپایه 
نداشت.  ارزیابی وجود  باالی 2۵امکان  باشد و درکالس 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
موضوع  با  که  پرسشگر  تلویزیونی  برنامه  در  پرورش  و 
درباره  رفت  آموزش   شبکه  آنتن  روی  زندگی«  »مدرسه 
شاخص های این مردسه گفت: اگر ما نگاه قالبی داشته و 
تنوع و تکثر افراد را به رسمیت نشناسیم از مدرسه زندگی 
فاصله گرفته ایم. خانواده ها باید بپذیرند فرزندشان یک 
موجود بی همتاست و قرار نیست شبیه دیگران بشود. اگر 
این باور ایجاد شود در می یابند قرار نیست فرزندشان را 
در مسیری که خودشان می خواهند هدایت کنند و به عالیق 
او بی توجه باشند. حکیم زاده با بیان اینکه خانواده ها باید 
کمک کنند تا استعدادهای خاص کودکان شناسایی شود 
گفت: در این صورت انتظارات آنها از کودکشان انتظارات 

بحقی خواهد بود.

حذفمشقشبتهنادرکالسهای

۱۶ات۲۵نفره

رییس شبکه هپاتیت کشور اجرای طرح ملی مبارزه با هپاتیت 
B را در جلوگیری از مشاهده و انتشار این بیماری موثر دانست.

 B دکتر سیدموید علویان با بیان اینکه شیوع بیماری هپاتیت
در ایران کمتر از دو درصد است،  گفت: برای تشخیص این 
بیماری هر شخص باید یک بار آزمایش دهد و در غیر این 
صورت ممکن است، شناسایی نشوند.  تخمین زده می شود 
که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مبتال به هپاتیت در ایران وجود 
دارند. البته غلب افراد مبتال به هپاتیت عادی زندگی می کنند و 
6۰ درصد آنها ناشناخته اند که هنگام چک آپ و آزمایش خون 
شناسایی می شوند. وی با بیان اینکه تاکنون ۳۵ میلیون ایرانی 
علیه هپاتیت واکسینه شده اند و اغلب افراد واکسینه نشده باالی 
29 سال هستند، افزود: طرح ملی واکسینه کردن اهدا کنندگان 
مستمر در راستای توسعه بیشتر برای پیشگیری است.  ایران 
جزو کشورهایی است که به سازمان جهانی بهداشت تعهد داده 
تا سال ۱۴۱۰ موردی از هپاتیت C در کشورش مشاهده نشود 
و این بیماری ریشه کن شود، اما در مورد هپاتیت  Bباید کاری 

کنیم که مورد جدیدی از این بیماران گزارش نشود.

آغاز واکسیناسیون رایگان 
هپاتیت B از ابتدای مهر

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و  9۷۵ج۳2    -۵9 ایران  پالک  شماره  به  پراید  سواری  سند  اصل 
۰۱2۰۴2۵۷ و شماره شاسی S۱۴۱228۴۵6۳۴۳۱ متعلق به اینجانب اسداله ناظری 

بهشهرتیله نوئی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و  ۷2-۴۵6ق۴۷  ایران  پالک  شماره  به  سمند  سواری  سبز  برگ 
فاقد  و  مفقود   NAACJ۱JEXHF22۷۰۰۰ شاسی  شماره  و   ۱۴۷H۰۳۱۷۳۱۱

اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
اینجانب واحد کولیوند مالک خودرو هاچ بک به شماره شهربانی 89س99۴ ایران 88 
و شماره بدنه ۱28۰۱629و شماره موتور ۱۰FX۷M2۷۷۰6۴8به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

متن آگهی 
محکوم له : شمس الدین رحیمی فرزند نورالدین 

محکوم علیهم :۱-شبنم شجاع چاغروند فرزند پرویز 2-شکوفه شجاعی چاغروند 
فرزند پرویز ۳-شیرین شجاع چاغروند فرزند پرویز۴-پریسا  شجاع چاغروند فرزند 
پرویز۵-شهاب شجاعی چاغروند فرزند محمد رضا 6-شیما شجاعی چاغروند فرزند 
محمد رضا ۷-احمد شجاعی چاغروند فرزند یوسف خان 8-صدیقه شجاع چاغروند 
فرزند یوسف 9-سیروس شجاع چاغروند فرزند یوسف ۱۰-سیمین گوهری فرزند 

رحیم 
اصالحیه اجرائیه شماره 9۷۱۰۴266۱۰۴۰۰۱۴۰ مورخ 9۷/6/2۷  

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه شماره 9۷۰99۷66۱۰۴۰۰۳۴۷ 
محکوم علیهم محکوم هستند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند 
رسمی شش دانگ پالک ۳۱۱۵ مفروز و مجزی از 2۵82 فرعی از ۳/۳۳۱ اصلی بخش 
۴ شهرستان خرم آباد به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 2/۴۵۵/6۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی به تناسب سهم خویش در حق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه اجرا بر عهده 

محکوم علیهم می باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱-ظرف ۱۰ روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی 
(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳9۴ (۴-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق .م. ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳9۴ ( ۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳9۴ (6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳9۴ (. 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – ابراهیم میرزایی.

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۴۱2/9۷شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم رعنا عزیزیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان عبداله محمدیدر تاریخ  ۱۳92/2/۳۰در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
۱.رعنا عزیزی  زایچه:22۴-۱۳29/9/۱۰  کدملی ۵9۵9۷۴8۵۱۷  همسر
2.احمد محمدی زایچه:6-۱۳6۰/6/۳۰  کدملی ۱-99۱۳8۰-۵9۵ پسر

۳.محمدمحمدی  زایچه:۴۷۱-۱۳۵9/۷/۱  کدملی 9-9۵2۱۳6-۵9۵  پسر
۴.محمدظاهر محمدی  زایچه:۱۳۷۰/۱۰/26  کدملی ۱-۰۰۷26۴-۴9۵ پسر

۵.یاسین محمدی  زایچه: ۱۳۷۴/۳/6  کدملی ۰-۰۱28۱۴-۴9۵ پسر
6.تحسین محمدی  زایچه:۱۳۷۴/۳/6  کدملی  9-۰۱28۱۵-۴9۵ پسر

۷.سلطنت محمدی  زایچه:۴۴9-۱۳۵۴/۴/۱  کدملی 8-9۵2۱۱۴-۵9۵  دختر
8.گالب محمدی  زایچه:۱86-۱۳6۳/2/28  کدملی 99۱۳۳۴۷-۴9۵ دختر

9.بفراو محمدی  زایچه:۱۳6۵/۱۰/6  کدملی ۵9۵9969۵6۴ دختر
۱۰. روناک محمدی  زایچه:۱۳68/8/۱۳  کدملی ۳22۰۰۳68۱۳ دختر

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

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
کالسه پرونده 96۰89۵

خواهان مدیریت  امور شعب بانک  ملت  استان  گیالن  با مدیریت  حسین پالیک  
با  وکالت  زهرا  تجار  به آدرس  رشت  خیابان  اعلم الهدی  روبروی  بانک  ملی  

ساختمان  استاد معین  طبقه  سوم
خواندگان: ۱-  مهناز  محمدی  کالچاهی  فرزند  قربانعلی  به آدرس  رشت  پل عراق  

خمیران  زهدان  جنب  آژانس چشم انداز  ساختمان  ۱۱۰ ط اول 
2- عباس  صاحب پسند  فرزند  حسن  به آدرس  رشت  مطهری  چهاربرادران  نان  

حجیم  صاحب پسند
بخواسته  تقاضای  صدور  حکم  به  محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  
مبلغ ۱2۷/۴۱۰/۰۰۰  ریال  و خسارت  تاخیر تادیه  روزانه  به  مبلغ ۴۳/822  ریال  

بانضمام  هزینه  های دادرسی  و حق الوکاله  وکیل
بتاریخ 96/۱۰/۳۰  پرونده  کالسه 96۰89۵  در وقت  فوق  العاده  جلسه  شورای  
حل اختالف  شعبه  2۰  شهرستان  رشت  بتصدی  قاضی  امضاء کننده  ذیل  تشکیل  
و تحت نظر است  شورا  با توجه به  جامع  اوراق  و محتویات  پرونده  و مداقه  در 
آن  و نظریه  مشورتی اعضاء  محترم شورا  ختم  رسیدگی  را اعالم  ومبادرت  به 

صدور  رای  می نماید.
رای  قاضی شورا

در خصوص  دعوی  خواهان  مدیریت  امور شعب  بانک  ملت  استان  گیالن  با 
مدیریت  حسین  پالیک  با  وکالت  زهرا تجار  بطرفیت  خواندگان  ۱-  مهناز  
محمدی  کالچاهی  2- عباس  صاحب پسند  به خواسته  تقاضای  صدور حکم  به  
محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ ۱2۷/۴۱۰/۰۰۰  ریال  و خسارت  
تاخیر  تادیه  روزانه به مبلغ ۴۳/822  ریال  بانضمام  هزینه  دادرسی  و حق الوکاله  
وکیل  با بررسی  جمیع اوراق  ومحتویات پرونده  و مداقه  در آن  اوال  با توجه به  
قرار ردادمشارکت مدنی شماره 9۳8۳88۵2/6۵ بتاریخ ۱۳92/۵/۱۵ ذیل قرار ممضی 
به امضاء  وام گیرنده  و ضمان رسیده  ثانیا  خوانده : ردیف  اول  اعمال  ماده ۷2 
گردیده بر اساس ماده ۱۱ قرار داد اقامتگاه  خواندگان  به آدرس  بانکی  می باشد  
و از طرفی  خوانده  ردیف  دوم  ابالغ  قانونی گردیده  در جلسه  دادرسی  معینه  
حاضر  نشده اند و  الیحه ی دفاعیه  مبنی بر  برائت  ذمه  خویش  ارائه  ننموده اند  
و ثالثا  با توجه  به  استعالم  شماره  96/۱۳۵۴۳۳۵ بتاریخ 96/۱۰/۳  میزان  مدیونیت  
خواندگان  تا تاریخ  دادخواست  96/8/8 به مبلغ ۱۳۵/2۵2/۴۳9  ریال  می باشد . 
بنابراین  بنا به  مرالتب  فوق  دعوی  خواهان  محمول  به صحت  تلقی  نموده  و 
مستندا  به مواد ۴۰۳ و ۴۰۴  قانون  تجارت  و مواد ۱98 و ۵۱9 و ۵22 قانون آیین 
دادرسی مدنی  و مواد ۱۰ ، ۱۰۱۰ و ۱28۴ و ۱286 و ۱288 و ۱29۱ و ۱292  و 
۱۳۰۱  قانون  مدنی  و مواد 9 و ۱6و ۱8 و۱9 و 2۵و 26و 2۷ قانون  شورای حل 
اختالف  مصوب ۱۳9۴ حکم بر محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 
۱2۷/۴۱۰/۰۰۰  ریال  بابت  اصل  خواسته و خسارات تاخیر  تادیه  از تاریخ  تقدیم  
دادخواست ۱۳96/8/8 به مبلغ ۴۳/822 ریال  که در اجرای احکام مدنی  شورا  قابل  
محاسبه  و اخذ  و هزینه دادرسی  به مبلغ 2/۰۰9/26۰ ریال و حق الوکاله  وکیل  
طبق  تعرفه  در حق  خواهان  صادر  و اعالم  می دارد  رای  صادره  غیابی  بوده  و 
ظرف  بیست  روز  پس از ابالغ  قابل  واخواهی  در این  شعبه  و سپس  ظرف  2۰  

روز  پس از ابالغ  قابل  تجدیدنظر  در محاکم  عمومی و حقوقی رشت  می باشد.
رم الف: 3663- قاضی  شورای  حل اختالف شعبه ۲۰ شهرستان رشت

رای شورا
شماره  دادنامه :۳92مورخ 9۷/۵/2۱    شماره پرونده : 9۷ /6/ش۳

در خصوص دعوی  یاسر فرجی فرزند عیسی بطرفیت مهدی فتحی، بخواسته مطالبه 
وجه  بمبلغ :۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال     بابت وجه یک فقره سفته بشماره :۰۷662۷   و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده  علیرغم  ابالغ قانونی  اخطاریه    
در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد 
ه ، بنابر این اشتغال ذمه  آنان محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  
و مستندا  به مواد ۱98 و ۵۱9  و ۵22قانون آیین دادرسی و مواد ۳۰۷و ۳۰9 قانون 
تجارت    خوانده را بپرداخت    مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته  و 
مبلغ ۱/۳2۰/۰۰۰ریال بابت   هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ تقدیم 
دادخواست     لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها ، در حق خواهان  که در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد    محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی 
وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای 
این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد.

قاضی  شعبه  سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  لیال صیادی         ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   یاسر 
فرجی     دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه      به استناد  یک فقره سفته      ،به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه ۱۴/9۷شعبه  دوم  ثبیت و وقت دادرسی  یک هفته بعد 
از رویت این آگهی ساعت 9صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان  یاسر 
فرجی     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ 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  دوم  شورای حل اختالف تنکابن  

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده پروانه وهابی فرزند سید عباس        بشرح درخواستی که به شماره 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ،این  حکمی  28۴/9۷/ش2 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که
 شادروان     افشین محمدیان فرزند عبدالکریم          به شماره شناسنامه   22۳۵  
صادره از    تهران شرق در  تاریخ۵/2۴/ 9۷ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تهران    

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- پرهام محمدیان فرزند متوفی

2-سیده پروانه محمدیان همسرمتوفی
۳-فاطمه وطن خواه  مادر متوفی

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نجم الدین ملکی دارای شماره شناسنامه ۱۵۳۴ و شماره ملی ۳۷۳۰۱۱2۰28 به 
شرح دادخواست به کالسه 9۷۰۷89/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود ملکی  به شناسنامه ۵۴۵ و شماره ملی 
۳۷۳۰9۰2۰2۴ در تاریخ 2۱/6/۱۳9۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱. نصرت مرادی ش ش ۱9۳ ت ت ۱/۱/۱۳2۱ و شماره ملی ۵۵89۳۱۰۴6۴ همسر 

متوفی
2. نجم الدین ملکی ش ش ۱۵۳۴ ت ت 2۰/۱۰/۱۳۴6و شماره ملی ۳۷۳۰۱۱2۰28 

پسر متوفی
۳. بهاالدین ملکی ش ش ۵۵8۳ ت ت ۱2/۱2/۱۳۵۰ و شماره ملی ۳۷۳۰۴6۳۰۷۱ 

پسر متوفی
۴. شهاب ملکی ش ش 8۵۴ ت ت 8/6/۱۳۵9 و شماره ملی ۳۷۳2۴29229 پسر 

متوفی
۵. محی الدین ملکی ش ش ۱92 ت ت 22/۱/۱۳6۱ و شماره ملی ۳۷۳2۱29292 

پسر  متوفی
6. محمد ملکی ش ش ۱۱8۷ ت ت ۳۰/6/۱۳62 و شماره ملی ۳۷۳2۵۱۴۱۷۱ پسر 

متوفی
۷. هیمن ملکی ش ش 28۷۰ ت ت 2/۱۱/۱۳6۳ و شماره ملی ۳۷۳262۵966 پسر  

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7۲84 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

خواهان خانم منا سحاب دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عابد غالبی فرد فرزند 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  به  عبداله به خواسته طالق مطرح که 
ثبت و  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج  9۷۰9988۷۱۱2۰۰۵۷۴ شعبه ۱۱ 
وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۱۰/۱۰ ساعت 9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:73۱3 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

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

خانم رابعه مرادخانی فرزند محمدعلیدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۱۰ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
مالکیت  از وراث مرحوم حیدر رستمی خریداری و درخواست سند  چهارباغ که 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  9۵ - ۵9 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱۳9۷6۰۳۱6۰۰۷۰۰۰۴۰۱ مورخ 
2۴/ ۴/ 9۷  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۱2/8۵ 
متر مربع بنام خانم رابعه مرادخانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان سعید و مصطفی و محمدطاهر امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم رابعه مرادخانی صادر 

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

تاریخ انتشار اول 2۴ /  6 /   ۱۳9۷   تاریخ انتشار دوم8 /  ۷ /  ۱۳9۷  

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  ۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰2۰۵۳ هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مهدی  سید  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
حسینی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 9۳۷  صادره از کرج  در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۷۴/2۴  مترمربع پالک ۱۷ فرعی از ۱6۴ اصلی واقع در مشکین 
آباد خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ هـ 6۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰6/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۷/۰8

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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انجام عملیات هات تپ بر روی خط 
16 اینچ مرکز انتقال نفت رازان

عملیات هات تپ جهت انشعاب گیری بر روی 
ورودی خط ۱6 اینچ مرکز انتقال نفت رازان به اتمام 

رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه مرکزی 
رئیس واحد نگهداری و تعمیرات خط این منطقه 
ولوهای  گیری  قرار  محل  جابجایی  گفت: جهت 
رلیف ۴ اینچ موجود بر روی خط ۱6 اینچ، واحد 
نگهداری و تعمیرات خط و واحد مکانیک منطقه 
به  اقدام  الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  مرکزی 
انجام عملیات هات تپ نمود. رضا کریمی نورعینی 
در تشریح این عملیات گفت: پس از اینکه واحد 
بازرسی فنی با ضخامت سنجی لوله ها در محل 
واحد  ساخت،  مهیا  را  ایمن  شرایطی  جوشکاری 
 HSE نگهداری و تعمیرات خط با حضور واحد
منطقه  عملیات هات تپ را با موفقیت به انجام 

رساند.
 ایمن سازی خطوط ۱8 و ۲4 اینچ اصفهان –ری

ایمن سازی و سرویس ولوهای بین راهی خطوط ۱8 
و 2۴ اینچ اصفهان –ری با هدف انتقال ایمن و پایدار 

فرآورده های نفتی با موفقیت به پایان رسید.
و  لوله  روابط عمومی شرکت خطوط  به گزارش 
واحد  رئیس  مرکزی  ایران-منطقه  نفت  مخابرات 
نگهداری و تعمیرات خط این منطقه گفت: با توجه 
به احتمال تخریب و صدمه ولوها و لوله اکوالیزر، 
مذکور  خطوط  سازی  ایمن  به  نسبت  واحد  این 
اقدام نمود. رضا کریمی نورعینی  افزود: همزمان با 
انجام عملیات ایمن سازی، سرویس و انجام روتین 

ولوهای بین راهی نیز با موفقیت انجام شد.
رنگ آمیزی منیفولد و مخزن رلیف تأسیسات 

انتهائی قوچک
تکنسین ارشد واحد مهندسی خوردگی در منطقه 
تهران از رنگ آمیزی منیفولد و مخزن مرکز انتقال 

نفت قوچک در شمال شرق تهران خبر داد .
به گزارش روابط عمومی منطقه تهران، محمدرضا 
کشکولی تکنسین ارشد مهندسی خوردگی با اعالم 
این خبر گفت : به منظور حفظ و نگهداری لوله ها، 
منیفولد این تأسیسات سندبالست و رنگ آمیزی شد 
این اقدام موجب جلوگیری از پوسیدگی و خوردگی 
لوله ها می شود. در ادامه وی به تشریح شیوۀ اجرای 
پروژه رنگ آمیزی مخزن پرداخت و گفت: در مرحلۀ 
نخست مخزِن مذکور تخلیه ، خشک و سپس داخل 
آن سندبالست شد تا نقاط خورده شده در معرض 
دید قرار گیرد و در مرحله بعدی موارد خوردگی به 
وسیلۀ نیروهای تعمیرات خط در دسِت جوشکاری 

و ترمیم قرار گرفت و بار دیگر سندبالست شد.

کوتاه از خط لوله

سینوپک چین خرید نفت از ایران  را به نصف رساند

در حالی که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران از ماه نوامبر به اجرا گذاشته 
خواهد شد، شرکت سینوپک چین، تحت فشار شدید دولت آمریکا، در حال 

به نصف رساندن بارگیری نفت خود از ایران در ماه جاری میالدی است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، منابع آگاه گفتند: در حالی که تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران از ماه نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد، شرکت سینوپک 
چین، تحت فشار شدید دولت آمریکا، در حال به نصف رساندن بارگیری 
نفت خود از ایران در ماه جاری میالدی است. این منابع به رقم دقیق خرید 
این شرکت دولتی چینی اشاره ای نکردند، اما بر اساس قرارداد خرید نفت 
میان شرکت سینوپک و شرکت ملی نفت ایران، میزان بارگیری این شرکت 
از ایران احتماالً به حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این 
2۰ درصد متوسط واردات روزانه نفت چین از ایران در سال 2۰۱۷ است و 
لطمه ای قابل توجه به فروش نفت تهران محسوب می شود. در حالی که 
دیگر مشتریان اروپایی و آسیایی ایران به دلیل ترس از تحریم های آمریکا خرید 
نفت از ایران را کاهش داده اند، این کشور حساب ویژه ای روی خرید نفت 
چین باز کرده است. این کاهش شدید نشان می دهد که سینوپک به عنوان یک 
شرکت ثبت شده در بورس های هنگ کنگ و نیویورک با فشارهای مستقیم 
دولت آمریکا مواجه است. یکی از این منابع گفت، این اقدام پس از آن 
صورت می گیرد که مقامات ارشد آمریکایی ماه گذشته با سفر به پکن خواستار 
کاهش شدید خرید نفت از ایران شدند. این منبع افزود: »این دور از تحریم ها 
کاماًل متفاوت از دور قبلی تحریم هاست. در دور قبل لحن مقامات آمریکایی 
بیشتر مشورتی بود، اما این بار بیشتر شبیه اولتیماتوم است«. این منابع به دلیل 
حساسیت باالی موضوع نخواستند نامشان فاش شود. سینوپک از هرگونه 
اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. شرکت ملی نفت ایران هم به 
درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است. منابع کشتیرانی و بیمه ای 
گفتند، مسئله ای که موجب پیچیده تر شدن موضوع می شود، این است که ایران 
برای بیمه محموله های نفتی اش با دشواری مواجه است، زیرا اکثر شرکت های 

بیمه اتکایی مستقر در اروپا و آمریکا در حال قطع همکاری با ایران هستند.

برنت از ۸۲ دالر گذشت

در حالی که تحریم های دولت آمریکا موجب کاهش فروش نفت خام ایران 
شده قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز با یک دالر افزایش 

به 82 دالر و ۷2 سنت رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز با 
یک دالر افزایش به 82 دالر و ۷2 سنت رسید. نفت برنت در جلسه دیروز تا 
82 دالر و 8۷ سنت باال رفت که باالترین رقم از ۱۰ نوامبر 2۰۱۴ تاکنون بود. 
در سه ماهه سوم سال، قیمت نفت برنت حدود ۴ درصد رشد داشته است. 
قیمت نفت خام آمریکا هم در پایان معامالت روز جمعه با یک دالر و ۱۳ 
سنت افزایش به ۷۳ دالر و 2۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت 
دیروز رکورد ۷۳ دالر و ۷۳ سنتی را به ثبت رساند که باالترین رقم از ۱۱ 
جوالی تاکنون بود. قیمت نفت خام آمریکا در ماه جاری میالدی حدود ۵ 
درصد افزایش داشت، اما در طی سه ماهه سوم سال افت حدودا یک درصدی 
را به ثبت رساند. دور جدید تحریم های آمریکا علیه سومین تولید کننده نفت 
عضو اوپک از ۴ نوامبر آغاز خواهد شد. آبهیشک کومار، تحلیلگر ارشد بازار 
انرژی در موسسه اینترفکس انرژی در لندن در این باره گفت: »احتمال شوک 
عرضه ای به دلیل کاهش تولید نفت ایران و ونزوئال موجب شده تا روند 
قیمت ها افزایشی شود و دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر 

این احساس را باز هم تقویت خواهد کرد.« 

نفت در جهان

آگهی مفقودی
مشکی  رنگ  ۱2۵CDIبه  تیپ  کویر  موتورسیکلت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
موتور۰۱2۵N۳C2۵98۵2،شماره  ۴6۵92/۵69،شماره  پالک  ۱۳9۵،شماره  مدل 
تنه:    N۳C *** ۱2۵K9۵۰8۱۳6  به  نام رحیم جامعی ،نام پدر مطیر،شماره 
از  و  گردیده  6۱6۴9۴8۴6۴مفقود  پستی  ۱۷۵2296۵۱6،کد  ملی  شناسنامه۴۴2،کد 

اهوازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت نیسان به شماره پالک ایران ۷2-8۱2ق۴8 و شماره موتور 

۵۵9۷62 و شماره شاسی NAZPL۱۴۰TBN26۷۱۷۰ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید به شماره پالک ایران۵9- 9۷۵ج۳2 و شماره موتور ۰۱2۰۴2۵۷ 

و شماره شاسی S۱۴۱228۴۵6۳۴۳۱ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمرضا حمیدوند 

آقای غالمرضا  طرفیت خوانده  به  دادخواستی  موسویان  هاشم  سید  آقای  خواهان 
حمیدوند به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
خانواده   مجتمع  اختالف  حل  شورای  شعبه۱۴    9۷۰99866۵6۴۰۰۱92 کالسه 
شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد شیرخوارگاه خیابان 
انقالب خیابان معرفت نبش کوچه شهید گل میرزایی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱۳9۷/۰8/۱۳ ساعت۰9:۰۰تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می 
گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه )تقاضای مطالبه طلب به مبلغ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه تا روز اجرای کامل حکم (به مبلغ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال را نموده است که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
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 در صورت عدم حضور 

خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه ۱4 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبادان  پدرعبدالرضا،بشناسنامه۷۷۱صادره  حسینی،نام  عبدالنبی  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرمرحوم حمیده دلفی 
بشناسنامه ۴688صادره اهواز درتاریخ 9۳/۵/22دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱- متقاضی زهرا منصوری فرزند شاملی بشناسنامه ۱۵۴۵صادره 
بشناسنامه۷۷۱صادره  عبدالرضا  فرزند  حسینی  مادرمتوفی2-عبدالنبی  ازشوش 
۱9۴۰۷8۳8۳6صادره  بشناسنامه  فرزندعبدالنبی  همسرمتوفی۳-اسراحسینی  ازآبادان 
ازماهشهردخترمتوفی۴-ادیب حسینی فرزندعبدالنبی بشناسنامه ۵8۵۰۰۰۱۳۰۱صادره 
۱8۱۰۳۰9۰8۵صادره  بشناسنامه  فرزندعبدالنبی  ازماهشهرپسرمتوفی۵-احمدحسینی 
بشناسنامه ۱9۴۰۰۰۰9۴۷صادره  فرزندعبدالنبی  ازماهشهرپسرمتوفی6-اسماءحسینی 
رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک  ازماهشهردخترمتوفی 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه به  نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازباغملک  بشناسنامه۱۵۰صادره  پدرحسن  نام  عبدالی  ابراهیم  آقای 
زری  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
۱۳89/۵/۱۰دررامهرمزاقامتگاه  درتاریخ  باغملک  بشناسنامه۱۷96صادره  قیصری 
تولد  تاریخ  عبارتنداز۱-متقاضی۱-ایلنازعبدالی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
ازاهواز)دخترمتوفی(2-عبدالحسین  ملی۱۷۴۵۳6۷۴89صادره  8۷/۱/2۰بشماره 
تولد۱۳۴6/۱2/2۰صادره  ملی۴8۱9۳۵2۱۱۳تاریخ  ۳۱6وشماره  بشناسنامه  عبدالی 
ازباغملک)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه به  نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادر وهروصیت 
جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره 

م الف)۱2/۳۷۱(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

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
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره ۱۳966۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴8۰۴هیات  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 مهدی 
رضا قلی وند فرزند محمد بشماره شناسنامه 6۵۷ صادره از مشکین شهر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۳/۳9 مترمربع پالک ۵۴ فرعی از ۳6۰ اصلی واقع 
محرز  سریزدی  افضلی  میر  عباس  آقای  رسمی  مالک  از  محمدشهر خریداری  در 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

9۷/۱۱9۰۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۷/۰۵/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۷/۰6/۰8

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9۷۰9986۱۴۱۱۰۰۳۴۵شعبه۱دادگاه  پرونده 
خرمشهرتصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷6۱۴۱۱۰۰8۱8-خواهان:خانم سمیه احمدزاده  
فرزندجمال به نشانی استان خوزستان-خوزستان-شهرستان خرمشهر-شهرخرمشهر-

کوی آریا-خیابان هرمز  پالک۳6-خوانده:آقای عباس سعدونی فرزند فاضل به نشانی 
مجهول المکان-خواسته:مطالبه مهریه-رای دادگاه :خانم سمیه احمدزاده فرزند جمال 
طی دادخواست تقدیمی به طرفیت آقای عباس سعدونی فرزند فاضل خواسته خودرا 
مطالبه تعداد 2۰۰سکه تمام بهارآزادی به عنوان مهریه عالوه بر خسارت دادرسی اعم از 
هزینه دادرسی اعالم نموده است .دادگاه با توجه به مدارک ومستندات ابرازی و فتوکپی 
سند ازدواج شماره 282۰6صادره از دفترازدواج شماره ۱86خرمشهر و احراز رابطه 
زوجیت فیمابین طرفین دعوی درمورخه۱۳92/۳/26وبانظریه مهریه زوجه مندرج درسند 
ازدواج و مفاد دادخواست تقدیمی و اینکه خوانده علی رغم دعوت ازطریق انتشارآگهی 
درروزنامه زمان شماره۳822مورخ۱۳9۷/۵/۱۵درجلسه دادگاه حضورنیافته والیحه ای 
ارسال ننموده ودلیل ومدرکی که حاکی ازپرداخت مهریه خواهان باشد ارائه ننموده است 
وباتوجه به اینکه حسب قانون به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهرمیشود میتواند 
هرنوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید دعوای خواهان را ثابت تشخیص وبااستناد به ماده 
۱۰82قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت دویست قطعه سکه تمام بهار 
آزادی  بابت اصل خواسته وبا استناد به مواد ۵۱۵و۵۱9قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی  وانقالب درامور مدنی به پرداخت  پانصدوهفتاد هزارریال بابت هزینه دادرسی 
درحق خواهان صادرواعالم می نماید.همچنین اجرای احکام مکلف است هنگام اجرای 
حکم هزینه دادرسی را محاسبه از محکوم علیه اخذ و به نفع صندوق دولت ضبط نماید.

این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و سپس 
ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.

رییس شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر-روشن روانشماره م الف:9/6۰2

آگهی صورتجلسه مزایده
مزایده:محل  اول-مال  مزایده:نوبت  مزایده:۱۳9۷/۷/2۱-نوبت  برگزاری  زمان 
نیابتی  پرونده  خرمشهر.درخصوص  مدنی  احکام  اجرای  مزایده:  برگزاری 
قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای  از  شماره9۷۰2۴6و9۷۰2۴۷واصله  به 
پرداخت  به  محکوم  شوی  پاکینه  شرکت  علیه  محکوم  که  تهران  شهیدبهشتی 
جمعامبلغ۴2۵/6۷2/۱۴8ریال به انضمام هزینه های اجرایی درحق محکوم له فاطمه 
یاری مطوری ومبلغ۳/6۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشردولتی درحق دولت محکوم گردیده 
مصون  کارشناس  نظریه  که  ذیل  بامشخصات  اموال  وارزیابی  توقیف  نظربه  است 
باقی مانده است واجرای تشریفات مقرر،درجلسه9۷/۷/2۱ساعت9صبح  ازاعتراض 
مبلغ  باالترین  وبه  کارشناسی شروع  ازقیمت  مزایده  می شودکه  گذاشته  مزایده  به 
قیمت  ده درصد)۱۰%(از  پرداخت  به  فروش می رسد.خریدارمکلف  به  پیشنهادی 
عدم  درصورت  باشدکه  می  ماه  یک  مدت  ظرف  والباقی  المجلس  فی  پیشنهادی 
ضبط  تودیعی  درصد)۱۰%(ازقیمت  مقررده  درمهلت  مزایده  مبلغ  الباقی  پرداخت 
تواند  وخریدارمی  است  خریداراموال  عهده  به  وانتقال  نقل  گرددوضمناهزینه  می 
جهت رویت اموال تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی 
بویلر ساخت  اموال:یک دستگاه  نماید.محل ومشخصات  دادگستری خرمشهراقدام 
سال  گازوئیل  ازنوع  ظرفیت۱8۰۰۰پوندبامشعل  به  اراک  سازی  ماشین  شرکت 
نصب۷6شمسی به ارزش۴9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال چهارصدونودمیلیون ریال ارزیابی وپایه 

مزایده تعیین گردیده است.
دفتراجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از راه اندازی 
با  جنوبی  پارس  فاز ۱۳  پاالیشگاه  سوم  ردیف 
استفاده از گاز ترش فازهای 6 تا 8 از روز شنبه 
)هفتم مهرماه( خبرداد و گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده، آخرین ردیف شیرین سازی این فاز تا 

پایان مهرماه عملیاتی می شود.
از وزارت نفت، محمد  نقل  به  به گزارش زمان 
پارس  فازهای  از  بازدید  حاشیه  در  مشکین فام 
جنوبی ضمن ارائه گزارشی از وضع پنج بخش 
کلی فازهای ۱۳، ۱۴ و 22-2۴ با اشاره به افزایش ۳ 
میلیارد فوت مکعبی ظرفیت برداشت گاز ترش از 
میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان امسال، اظهار 
کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر است با تکمیل 
نیمی از زنجیره تولید هر یک از طرح های در حال 
توسعه پارس جنوبی که شامل حفاری چاه های 
دریایی، ساخت و راه اندازی دو سکوی اصلی و 
اقماری و احداث خطوط لوله دریایی انتقال گاز به 
پاالیشگاه های خشکی می شود، به ظرفیت برداشت 
فازهای  از  از هر یک  میلیارد فوت مکعب  یک 
۱۳، ۱۴ و 22-2۴ برسیم.وی با اشاره به آمادگی 
دریافت  برای   2۴-22 و   ۱۳ فازهای  پاالیشگاه 
گاز ترش از دریا افزود: عملیات احداث خطوط 
این  به  انتقال گاز ترش از بخش فراساحل  لوله 
دو پاالیشگاه مراحل تکمیلی خود را می گذرانند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به بارگیری 
همزمان دو سکوی دریایی فاز ۱۳ از یارد صدرا نیز 
اشاره کرد و گفت: پس از اتمام عملیات مهاربندی 
حفاری،  بخش  در  باقیمانده  جزئیات  تکمیل  و 
 ۱۳D ۱۳ وB عملیات انتقال و نصب دو سکوی

طرح توسعه فاز ۱۳ نیز به زودی انجام می شود.
مشکین فام همچنین درباره روند ساخت سکوهای 
اکنون  هم  پارس جنوبی گفت:  فازهای 2۴-22 

ساخت دومین عرشه دریایی این طرح با پیشرفت 
9۷ درصدی در حال تکمیل است و همزمان با 
تکمیل عملیات حفاری به موقعیت مخزنی خود در 

خلیج فارس منتقل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه دهنده طرح های پارس 
جنوبی به راه اندازی سکوی ۱۴A در اردیبهشت 
ماه نیز اشاره کرد و با اعالم تحقق ظرفیت ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعبی گاز ترش از این سکو افزود: 
مراحل راه اندازی سکوی ۱۴C نیز که در روزهای 
اخیر از یارد شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 
بارگیری شد در حال تکمیل است و به زودی وارد 
عملیاتی و به پاالیشگاه فاز ۱2 گاز تزریق می شود، 
به این ترتیب نخستین زنجیره تولید از طرح توسعه 
بهره برداری  به  به زودی  جنوبی  پارس   ۱۴ فاز 

می رسد.
به گفته مشکین فام، تا پایان سال جاری 6 سکو 
از مجموع طرح های در حال توسعه پارس جنوبی 
عملیاتی می شود که ظرفیت برداشت روزانه گاز 
غنی از میدان مشترک با قطر را ۳ میلیارد فوت 

مکعب افزایش می دهد.
 وی ظرفیت برداشت گاز ترش از میدان پارس 
جنوبی را ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان 
کرد و اظهار کرد: در 6 ماه نخست امسال به طور 
میانگین روزانه ۵۰2 میلیون مترمکعب گاز ترش از 
مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت شده است 
که در 6 ماه دوم سال به دلیل مواجهه با فصل سرما 
و پایان تعمیرات اساسی ساالنه به ظرفیت کامل 
تولید خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس با تاکید بر پیگیری مسائل پیش روی توسعه 
طرح ها عنوان کرد: برای تأمین منابع مالی مکفی، 
مصوبه های الزم دریافت شده و تجهیزات مورد نیاز 
به طور کامل در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است.

سومینردیفشیرینسازیفاز۱۳پارسجنوبیعملیاتیمیشود

افتتاح چند پروژه پاالیشی در پارس جنوبی 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به همراه تنی چند از مدیران این شرکت با حضور در مجتمع پاالیش 
گاز پارس جنوبی، چند پروژه پاالیشی را افتتاح کرد.  به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به همراه تنی چند از مدیران این شرکت با حضور 
در مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبی، چند پروژه  پاالیشی را افتتاح کرد. بر این اساس افتتاح ساختمان 
پایانه صادرات میعانات گازی بندر سیراف و کلنگ زنی اسکله سیراف از جمله این پروژه ها بود. توسعه 
اسکله سیراف عالوه بر مزایای اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی فراوانی نیز برای این منطقه به همراه 
خواهد داشت. در ادامه این برنامه مدیران شرکت ملی گاز ایران پست برق پارس جنوبی را که کمک 
فراوانی به پایداری برق پاالیشگاه های پارس جنوبی می کرد، افتتاح کردند. بازدید از واحد تولید ماده 
بودارکننده گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی پایان بخش این برنامه بود. با افتتاح این واحد، ایران به عنوان 

سومین کشور تولید کننده ماده بودارکننده در دنیا شناخته خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت:هرچقدر ظرفیت 
تولید آب افزایش پیدا کند، تقاضا برای مصرف هم اضافه می شود، 
جدی  صورت  به  مصرف  مدیریت  روی  بر  است  الزم  لذا 

سرمایه گذاری کنیم. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در نشست 
معاونین بهره برداری سراسر کشور با تاکید بر اینکه باید تمامی 
امکانات را برای تامین آب شرب تابستان 98 بسیج کرده و برای 
افزایش تاب آوری تاسیسات و تداوم خدمات برنامه منسجم تدوین 
کنیم گفت: تجارب اقدام های انجام گرفته، به خصوص تجارب 
و اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش اثرات تنش آبی در 
تابستان و همچنین فعالیت های صورت گرفته به منظور تاب آوری 

تاسیسات باید مستند و منتشر شود.
وی در ادامه افزود: احتمال می رود وضعیت بارندگی در سال آبی 

98-9۷ همانند سال آبی 9۷-96 باشد، لذا از هم اکنون باید برای 
سال آینده برنامه ریزی داشته باشیم.

وی گفت: دیگر مدیریت تأمین آب به تنهایی پاسخگوی نیازها 
نیست و متاسفانه طرح های آبرسانی به سرعت به افق بهره برداری 
می رسند، هرچقدر ظرفیت تولید آب افزایش پیدا کند، تقاضا برای 
مصرف هم اضافه می شود، لذا الزم است بر روی مدیریت مصرف 

به صورت جدی سرمایه گذاری کنیم.
ادامه به ضرورت جلب مشارکت مردم برای کاهش  جانباز در 
مصرف تاکید و خطاب به معاونین بهره برداری افزود: برای تغییر 
نیاز به مشاور اجتماعی دارید. در ارتباط  رفتار مصرف کنندگان 
مستقیم تر با روابط عمومی از خدمات مشاورین اجتماعی برای 
مدیریت مصرف استفاده کنید. همچنین الزم است مردم را در 

جریان وضعیت آب هر منطقه ای قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور خبر داد:

 برنامه ریزی برای تأمین آب سال آینده
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ایران در شرایط اقتصاد جنگی چه می کند؟
*مونا مشهدی رجبی

آمریکا در نظر دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند ولی تحلیل گران 
اقتصادی بر این باورند که این هدف آمریکا محقق نخواهد شد. البته انتظار 
می رود بعد از روز ۴ نوامبر، روزی که قرار است تحریم نفتی رسماً اجرا شود، 
میزان صادرات نفت ایران به مرز ۱.۳ میلیون بشکه در روز برسد. بعد از اجرایی 
شدن دور اول تحریم ها علیه ایران ارزش ریال در مقابل دالر امریکا کاهش 
پیدا کرد. در این بازه زمانی ارزش ریال بالغ بر 6۰ درصد کاهش پیدا کرد و 
نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد. نگرانی در مورد تداوم افت ارزش ریال 
و افزایش تورم در ایران همچنان ادامه دارد و به همین دلیل طرح هایی برای 
حمایت دولت از طبقات پایین اقتصادی ارایه شده است. اگرچه هنوز ساز و 
کار کامل  این طرح های حمایتی دولتی به خصوص در روزهای بعد از اجرایی 
شدن تحریم  نفتی ارایه نشده است ولی یادآور نظام تخصیص کوپن برای 
مردم در سال های جنگ تحمیلی است، سال هایی که دولت تنها به منظور تامین 
نیازهای اولیه مردم با قیمت های یارانه ای و بسیار پایین اقدام به ارایه کوپن به 
خانوارها کرده بود.آسیا تایمز نوشت: شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط جنگی 
است ولی این بار ایران با جنگ اقتصادی روبرو شده است . جنگی که  به 
تدریج به بحران ها دامن می زند و این بار از طرف امریکا به ایران تحمیل شد 
و ایران را در وضعیت تدافعی قرار داد.بلومبرگ نیز در گزارشی  نوشت: بدون 
شک تحریم های امریکا شرایط اقتصادی ایران را سخت کرده است و مردم 
عادی بیشترین آسیب را از این فشارهای اقتصادی متحمل می شوند . افرادی 
که نه از رانت اقتصادی برخوردار هستند و نه به رانتهای اطالعاتی دسترسی 
دارند . این افراد با موج افزایش تورم، افت ارزش پول ملی ، بحران تامین دارو 
و غذا و نیازهای ضروری خود روبرو می شوند و در فاصله چند سال به زیر 
خط فقر مطلق سقوط می کنند. این تجربه تلخی برای کشوری است که حجم 
باالیی از منابع نفت و گاز طبیعی دارد و تنها دلیل این بحران اقتصادی هم 
فشاری است امریکا به اقتصاد تحمیل می کند. اما این تحریم اقتصادی باعث 
نمی شود  امریکا به اهدافی که  از این تحریم ها برای خود ترسیم کرده است، 
برسد.اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می گذارد ولی سیاستهایی 
هم برای کاهش فشارها بر مردم  توسط مقامات کشور تدوین شده است. 
سیاستهایی از قبیل فروش نفت ایران از طریق کشورهای دیگر، همکاری با 
اروپا برای ایجاد یک نظام مالی به منظور انتقال درامد نفتی به کشور یا استفاده 
از این درامد برای خرید مایحتاج کشور و  در نهایت دریافت درامد حاصل از 
فروش نفت ایران به چین و هند با واحد پولی همان کشورها یا امکان واردات 
کاالهای مورد نیاز از ان کشورها به ایران. تمامی این سیاستها در دور قبلی 
تحریم ها هم استفاده شد و این بار هم به کار گرفته می شود  ولی این دور 
از تحریم ها تفاوت فاحشی با دور قبلی دارد . در این دوره  تمامی کشورها 
، حامی ایران و مخالف بدعهدی آمریکا هستند  ولی در دور قبلی تحریم ها 
تمامی کشورها حامی سیاست های امریکا بودند.به هر حال باید پذیرفت که در 
شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور، چاره ای جز مبارزه و ایستادگی وجود ندارد 
ولی چه بهترکه این ایستادگی ها هوشمندانه و با در نظر گرفتن بهترین راهکار 

موجود برای کمتر شدن اسیب به اقتصاد و زندگی مردم باشد.  

 اشتغال ۷۷درصد کارگران بنگاه های مشکل دار 
با »قرارداد موقت«

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار،با اشاره به اشتغال۷۷درصد از کارگران 
بنگاه های اقتصادی مشکل دار به صورت »قرارداد موقت«، گفت:از ۱۳۵۱بنگاه  
مشکل دار، »صنایع غذایی و آشامیدنی« در صدر قرار دارند. به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، کریم یاوری با اشاره به بررسی بنگاه های مشکل دار و صیانت 
از نیروی کار این بنگاه ها گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشکل دار با رویکرد صیانت از نیروی 
کار است.وی با بیان اینکه با هدف صیانت از نیروی کار، پایداری مشاغل و در 
نهایت تثبیت اشتغال در بنگاه های اقتصادی، وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی 
رصد، پیگیری و شناسایی بنگاه های مشکل دار را در دستور کار خود قرار داده 
است، ادامه داد: مشکالت بنگاه های اقتصادی مشکل دار در شهرستان ها در 
سطح اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همان منطقه رسیدگی می شود اما اگر در 
سطح اداره شهرستان قابل رسیدگی نبود، در شوراهای برنامه ریزی در سطح 
شهر و در غیر این صورت در سطح مرکز استان مورد رصد و پیگیری قرار می 
گیرند.مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در 
مراکز استان ها »کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید« به ریاست استاندار تشکیل 
شده که نمایندگانی از دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت 
کار، وزارت صنعت - معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک ها 
با عضویت دراین کارگروه به بررسی راهکارها و رفع مشکالت بنگاه های 
مشکل دار می پردازند.یاوری گفت: در صورتی که مشکل یک واحد اقتصادی 
در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید قبل رفع نباشد، موضوع به ستاد 
ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نگاه روز

 خودداری برخی دستگاهها 
از اتصال به سامانه ها

برخی  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
دستگاههای دولتی از اتصال به سامانه ها خودداری 
می کنند، این در حالی است که اتصال به سامانه ها از 
فساد می کاهد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد 
جهرمی دیروز در مراسم رونمایی از منظومه سامانه 
های تجارت ایران با بیان اینکه برخی دستگاه های 
دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه های اساس 
مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال به زیر سامانه ها به 
دالیل مختلف خودداری می کنند، گفت: همچنان دیده 
می شود که برخی از دستگاه های دولتی از اتصال به 
زیر سامانه ها خودداری می کنند در حالی که اتصال 
به این زیر سامانه ها از روال فساد می کاهد.  وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: ما حتما به عنوان 
یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری 
به اتصال دستگاه ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای 
نگهداری اطالعات توسط دستگاه ها وجود ندارد؛ بر 
این اساس نگهداشت اطالعات باید به عنوان یک فساد 
معرفی شود و اگر بخواهیم جرم انگاری کنیم، باید 
نگه داشت اطالعات و عدم تبادل اطالعات را به عنوان 
جرم در نظر بگیریم.وی تصریح کرد:بزرگترین جرم که 
عامل بسیاری از جرم های دیگر است همین موضوع 
نگه داشت اطالعات نزد دستگاه ها و عدم اتصال به 
سامانه ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود.  

 جلوگیری از رشد تورم
 از طریق سامانه نیما

گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
جلوگیری از رشد تورم از طریق سامانه نیما ممکن 
است. به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، هادی 
قوامی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور 2۴ 
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته ایم اما شرکت 
های پتروشیمی و فوالد که از انرژی ارزان قیمت 
کشور برای تولید استفاده می کنند فقط ۴ میلیارد 
دالر به سامانه نیما تزریق کرده اند.وی گفت: مابقی 
ارزهای حاصل از صادرات نباید سر از بازار سلیمانیه 
و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد 
شود و خود را به شکل تورم در داخل کشور نشان 
دهد.قوامی افزود: افراد و شرکت هایی که ارز حاصل 
از صادرات خود را به جای تزریق به سامانه نیما در 
جای دیگری می فروشند، به مردم، کشور و پول 
ملی خیانت می کنند؛ این در حالی است که همه 
باید تالش کنند در صف مبارزه با تحریم و جنگ 
اقتصادی بایستند نه این که از اوضاع موجود، فرصت 

طلبانه استفاده کنند.

 تدوین سند حمایت از حقوق افراد 
در فضای مجازی

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور 
از تدوین سند حامد )حمایت حقوق افراد موضوع 
داده( برای صیانت از داده  ها و حفاظت حقوق آحاد 

مردم در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید مهدیون اظهار 
داده  ها و مدیریت  از  کرد: در سند حامد، حفاظت 
بکارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری 
افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در 
فضای مجازی در نظر گرفته شده است و به برقراری 
فضای  در  ملی  و  فردی، جمعی  منافع  میان  تعادل 
مجازی تاکید دارد.وی با اشاره به وجوه تمایز این سند 
با مقررات حفاظت از داده  ها در اروپا و الیحه صیانت 
از داده  های شخصی در کشور گفت: خدمات  دهندگان 
عمومی در سند حامد تفکیک شده  اند و بهره  مندی از 
منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک 

حق آمده است.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با رونمایی 
انبارها و مراکز  از سامانه های جامع تجارت، 
در  شده  تشکیل  های  صف  کاال،  نگهداری 
وزارتخانه برای ثبت سفارش کاالها به حداقل 

می رسد.
»محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری« دیروز در آیین رونمایی از سامانه 
انبارها و مراکز نگهداری  های جامع تجارت، 
کاال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
سامانه  کامل  شدن  عملیاتی  با  افزود:  تهران 
ضوابط کاالیی تا پایان ماه جاری، بازرگانان می 
توانند به طور کاماًل شفاف به فعالیت بپردازند.
وی اظهار داشت: در جهان امروز دستیابی به 
بدون  کارها  در  شفافیت  و  سهولت  سرعت، 
توجه به دستاوردهای جدید علمی و ماشینی 
کردن اطالعات میسر نیست و برای جلوگیری 
تجارت  های  سامانه  به  باید  زدگی  شعار  از 
کار  باالی  حجم  به  آوریم.شریعتمداری  روی 
در وزارت صنعت اشاره کرد که روزانه در آن 
چند صد کارت بازرگانی صادر شده، بیش از 
2 هزار ثبت سفارش کاال انجام می شود و بیش 
از هزار اعالمیه تامین ارز همچنین سه هزار و 
۵۰۰ پروانه صنفی، صدهزار بار نامه و هزاران 
بیمه نامه و قبض انبار صادر می شود.وی گفت: 
امکانات الزم دسترسی  به  اگر  این شرایط  در 
نداشته باشیم بازار شعار داغ می شود و آنگاه 
باشیم. داشته  درمان  و  پیشگیری  نمی توانیم 
شریعتمداری یادآور شد: بررسی شاخص های 

جهانی حاکیست که در شاخص سهولت کسب 
و کار رتبه ۱2۴ از بین ۱9۰ کشور جهان، در 
شاخص مبارزه با فساد رتبه ۱۳۰ در بین ۱8۰ 
کشور و در شاخص تجارت فرامرزی از رتبه 
پایین ۱66 برخورداریم که به هیچ عنوان راضی 
کننده نیست.وی گفت: پایه گذاری سامانه جامع 
زمان  و  دور  گذشته  از  حقیقت  در  تجارت 

صدور فرمان رهبری در خصوص ثروت های 
بادآورده در حدود سال های ۷۵ و ۷6 آغاز شد 
و در زمینه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی 
و  معدن  شد.وزیر صنعت،  برداشته  هایی  گام 
تجارت گفت: هر چند 22 سال پیش قانون آن 
به تصویب رسید اما جایگاهی که امروز در آن 
هستیم، راضی کننده نیست.وی ابراز امیدواری 

کرد با تغییر دولت ها تخطی از این فعالیت ها 
را در ادامه مسیر نداشته باشیم زیرا در حقیقت 
مسیر شفافیت برای دسترسی به اقتصاد سالم 
با  عظیم  کار  این  گفت:  است.شریعتمداری 
وجود همه اختالفات درون و برون سازمانی که 
بسیاری از اختالفات نیز ناشی از واگذاری اختیار 
از سوی قانونگذار به دستگاه مختلف است، به 
انجام رسیده است.وی تاکید کرد: امروز باید یک 
قوانین  همه  درخصوص  بازآرایی  و  بازنگری 
دولت الکترونیک داشته باشیم تا از موازی کاری 
ها جلوگیری شود.این مقام مسئول خاطر نشان 
کرد: سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی 
به ۴۰ دستگاه مرتبط است که گامی بزرگ در 
جهت فعالیت شفافیت اقتصادی است و در ادامه 
مسیر با الکترونیکی کردن باقیمانده اسناد و انجام 
آسیب شناسی تالش می کنیم تا مجوز های زائد 
را به صفر برسانیم.وی گفت: انجام این مهم در 
حوزه بین المللی نیز می تواند ما را با الگوهای 
با  مشترکی  زبان  با  تا  سازد  هماهنگ  جهانی 
جهان صحبت کنیم.وی افزود: برای جلوگیری 
از اقدام های متقلبانه، امروز می توان با استفاده از 
الگوریتم های هوش مصنوعی حتی با اطالعات 
ناقص به فعالیت پرداخت.شریعتمداری خواستار 
با  اندرکار  آن شد که همه دستگاههای دست 
انجام نظارت بیرونی مناسب، مسئولیت فعالیت 
خود را بر عهده بگیرند و بدنه ای قوی برای 
نظارت بر فعالیت ها و انجام هماهنگی بین نهادها 

ایجاد شود تا سرعت کار افزایش یابد.

وزیر صنعت مطرح کرد: مبارزه با فساد در گرو استفاده از فناوری

سامانه جامع تجارت صف ثبت سفارش کاال را به حداقل می رساند

آگهی فروش
یک سوله فروشی به مساحت 6۰۰متر زمین و با بنای ۵۵۰متر اماده به کار با برق سه فاز صنعتی بابل روبروی میزان فرمان 
شمال ۱۵۰متر داخل کوچه دارای  حمام وسرویس بهداشتی کاشی وسرامیک شده وداری اتاق مدیرت و اتاق استراحت باسوله 
استاندارد ومهندسی ساخته شده با میهارهای مهندسی و با ساختاروبنا کارگاه  که توسط مهندس علی علی احمدی ساخته شده 

این سوله از بنا بسیار مقاوم وقوی کامال استاندارد و باشرایط  خوب و قیمت تقربیی 8۵۰ میلیون به فروش میرسد.
 مدیر فروش مهندس احمدی           ۰9۱۱۱۱۵29۰۳مهندس احمدی ۰9۱22۳۳6۱۴۰کریم پور

مفقودی
 سند کمپانی وانت پیکان مدل ۱۳89َ شماره شهربانی 
۱۱۴89۰89۱۴۵شاسی   موتور    ۴۵ ص   982  82 
NAAA۴6AA۳BC۱۷۳۷۷9  مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  ۷2ش  2۳ع9۷8یران  شهربانی  6۵ش  مدل   ۱۳=  ۱۳ کامیون  ماشین  پالک   
۱۰۰2۳6۰۴ش شاسی۳۷۴۳۰6۵۵۰682۱۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

مفقودی
برگ سبز  خودرو سورای  پژو  پارس  مدل ۱۳86 به شماره پالک 2۷ ایران2۳۴ب۳۴ 
بدنه  شماره  و   ۱2۴86۰۴9۴۰2 موتور  شماره  و   ۵۰۳۱698۰ شاسی  شماره  به 

۰۰۵۰۳۱698۰  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد/
خوی

اگهي درخواست گواهي حصروراثت 
اقاي تقي قمي اویلي فرزندابراهیم به شرح درخواستي که به شماره 9۷۰۱8۰ ش ۱ این 
شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهي انحصاروراثت نموده واعالم      داشته که 
اقاي ابراهیم قمي اویلي فرزند تقي به شماره شناسنامه 2۰۵صادره از نوشهردرتاریخ 
29/۳/۱۳9۷ در اقامتگاه دائمي خودشهرستان نوشهرفوت نموده وورثه /وراث حین 
الفوت وي عبارتنداز: ۱-خانم زینب قمي اویلي فرزند مرتضي صادره نوشهرشماره 

شناسنامه ۱)همسر متوفي(
 ۱۴۴ شناسنامه  ازنوشهرشماره  صادره  فرزندابراهیم  اویلي  قمي  نسرین  2-خانم 

وکدملي 22۰۷8۴۳۳۳)دخترمتوفي(
 2۱9۰۰6۷6۵۰ نوشهرکدملي  صادره  ابراهیم  فرزند  اویلي  قمي  سیمین  خانم   -۳

)دخترمتوفي(
۴- اقاي مهدي قمي اویلي فرزند ابراهیم صادره نوشهرشماره شناسنامه ۱۱)پسرمتوفي(
۵-اقاي تقي قمي اویلي فرزند ابراهیم صادره نوشهرشماره شناسنامه 2۳ )پسر متوفي(
یک  را  مذبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  والغیر،اینک 
نزد  متوفي  از  اي  نامه  وصیت  داردویا  اعتراضي  هرکس  تا  نماید  مي  اگهي  نوبت 
مراجعه وتقدیم  این شورا  به  ماه  انتشاراگهي ظرف مدت یک  باشدازتاریخ  او مي 

نمایدواالگواهي صادرخواهدشد.
رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف دادگستري نوشهر- بهمن کردتبار

دادنامه
پرونده کالسه 96۰99866۱۱۵۰۰9۷2 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷66۱۳۵۰۰۳66 –شاکی : آقای 
موسی اسماعیلی فرزند حسن با وکالت خانم معصومه حسنوند فرزند همتعلی به 
نشانی لرستان – خرم آباد خ مطهری سرچشمه کوچه شهید گیل آبادی طبقه فوقانی 
شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر – متهم : آقای حامد نامداری به نشانی – اتهام : 

۱-تخریب عمدی 2-قدرت نمایی با چاقو 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست 
تحت نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در 
مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر 

انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حامد نامداری فعال متواری مجهول المکان فاقد 
مشخصات بیشتر دایر بر ۱-قدرت نمایی با چاقو 2-تخریب عمدی شیشه درب حیاط 
منزل و آیفون شاکی موسی اسماعیلی فرزند حسن دادگاه نظر به شکایت شاکی –گزارش 
و تحقیقات مرجع انتظامی اظهارات اهالی و مطلعین محلی و شهادت گواهان تعرفه شده 
جملگی موید وقوع بزه و انتساب آن به متهم می باشد و تصاویر اخذ شده از اموال تخریب 
شده شاکی نیز بیانگر همین موضوع است و متهم نیز ازابتدای تشکیل پرونده قضایی 
متواری بوده و علی رغم اینکه مشارالیه از طریق نشر آگهی احضار شده در جلسه این 
دادگاه حاضر نشده و عذر موجهی ارائه نکرده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبرده را 
ثابت تشخیص مستند به ماده 6۱۷ و 6۷۷ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
۱۳۷۵ و ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 متهم موصوف را از باب جرائم 
ارتکابی به تحمل دو فقره حبس هر کدام به میزان دو سال بعالوه ۷۴ ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه 
سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ خرم آباد – آرش قاسمی .  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای وخانم کاکا برار فرجی دارای شناسنامه شماره ۱۱۰26 به شرح دادخواست به 
کالسه ۴9۵/۷۱/9۷ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مریم فرجی بشناسنامه 2 شماره  در تاریخ ۱۳9۷/۴/2۵اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱. کاکابرار 
فرجی  فرزند شیرولی - ش ش ۱۱۰26- ت ت  ۱۳۳6/۳/۱۰ص از قصر شیرین – 
نسبت متوفی پدر   2.خانم منور فتاحی فرزند حاجی -ش ش۱66ت ت ۱۳۳۳/۱2/2 

ص از نسبت متوفی مادر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.و/۷۵۳
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

مفقودی
با شماره  ایران 82  با شماره پالک ۴۴2ص ۷2  زامیاد مدل 9۵   برگ سبز وانت 
سید  NAzpL۱۴۰BG۰۴۴۳۱۴۱بنام  شاسی  شماره  و   z2۴۷۱۱۳66z موتور 

محسن باباپورمفقود گردیده و از درجه. اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
شماره  با   88 مدل  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱2۴8828۱۰8۱ موتور  شماره  با   62 ایران  ۴2۷د۴۴  پالک 
و  مفقود گردیده  نیازی  زاده  قلی  NAAm۰۱cA8Ak88۵۰۴6بنام صمد محمد 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی دعوت مجمع عمومی
العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان   عادی بطور فوق 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه   ۷9۷ ثبت  شماره  به  فریدونکنار 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرآفرین فرهنگیان فریدونکنار در ساعت 9:۳۰ 
تربیتی  فرهنگی  کانون  اجتماعات  سالن  در   26/۷/9۷ مورخ  پنجشنبه  روز  صبح 
شهید چمران واقع در فریدون کنار- میدان درنا- پشت آتش نشانی تشکیل می 
گردد لذا از کلیه سهام داران و اعضای محترم دعوت می شود در ساعت وروز 
مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و با توجه به مفاد ۱9 آیین نامه 
دفتر  به  مراجعه  با  عضو  حضور  عدم  صورت  در  عمومی  مجامع  تشکیل  نحوه 
شرکت تعاونی تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل نسبت به 
معرفی نماینده تام االختیار خود اقدام نمایند الزم به ذکر است کسانی که تمایل 
به کاندیداتوری در سمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند حداکثر تا یک هفته 
بعد از انتشار این آگهی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند
 دستور جلسه:  ۱-استماع  گزارش کار هیئت مدیره شرکت تعاونی

 2 -استماع گزارش کار بازرسین شرکت تعاونی 
۳_ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین

 ۴- طرح و تصویب ترازنامه مالی سال 96 و بودجه پیشنهادی سال 9۷ 
۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت تعاونی 

6- اتخاذ تصمیم در خصوص روند کلی پروژه 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به  و هزینه های اجرایی  بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم   اجرای مدنی 
اهلل  روح  حق  در  کبودتبار  احمد  علیه  محکوم  به  متعلق  ملک  فروش  به  نسبت 
محمدپور روز چهارشنبه در تاریخ ۰2/۰8/۱۳9۷ ساعت ۱۱ صبح از طریق مزایده 
در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش خانه سرا سند مالکیت واقع 
در بابل درازکال روستای موز کتی با مساحت عرصه 2۵۰ متر مربع و ساختمان کف 
کرسی دار به مساحت ۷۰ متر را ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده است مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و 
برنده مزایده باید ده  درصد مبلغ خرید را فی  المجلس و مابقی را ظرف یک ماه 
پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی 

در حق دولت ضبط خواهد ضمناً هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 2۰6 مدل 8۴ با شماره پالک ۷9۴ص29 ایران 82 با شماره 
موتور ۱۰Fss۱۵۱۵8296 و شماره شاسی ۱982۱2۴2 مفقود گردیده و از درجه 

بابل 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  ۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱6۰2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مددی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱68 
کد ملی 6۱۷9۱2۵۴6۵ صادره از خنداب  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 98/۳۰  مترمربع پالک ۴۰6۴ فرعی از ۱6۳ اصلی واقع در کرج فردیس کانال غربی 
۴۴ متر امام خمینی  کوچه سعادت نبش نیافر پالک 6۰  خریداری از مالک رسمی ابراهیم 
حسین آبادی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ 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 مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ د ۵89
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰6/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۷/۰8

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

سامانه جامع تجارت رونمایی شد
سـامانه جامع تجارت بـا ایجـاد یکپارچگی و هماهنگـی الکترونیکی بین دسـتگاه 
هـای دخیـل در فرآینـد تجـارت خارجـی و داخلی منجر بـه ارتقای تعامـل پذیری 
دسـتگاه هـا و یکپارچگـی اطالعات تجاری کشـور می شـود؛ بـا بلوغ این سـامانه 
انتظـار می رود، سـرعت، سـهولت و شـفافیت در امور تجاری کشـور محقق شـود.

 مذاکره صنعتی ایران
 با آلمان و اتریش

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به مذاکرات صورت گرفته با متولیان صنایع 
از  ژاپن،  و  جنوبی  کره   متوسط  و  کوچک 
مذاکره با آلمان و اتریش در این بخش خبر 

داد.
صادق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نجفی - مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی - با اعالم اینکه در شش 
ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی 
کشور معادل ۱9 میلیارد دالر بوده است که 
قبل ۱6 درصد  به مدت مشابه سال  نسبت 
افزایش یافته است، اظهار کرد: هفت میلیارد 
دالر از این رقم مربوط به صنایع کوچک و 
متوسط بوده که امیدواریم این میزان در نیمه 
ادامه  در  یابد.وی  افزایش  جاری  سال  دوم 
از توافق با کشورهای مختلف از جمله کره  
جنوبی، ژاپن، آلمان و اتریش خبر داد و گفت: 
قصد داریم به منظور توسعه و بهبود وضعیت 
صنایع کوچک و متوسط کشور و نیز افزایش 
کشورهای  با  صنایع  این  صادرات  میزان 
توسعه یافته در این حوزه همکاری کنیم که 
جنوبی  کره   کشورهای  با  مذاکرات  تاکنون 
با  به زودی  و  است  ژاپن صورت گرفته  و 
برگزار  را  جلساتی  برلین  در  نیز  آلمانی ها 
می کنیم و پس از آن مذاکره با متولیان صنایع 
کوچک اتریش در دستورکار قرار دارد.نجفی 
افزود: آموزش، انتقال فناوری و تکنولوژی، 
تحقیق و توسعه و نیز بهبود عملکرد به منظور 
و  کوچک  صنایع  صادرات  میزان  توسعه 
متوسط از جمله اهداف ما به منظور مذاکره و 
انعقاد تفاهم نامه با کشورهای توسعه یافته در 
این بخش است و باید در برهه زمانی کنونی 

با مسائل عدیده ای همراه  اقتصاد کشور  که 
بازار مصرف خارج از کشور را  شده است 
از دست ندهیم و بتوانیم عالوه بر انتقال پول 
به داخل مشکالت مختلف در راستای تامین 
مواد اولیه واحدهای صنعتی را به منظور تولید 
حل کنیم.وی با اشاره به اعمال تحریم ها و 
گفت:  آمریکا  سوی  از  مختلف  تهدیدهای 
باید توسعه روابط صنعتی با سایر کشورها در 
دستورکار قرار گیرد و در این راستا توسعه 
روابط واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
با کشورهای مختلفی از جمله کره  جنوبی و 
ژاپن انجام شده است و مذاکره با آلمانی ها 
و اتریشی ها نیز در دستورکار قرار دارد.اخیرا 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران مذاکراتی را با واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط به کشورهایی نظیر کره  جنوبی و 
با  راستا  همین  در  و  است  داده  انجام  ژاپن 
توجه به اعمال تحریم های مختلف مذاکره با 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط آلمان به 
زودی انجام می شود و پس از آن مذاکره با 
اتریشی ها در دستورکار قرار دارد. با توجه به 
شرایط خطیر کشور در برهه زمانی کنونی که 
با بستن راه های مختلف از سوی آمریکایی ها 
و شرکای تجاری آنها صورت گرفته تامین 
شده  سخت  صنعتی  واحدهای  اولیه  مواد 
انجام  راحتی  به  پول  جابجایی  و  است 
نمی شود.صنایع کوچک از جمله ظرفیت هایی 
است که دولتمردان می توانند با رونق آنها در 
رکود  از  را  کشور  صنعت  فعلی،  وضعیت 
با اعمال سیاست های  بتوانند  خارج کنند و 
و  اولیه  مواد  تامین  راستای  در  هوشمندانه 

انتقال ارز گام بردارند.

ارائه درخواست توزیع کاالهای احتکاری 
به سران سه قوه

دریافت  درخواست  از  وزیر صنعت  معاون 
مجوز توزیع کاالهای احتکار شده به سران 
سه قوه خبر داد و گفت: برای توزیع کاالهای 
احتکار شده نیازمند مجوز خاصی از سران 

سه قوه هستیم.
حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یونس سینکی در حاشیه رونمایی از سامانه 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  انبارها  جامع 
یک  در  باید  شده  احتکار  کاالهای  داشت: 
چارچوب مشخص و برای توزیع آنی، مورد 
تصمیم گیری واقع شود چرا که روندی که 
تابحال بر روی توزیع کاالهای احتکار شده 
نبوده است.معاون وزیر  انجام شده، صحیح 
صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این 
است که در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به 
قیمتگذاری و توزیع کاالها اقدام شود چرا که 
اکنون یک فضای مبهم برای توزیع کاالهای 
غیرحرفه ای  که  شده  ایجاد  شده،  احتکار 
است.وی تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد 
کاالهای احتکار شده و شیوه توزیع آن، نیازمند 
هماهنگی گسترده ای است که مجوز خاصی 
را از سران سه قوه بابت توزیع آن درخواست 
جلسه  در  زودی  به  است  قرار  و  کرده ایم 
مشترک سران، مطرح و بعد از تصمیم گیری، 
ابالغ شود.به گفته سینکی، تنها سازمانی که 
بعد از ابالغ این تصمیم، مرجع اعالم و توزیع 
کاالهای احتکار شده است، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود 
که با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به قیمت گذاری 
وزیر  شود.معاون  اقدام  کاالها  توزیع  و 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اگر 

انبار  از کاالها را  انبوهی  برای ذخیره سازی، 
کنیم، به مفهوم احتکار نیست و ذخیره سازی 
به شمار می آید، اما اگر قیمت کاالهای احتکار 
شده، مشخص شود، به اطالع مردم خواهد 
رسید. باید توجه داشت اگر کاالیی به انبار 
برود و در سامانه انبارها به ثبت نرسد، مصداق 
احتکار خواهد بود و ضبط می شود.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس 
ضوابط ابالغی، قیمت باید به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم شده 
کاال  شده،  اتخاذ  قیمت  و  آن  اساس  بر  و 
عرضه خواهد شد این ضوابط به اتحادیه ها 
داده شده که بعد از تائید اتاق های اصناف، 
شوند. توزیع  بتوانند  غیراساسی  کاالهای 

سینکی ادامه داد: رفتار طبیعی بازار این است 
اعمال  شود،  ثبت  کاال  روی  که  قیمتی  که 
گردد اما اگر غیر از این از سوی واحدهای 
آن  قیمتگذاری  و  کاال  توزیع  عرضه کننده، 
صورت گیرد، گرانفروشی رخ داده است و 
خریداران می توانند با مراجعه به سایت ۱2۴، 
برای اعالم گرانفروشی، نوع کاال و قیمتی که 
صورت  را  الزم  اطالع رسانی  کرده اند،  تهیه 
دهند.وی در مورد افزایش قیمت لبنیات نیز 
گفت: لبنیات به طور مفصل در ستاد تنظیم 
بازار مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید 
هفته جاری کارگروه تخصصی حرفه ای در 
این زمینه تشکیل شود اما اکنون افزایش قیمت 
لبنیات نداشته ایم.وی خاطرنشان کرد: صنایع 
لبنی مدعی هستند دامداران عرضه کافی شیر 
نداشتند که این موضوع در ستاد تنظیم بازار، 
مطرح و کارگروه کارشناسی برای آن در هفته 

جاری تشکیل خواهد شد.



 سعادت دیگران ، بخشی مهم
 از خوشبختی ماست.

رنان

سخنحکیمانه

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

گفتم به باد می دهدم باده نام و ننگ
گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد

امروزباحافظ

 تبیین تاریخی عشق و جنسیت
 به شیوه ای خودمانی

»فلسفه  کتاب  اول  چاپ 
با  سینگر  اروینگ  عشق« 
ترجمه میثم محمدامینی، 
در ایران منتشر شده است. 
از  چکیده ای  کتاب  این 
تامالت یک فیلسوف تحلیلی در طول چند دهه در 

خصوص عشق و آمیزش جنسی است.
به گزارش خبرنگار  مهر، »فلسفه عشق« در آغاز 
شاید عنوانی متناقض نما باشد؛ بویژه اگر معنای 
با  عشق  بدانیم!  امور«  عقالنی  »تبیین  را  فلسفه 
کرکگور  بیان  به  گاه  و  »غیرتبیینی«  وجوه  همه 
»ناعقالنی« اش چطور قرار است تن به فلسفه ای 
بدهد که از منظری صرفاً عقالنی به تبیین پدیده ها 

و امور می پردازد؟!
اما اگر به این مسئله توجه کنیم که پدیده ای چون 
عشق را می توان از طریق تاریخی که اندیشه ها و 
فلسفه ها از سر گذرانده اند خوانش و فهم کرد، شاید 
بتوان معنایی موجه برای عنوان »فلسفه عشق« در 
نظر گرفت. تاریخی که فهم کنونی ما از بسیاری 
از مسائل را شکل داده و ما را به موجوداتی فهیم 
کرده  تبدیل  کنونی اش  وجوه  و  اشکال  همه  با 
است. بدین ترتیب »اروینگ سینگر« کامال مجاز 
است که بعد از سالها تامل، تحقیق و نگارش متون 
فکری، تحلیلی و فلسفی در خصوص پدیده هایی 
چون »عشق« و »آمیزش جنسی« حاال کتابی را به 
خوانندگانش عرضه کند که همان عنوان متناقض نما 

را داشته باشد: »فلسفه عشق«!
»اروینگ سینگر« فیلسوف تحلیلی آمریکایی و استاد 
فلسفه دانشگاه »ام آی تی« از دوران جوانی و طی 
چند دهه دغدغه خود را به پژوهش در حوزه های 
و  تاریخ  به  آنها  معنابخشی  و  و جنسی  عاطفی 
حیات بشری معطوف کرده است. او در این مسیر 
دو مجموعه سه جلدی مفصل را منتشر کرد که در 
سه گانه نخست هدف او »ماهیت عشق« بود و در 
سه گانه دوم هدفش دست یابی به »معنای زندگی« از 
رهگذر ماهیت عشق بود )ترکیبات داخل گیومه، 
همان عنوان های دو مجموعه سه جلدی سینگر 

هستند(.
تازگی  به  سینگر  اروینگ  عشق«  »فلسفه  کتاب 
علمی  هیئت  امینی)عضو  محمد  میثم  ترجمه  با 
انتشارات  همت  به  و  بهشتی(  شهید  دانشگاه 
»فرهنگ نشر نو« و همکاری »نشر آسیم« به فارسی 
منتشر شده است. ترجمه فارسی این اثر، در ۱۳۴ 
صفحه با شمارگان ۱هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱6 

هزار تومان عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 ساده زیستی مدیران تقویت اعتماد اجتماعی
 را به همراه دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،ساده زیستی مدیران را موجب تقویت اعتماد اجتماعی 
دانست.

سیدعباس صالحی در سلسله نشست های هم اندیشی مدیران کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ها با معاونت های تخصصی این وزارتخانه افزود:کارکنان و اصحاب 
فرهنگ و هنر حاضر به تحمل سختی ها بوده و زمانیکه احساس کنند مدیران هم در 
سختی همراه و همگام آنها هستند، تحمل سختی ها برای آنها راحت تر خواهد بود.
صالحی در ادامه با تاکید بر اینکه ساده زیستی مدیران منجر به اعتماد سازی اجتماعی 
در فضای جامعه می شود، تصریح کرد:اشرافی گری منجر به اقتدار مدیریتی نمی 

شود و تمامی مسئوالن و مدیران باید به این امر توجه ویژه داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری دیدارهای 
عمومی مسئوالن ادارات کل استانهای این وزارتخانه با مردم ،گفت:میز خدمت باید 
به صورت دائم فعال بوده و به گونه ای عمل شود تا مردم به حاکمیت اعتماد پیدا 
کنند. صالحی خاطرنشان کرد: پاسخگویی بیشتر به مردم و ایجاد یک رابطه دو سویه 
و عاطفی با آنها باعث پیشبرد کارها شده و در نهایت رضایت مردم را جلب خواهد 
کرد. وی تاکید کرد: خدمت همه جانبه به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه باید بیش 

از پیش مورد توجه باشد و در دستور کار قرار گیرد.
وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت روابط عمومی ها در سازمان 
ها و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: روابط عمومی در هر سازمان و نهادی از 
جمله بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید قوی عمل کند، زیرا 
باید کنش  های بهنگام و پیشگیرانه داشته باشیم تا در وهله اول مشکلی ایجاد نشود 

و چنانچه ایجاد شد به گونه ای عمل کنیم تا به بحران تبدیل نشود. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی به برنامه های 9 گانه و کالن این وزارتخانه در 
دوره جدید اشاره و اظهار داشت: یکی از پروژه های کالن موضوع شفافیت است. 
هرچه این اتفاق با سرعت بیشتری انجام شود رابطه با مخاطب بیشتر می شود و در 

عین حال اعتمادسازی نیز بیشتر خواهد شد.

  اعالم عناوین فیلمهای کوتاه راه یافته
 به بخش مسابقه جشنواره مقاومت

۳۵ عنوان فیلم کوتاه به بخش مسابقه سینمای ایران پانزدهمین جشنواره بینالمللی 
فیلم مقاومت راه یافتند. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛ دبیرخانه 
این جشنواره اسامی فیلمهای کوتاه پذیرفته شده در بخش سینمای ایران پانزدهمین 

جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت را به شرح زیر اعالم کرد.
در بخش فیلم کوتاه سینمای ایران ۳۵ فیلم حضور خواهند داشت:»تا فردا...« علی 
توکلی زانیانی، »سازاق« علیرضا سلمانپور،»دام« داریوش غذبانی، »آگهی« محمد 
علیزاده  محمد  »تراس«  پورشهسواری،  اسماعیلی،»ستون۱۴۵2«کرامت  صادق 
فرد،»تاسوکی« سید پوریا پیشوایی، »کانتینر ۴۰۱« امید میرزایی،»پنجشنبه« رضوانه 
فتحی، »دا« فرشاد صالحی، »باران آهسته می بارد« سعید نجاتی، »باز هم سکوت« 
راضیه سراجی، »آن مرد آمد« سیاوش چاوشي، »بعد از ظهر« امیر عباس ربیعی، »ته ته 
)گهواره(« سید جواد هادی اصل، »سپیده« هادی نادری، »از َحَصکه با عشق« محمد 
فراهانی، »مریم« مرتضی حسینعلی زاده،»باز هم ساِک سفرت را خودم میبندم« مسعود 
دهنوی، »رویش«سید مسعود امامی، »سالم« محمدرضا حاجی غالمی یزدی،»سر به 
راه« امیر داسارگر، »ِسلفی َسَلفی« سید مهدی میرغیاثی، »تالسا« سید پرویز شجاعی، 
»أبَتا« سید محمود شریفی اصل، »بیسیم« سامان صالحی و مجید کالنتر، »جمعه گل« 
محمدرضا حاجی غالمی یزدی، »شیر پرگار زاویه« علیرضا محمودزاده، »مستوره« 
الهام هادی نژاد، »خانه پنجم« رضوانه فتحی، »راحانا« کاظم دانشی، »تک خوان« 
سید مهدی حسینی،»انجماد عقربه« عباس عمرانی بیدی، »مادر« ماریا ماوتی،»درخت 
زیتون سعد« احمد زایری. بر پایه این خبر، این آثار توسط هیاتی متشکل از محمدباقر 
مفیدی کیا، مرتضی علی عباس میرزایی، دانش اقباشاوی، امیر مهدی پور وزریری، 
محمدتقی فهیم انتخاب شدند. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت درآستانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با حضور سینماگران داخلی و خارجی 
در بخش های اصلی »مسابقه سینمای ایران« و »مسابقه سینمای بین الملل« شامل: 
فیلم های سینمایی، فیلم های کوتاه داستانی، فیلم های مستند، بخش جلوه گاه نور، 
بخش روایت نو )مسابقه فیلمسازان اول( و مسابقه سینمای بین الملل شامل فیلم های 

سینمایی و کوتاه و مستند، جایزه عماد مغنیه و بخش های جنبی برگزار می شود.
شایان ذکر است این جشنواره به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی و سینمایی 

کشور و به دبیری محمد خزاعی برگزار می شود.

خبر

جنگ در کنار عشق و مرگ همواره از 
درون مایه های جاودان ادبیات و هنر 
است. رویکردهای متفاوت به جنگ، 
دستمایه تولید آثار فاخری با مضمون 
حماسه، دفاع، خیانت، پوچی و تباهی 
بوده است. هنرهای نمایشی باالخص 
تئاتر، غنی ترین محمل اندیشه درباره 
جنگ و مقاومت پس از پایان جنگ 
جهانی دوم تاکنون محسوب می شود. 
در کشور ما نیز با آغاز دوران دفاع 
مقدس، تئاترهای فراوانی با موضوع 
جنگ، دفاع، مقاومت، ضدجنگ و 
ضد مقاومت به روی صحنه رفته اند. 
و  سیاست ها  شعارها،  خالف  بر 
دو  در  متعدد  بودجه های  ردیف 
و  سفارشی  نمایش های  اخیر،  دهه 
جشنواره ای دفاع مقدس نیز نتوانستند 
باشند.  موثر  تئاتر  اصلی  در جریان 
در سال های اخیر با سیاست توسعه 
کمی سالن های تئاتر و تغییر سیاست 
از متمرکز به نیمه متمرکز و در برخی 
تئاترهای  اجرای  شاهد  آزاد،  موارد 
بر  متعددی  مقاومت  و  ضدجنگ 
که  گونه ای  به  بودیم.  تئاتر  صحنه 
هر  از  سادگی  به  نمی توان  دیگر 
تئاتر با موضوع جنگ، انتظار حفظ 
تقویت  و  مقدس  دفاع  ارزش های 
طور  به  داشت.  را  مقاومت  جبهه 
نمونه نمایش »شوایک، سرباز ساده 
دل«،  نمونه بارزی در پوچ نشان دادن 
مقاومت و جنگ مبتنی بر عقاید و 
ارزش های دینی هر ملتی است. در 
سال جاری نیز دو نمایش »برای کاله  
آهنی ها« و »آهواره« فارغ از اینکه به 
ارزش های انسانی و زشتی های جنگ 
اشاره می کنند، به طور کلی هرگونه 
مقاومت و جنگی را نفی کرده اند. 
در نمایش »برای کاله آهنی ها«، دین 
و مذهب به عنوان علت اصلی بروز 
جنگ و خونریزی مورد تمسخر و 
البته نقد قرار گرفته است و عجیب 
اینکه در جشنواره ای ارزشی نیز به 
عنوان اثر برگزیده انتخاب می شود! 
و طرد  نفی  با  نیز  »آهواره«  نمایش 
هرگونه روحیه مقاومت به خصوص 
در حوزه غرب آسیا، نظام های ارزشی 
محور مقاومت در منطقه را به چالش 
کشیده است. در ادامه به مناسبت هفته 
دفاع مقدس، نگاهی به نمایش »برای 

کاله آهنی ها« خواهیم داشت:
برزخ صلح، بهشت جنگ

 »برای کاله آهنی ها« به نویسندگی 
و کارگردانی پژمان عبدی، نمایشی 
گروتسک با ریتی تند و پر دیالوگ 
است. نمایشی که می توان ویژگی های 
و  کنار خشونت  در  را  آن  طنزآمیز 

همسان  جنگ،  با  توأم  خون ریزی 
دیالوگ هایی  با  که  وقتی  دانست. 
کمیک پایی که در پوتین نظامی جا 
مانده! را ترسیم می کند، مخاطب را 
میان خنده و وحشت معلق می گذارد. 
در این میان گروهی از تماشاگران به 
چنین صحنه هایی می خندند و برخی 
این  از  می مانند.  مبهوت  همچنان 
آهنی ها«  کاله  »برای  در  موقعیت ها 

بسیار وجود دارد. 
نمایش داستان سه روحی است که 
در  و  شده  کشته  جنگ  میدان  در 
متوجه  مرور  به  سنگر  از  گوشه ای 
خود  دلهره آور  و  جدید  موقعیت 
می شوند. جنازه متعفن یکی از آنها، 
همه  از  و  دیگری  شده  قطع  پای 
مهم تر ورود به دنیایی که بالتکلیفی 
در اینجا بهترین توصیف را در خود 
جای می دهد؛ ویژگی گروتسک وار 
در  که  آنها  می کند.  ترسیم  را  اثر 
جدید  شرایط  متوجه  خیلی  ابتدا 
نیستند، همچنان بر سر مواضع خود 
که در مقابل یکدیگر به جنگ با آن 
پرداختند می ایستند و لفاظی می کنند. 
این لفاظی ، ریشه های بروز جنگ در 
قدرت طلبی و منافع عده ای خاص 
ایدئولوژیک  و  نژادپرستانه  شعار  با 
را القا می کند. تا اینکه این شرایط با 
ورود فرشته مرگ که در نمایش به 
»فرشته« خوانده می شود؛ سویه  نام 
برایشان  هولناک  شرایط  از  دیگری 

ترسیم می شود.
فرشته ای که فرشته نیست!

 فرشته ۵۱۷ نیز خود شخصیتی چند 
اینکه قاطع و  وجهی دارد. در کنار 
سخت گیر است و دائما در دفترچه 
اعمال سربازان کوچکترین حرکتشان 
را ثبت می کند، در عین حال دچار 
است  و همچنان بخشی  بینی  کم 
عهده  بر  نمایش  کمیک  وجه  از 
با  تعامالتش  نوع  و  این شخصیت 
دین  نماینده  عمال  او  است.  ارواح 

در سرنوشت شخصیت های نمایش 
مهم  مسائل  بر  که  فرشته ای  است. 
جنگ  کشتار  چون  تاثیرگذاری  و 
الفاظ  به  اما  نداشته  حساسیت 
شخصیت ها  نادرست  و  نامربوط 
واکنش تندی نشان می دهد. فرشته 
تنها مسئول انتقال آنها به جهان دیگر 
اتفاق  هیچگاه  که  انتقالی  نیست- 
نمی افتد- بلکه تحلیلگر جبهه جنگ 
خوبی  به  را  جنگ  نقشه  و  است 
بررسی می کند. به گونه ای که دین را 
عامل جنگ و کشتار نشان می دهد و 
در کنار پرداخت طنز و هجو خود؛ 
را  دین باوران  و  دین  به  منفی  نگاه 
نیز در نمایش ترسیم می کند. ارواح  
بدون  را  کارها  بعضی  دارند  سعی 
اینکه فرشته متوجه شود انجام دهند 
از موقعیت ها  او در برخی  اینکه  و 
می گذرد  آنها  کالمی  لغزش های  از 
و کمی هم با مناسبات دنیای مادی 
فرشته   و  دین  هجو  به  ناآشناست؛ 
بر  تعامالت  این  می پردازد.  مقرب 
خیر و شری که از جانب هر یک 
از طرفین جنگ در شکل کلی تری 
در جریان است و اشل کوچک آن 
فضای کلی جنگی را می سازد که دو 
کشور را در مقابل یکدیگر قرار داده 

است.
تیغ تیز و زنگی مست

نمایش  ارواح  یا  شخصیت ها  نام 
و  »دوشنکف«  »آرپیاجی«، 
»کالشینکف« است که این انتخاب 
خود دنیای کوچک شده ای از جنگ 
که  سربازانی  می کند.  نمایندگی  را 
در دو سوی میدان جنگ به کشت 
و کشتار می پردازند گویی وسیله و 
ادوات جنگی هستند که در هر برهه 
زمانی در دست صاحبان قدرت  و 
تنها  آنها  و  شده  دست  به  دست 
زنگی  در دست  بازیچه ای  مثابه  به 
مستی هستند که سرنوشتشان اهمیتی 
ندارد. نمایش تمام جنگ ها را با یک 

شیوه به باد انتقاد و تمسخر می گیرد. 
توجه  با  سرباز  سه  این  شخصیت 
به اسامی شان معنایی دومی می یابد 
که به نوعی کامل کننده شخصیت 
هر  که  سربازهایی  آنهاست.  اصلی 
گردانندگان  که  هدفی  بدون  کدام 
جنگ  وارد  دارند  مدنظر  آن  اصلی 
شدند و از علل و عواقب واقعی آن 
آنها  از  یکی  ندارد.  اطالعی  چندان 
کفتربازی است که به دلیل خوردن 
موشکی به کفترش و به قصد انتقام به 
جنگ آمده. دیگری که الابالی و بی 
هدف زندگی می کند در قماری که با 
بچه های محل داشته وارد جنگ شده 
و سومی برای نشان دادن شجاعتی 
که نامزدش از او انتظار دارد، جنگیدن 
اهداف  اما  است.  کرده  انتخاب  را 
کوچک و فرعی آنها، هیچکدام به 
اصلی  هدف  تنها  و  نرسیده  نتیجه 
گردانندگان است که در پی مرگ آنها 
محقق می شود. در این میان با توجه 
به جهان اثر که باور به روح و دنیای 
در  دین  نقش  دارد؛  قبول  را  دیگر 
مناسبات این شخصیت ها در میدان 
جنگ و در گذشته آنها؛ کامال خنثی 

و بی تاثیر است.
بهشت جنگ!

آنها که برای رفتن به دنیای دیگری با 
سفینه فرشته آسمانی آماده می شوند 
نصاب 2۰۰  حد  به  تعدادشان  باید 
نفر برسد تا فرشته آنها را راهی کند. 
اما در میانه راه وقتی که آنها از نگاه 
حاال  و  می نگرند  جنگ  به  دیگری 
مردن دیگران از سوی هر طرفی که 
باشد، می تواند زودتر تکلیف آنها را 
مشخص کند، خوشحال هستند. چرا 
که از بالتکلیفی نجات یافته و راهی 
بهشت یا جهنم خواهند شد! در همین 
اثنا از سوی سازمان ملل قطعنامه ای 
میان دو طرف جنگ امضا می شود و 
جنگ به اتمام می رسد. به این ترتیب 
که  می گیرند  قرار  برزخی  در  آنها 

نتیجه صلح میان دو طرف است. مانند 
سرنوشتی که هر کدام از ابزارآالت 
جنگ در زمان اتمام آن پیدا می کند، 
با امضای صلح، این ارواح بالتکلیف 
و به نوعی بی استفاده می مانند. فرشته 
دیگری  جنگ  زمانی که  تا  می گوید 
به حد  کشته ها  تعداد  و  نگرفته  در 
این  در  همچنان  آنها  نرسد  نصاب 
شرایط باقی خواهند ماند. پایانی که 
نامعلوم  سرنوشت  به  اهمیتی  هیچ 
نمی دهد  سرگردان  روح  چند  این 
و تنها در شکل کالن تصمیم گیری 
می شود. کلیت اثر نگاهی ضدجنگ 
پایانش  و  شروع  که  جنگی  دارد. 
نیست.  امیدوارکننده  و  خوشایند 
موقعیت  واسطه  به  آن را  که  جنگی 
دو طرف از مقوله دفاع متمایز می کند. 
چرا که سربازان این جنگ هیچکدام 
هدفی واال برای دفاع از سرزمین خود 
را دنبال نکرده و علت جنگیدن آنها 
شرایطی است که جامعه برای آن به 
وجود آورده است. هیچکدام از آنها 
در طول نمایش حرفی از اهداف و 
مدنظر  جنگ  صاحبان  که  آرمانی 
دارد را بیان نمی کنند. اما آنچه در این 
میان مشترک است اهداف شخصی 
سربازان است. اهدافی که اصوال هیچ 
سنخیتی با جنگی که در آن جان خود 
انتها  از دست می دهند ندارد. در  را 
نیز فرشته آسمانی که باید به مکان 
نامعلومی برود به آنها نویدی می دهد 
تا افسردگی و ناامیدی آنها را کمتر 
کند. اینکه نگران نباشند و جنگ به 
زودی زود در جای دیگری از کره 
زمین درمی گیرد و تعداد کشتگانش 
سفینه ای  ظرفیت  از  بیشتر  بسیار 
خواهد بود که آنها باید با آن به مقصد 
نهایی خود کوچ کنند. مقصدی که 
در انتظار کشته شدن عده ای سرباز 
جنگی  نوید  می رسد.  سرانجام  به 
دیگری به زودی زود از سوی فرشته، 
خود بر جنگ طلبی نهاد دین اذعان 
هیچ  نمایش  اینکه  علی رغم  دارد. 
اطالعی از زمان و مکان وقوع جنگ 
نمی دهد، اما نام فرشته »۵۱۷« است. 
این عدد شماره قطعنامه ای است که 
ملل  سازمان  سوی  از   ۱982 سال 
متحد برای جنگ میان لبنان و رژیم 
صهیونیستی منعقد و از پی آن آتش 
به  توجه  با  و  گرفت.  بس صورت 
سربازها  به  فرشته  که  شومی  نوید 
مبنی بر ادامه جنگ به زودی می دهد، 
به نظر می رسد در اینجا جنگی را مد 
نظر دارد که همواره در جریان است 
و هر از چند گاهی شعله های آن زبانه 

می کشد.

کاریکاتور

کنسرت عرفانی گروه موسیقی تنبور »شمس« در پانزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی موسیقی عرفانی صوفیه در سالن سه 
هزار نفری کنگره سلجوقیان شهر قونیه برگزار شد. در پایان این 
کنسرت موسیقی عرفانی، از طرف نواده بیست و دوم موالنا و 
معاون وزیر فرهنگ و هنر کشور ترکیه، با اهدای لوح یادبود از 
کیخسرو پورناظری به پاس یک عمر تالش هنری در خدمت 
به موسیقی عرفانی تقدیر و یک عدد ساز نی نیز به رسم یادبود 
به اعضای گروه موسیقی تنبور »شمس« و همایون شجریان اهدا 
شد.همچنین یک جام سفالین نفیس و ُگل ُرزی که با تربت مزار 
حضرت موالنا پرورش یافته است، از طرف چلبی و معاون 
وزیر فرهنگ و هنر ترکیه، به مناسبت زادروز تولد محمدرضا 

شجریان به فرزند او تقدیم شد.

موالان براي محمد رضا شجراين 
گل فرستاد

»تورقوزآباد«آخریننمایشدلقکصهیونیستی

رویکردهای متفاوت به جنگ؛ از ارزش تا تباهی!
* رویا سلیمی

کارگردانی  به  خوک«  »ژن  سینمایی  فیلم  تولید  پیش 
حضور  از  رسانه ها  برخی  و  شده  آغاز  سهیلی  سعید 
موضوع  این  که  دادند  خبر  فیلم  این  در  حیایی  امین 

توسط مدیر برنامه های حیایی تأیید نشد.
روزبه معینی در این باره گفت: با آقای سهیلی گپ و 

گفتی داشتیم، ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست.
وی درباره درباره فعالیت های کنونی امین حیایی اظهار 
داشت: درحال حاضر مشغول به خواندن چند فیلمنامه 
هستیم و از این ماه نیز کالس های استعدادیابی مجموعه 

هنر گستر حیایی شروع می شود.
را  دارکوب و شعله ور  فیلم های  امین حیایی هم اکنون 
از  نیز  یایا«  فیلم سینمایی »خانوم  دارد.  پرده سینما  بر 

آبان ماه با بازی این بازیگر روی پرده سینما می رود.

حضور»امني حيايی« در ژن 
خوك قطعی نيست

فیلم کوتاه »فراموشی« ساخته فاطمه محمدی به جشنواره ای در 
آمریکا راه یافت.

فاطمه محمدی  »فراموشی« ساخته  کوتاه  فیلم  مهر  به گزارش 
به بخش رقابتی جشنواره فیلم Post alley راه یافت. امسال 
یازدهمین دوره این جشنواره در روز ۱۳ اکتبر برابر با 2۱ مهرماه در 

سیاتل آمریکا برگزار می شود.
این فیلم تاکنون 6 حضور بین المللی داشته که موفق به کسب 2 
جایزه از آنها شده است. »فراموشی« در ۱۵ دقیقه به روایت مسایل 

و مشکالت دوران سالخوردگی می پردازد.
عوامل این فیلم کوتاه که نخستین تجربه کارگردانی محمدی به 
شمار می رود، عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: فاطمه محمدی، 
پورامیری،  پدرام  و  داوودی  محمد  امیری،  نویسندگان: حسین 

بازیگران: مریم بوبانی، محسن قاضی مرادی  و....

»فرامویش« به جشنواره 
آمریکایی رسید

 خوشا هر آنچه که 
تو باغ باغ می خواهی

*محمد علی بهمنی 

زمانه وار اگر می پسندیم کر و الل
به سنگفرش تو این خون تازه باد حالل

مجال شکوه ندارم ولی ماللی نیست
که دوست جان کالم من است در همه حال

قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت
به واژه ها که مرا برده اند زیر سوال
تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم

بشوق توست که تکرار می شود هر سال
ترا ز دفتر حافظ گرفته ام یعنی

که تا همیشه ز چشمت نمی نهم ای فال
مرا زدست تو این جان بر لب آمده نیز
نهایتی ست که آسان نمی دهم به زوال

خوشا هر آنچه که تو باغ باغ می خواهی
بگو رسیده بیفتم به دامنت ‚ یا کال ؟

اگر چه نیستم آری بلور بارفتن
مرا ولی مشکن گاه قیمتی ست سفال

بیا عبور کن از این پل تماشایی
ببین چگونه گذر کرده ام ز هر چه محال

ببین بجز تو که پامال دره ات شده ام
کدام قله نشین را نکرده ام پامال

تو کیستی ؟ که سفرکردن از هوایت را
نمی توانم حتی به بالهای خیال 

یک جرعه شعر

 »سریال ممنوعه« از هفته آینده
 بر می گردد 

شبکه  فرنگ«  »شهر  برنامه  در  داروغه زاده 
خبر درباره آخرین وضعیت فیلم رستاخیز و 

ممنوعه توضیحاتی ارائه کرد.
رستاخیز  فیلم  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
گفت: »تصمیم گیری درباره این فیلم در اختیار 
سازمان سینمایی نیست زیرا پخش تصویر 
یاران امام حسین بخصوص حضرت ابوالفضل 
مورد اتفاق نظر مراجع نیست. این فیلم مشکل 

اکران دارد و باید در آنجا حل شود.«
او درباره سریال »ممنوعه« نیز گفت: »مراحل 
تولید این سریال متوقف نشده است و از هفته 
ماه  به خاطر  می شود.  آغاز  آن  پخش  آینده 
محرم و اینکه تمام قسمت های ساخته شده 
باید مورد بازبینی قرار می گرفت، در توزیع آن 
وقفه افتاد. ضمن اینکه یکی دو سکانس در 
قسمت اول سریال وجود داشت که بهتر بود 

حذف می شد. «
که  است  خوشبختی  »جای  داد:  ادامه  او   
با سرمایه گذاری  می توانند  ما  کارگردان های 
کمک  بدون  سریال هایی  خصوصی  بخش 
دولت تولید و توزیع کنند و گردش اقتصادی 
در کشور ایجاد کنند و مردم با پول خودشان 

آن محصوالت را خریداری کنند.
ایرانی  کاالی  تولید  از  حمایت  سال  امسال 
است باید کمک کنیم این بخش رونق پیدا 
کند و گردش اقتصادی رشد پیدا کند و وظیفه 
دولت است که حمایت کند زیرا ما در بخش 

نمایش خانگی هیچ سرمایه گذاری نکردیم.«

»همه می دانند« اصغر فرهادی همچنان 
شانس اسکار دارد

استودیو فوکوس فیچرز اعالم کرد فیلم »همه 
می دانند« ساخته فرهادی برای جا نماندن از 
رقابت اسکار، ۳۰ نوامبر به صورت محدود در 

آمریکا اکران می شود.
به گزارش  از رپ، استودیو فوکوس فیچرز 
تریلر  کرد  اعالم  سپتامبر   28 جمعه  روز 
دانند«  اسپانیایی زبان »همه می  روانشناسانه 
ساخته اصغر فرهادی 8 فوریه 2۰۱9 اکران 
خواهد شد. این استودیو همچنین اعالم کرد 
رقابت  فیلم شانس شرکت در  آن که  برای 
اسکار را داشته باشد در تاریخ ۳۰ نوامبر 2۰۱8 

به صورت محدود در آمریکا اکران می شود.
با اکران در آمریکا این امکان برای »همه می 
اسکار  رقابت  در  که  فراهم می شود  دانند« 
2۰۱9 شرکت کند؛ ولی این بار نه در بخش 
فیلم خارجی زبان بلکه در بخش رقابت اصلی 
اسکار که شامل همه بخش ها از بهترین فیلم 
تا بخش های فنی می شود. حضور در این 
رقابت می تواند شانسی برای دریافت اسکار 
از سوی بازیگران فیلم یعنی پنه لوپه کروز و 

خاویر باردم باشد.
فوکوس فیچرز ماه می امسال در زمان نخستین 
نمایش فیلم در جشنواره کن حقوق فیلم را 

بدست آورد.
»همه می دانند« با بازی پنه لوپه کروز و خاویر 
باردم و به کارگردانی اصغر فرهادی است. این 
فیلم را الکساندر مالِگی از ممنتو فیلمز و آلوارو 

لونگوریا از مورنا فیلمز تهیه کرده اند.


