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اقدامات  ماه  آبان  تا  ها  وپایی  ار
کنند می  اعالم  را  شان  عملی 
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سرمقاله
فضای مجازی، کاالی اصلِی 

سبد فرهنگی خانواده ها

نگاه روز

 وزیر علوم اولین کارت زرد
 را از مجلس گرفت

خانواده  فرهنگی  سبد 
ایرانی، موضوعی است 
ذهن  روزها  این  که 
خود  به  را  بسیاری 
بحث  و  کرده  درگیر 
به  را  متعددی  های 

چالش کشیده است. فضای مجازی و استفاده 
اجتماعی،  های  از شبکه  کاربران  روزافزوِن 
به نوعی در ردیِف کاالهای اساسِی فرهنگی 
خانواده ها قرار گرفته و توجه بیش از پیش به 
محیط های مجازی باعِث تغییرات ساختاري 
در خانواده هاي عصر جدید گشته که در نتیجه 
به کوچک شدِن خانواده و نوعي گریز به توجه 
دیگران نیز شده که این امر مي تواند اولین 
لغزشگاه جواناِن فردا باشد که دانسته یا ندانسته 
بر عدم توجه به کانون و هسته خانواده، روز و 
شب مي گذرانند.در این مسیر اما مراقبت هاي 
پي در پي را فراموش نکنیم که هنوز هم با 
تمام دگرگوني هایي که بر اثر عصر تکنولوژي 
به وجود آمده است، تعریف خانواده چون 

گذشته به قوت خود باقي است...

2 الهام آمرکاشی

معاون اول قوه قضائیه خبر داد:

محکومیت3مفسد اقتصادی به اعدام 

تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن ۱۰ میلیونی؛

وام  افـزایش  احتمال 
مسکن به 1۶۰میلیـون

مکانیسم ویژه اروپا 
ناکارآمد باشد، از

برجام خارج می شویم

به گزارش زمان ، واشنگتن پست به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت، در صورتی 
که مکانیسم ویژه اروپا برای حفظ توافقنامه هسته ای کارایی نداشته باشد، ایران از این 
توافقنامه خارج می شود. ›محمد جواد ظریف‹ درباره پایبندی ایران به توافقنامه هسته 
ای گفت: در صورتی که مکانیسم ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی ها کارایی نداشته 
باشد، ایران احتماال از این توافقنامه خارج می شود.در پی خروج آمریکا از توافقنامه 
هسته  ای، کشورهای اروپایی از تصمیم خود برای ایجاد مکانیسم ویژه به منظور تسهیل 
روند پرداخت  های مربوط به صادرات و واردات ایران دارند تا از این طریق، فعاالن 

اقتصادی را به پیگیری داد و ستد قانونی با ایران ترغیب کنند.
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رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه اروپایی ها 
اعالم کردند همواره به دنبال مرتفع کردن نارسایی 
ها خواهند بود، گفت: تالششان این بود که تا آبان 

ماه اقدامات عملی شان را اعالم کنند.
واعظی  محمود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برنامه  در  حضور  با  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
نگاه یک در خصوص دستاوردهای سفر رئیس 
هفتاد  در  شرکت  برای  نیویورک  به  جمهور 
اظهار  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  سومین  و 
از  یکی  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  داشت: 
به همه کشورهای  متعلق  تریبون های  مهمترین 
دنیا برای بیان مواضع و نکات مدنظر برای انتقال 
در  سخنرانی  بر  عالوه  است.  عمومی  افکار  به 
ها  برای مالقات  مجمع عمومی، فرصت خوبی 
وجود دارد. معموال در سفرها هدف گذاری های 
مختلفی می کنیم. به برخی ابهاماتی که به وجود 
می آورند در آنجا پاسخ می گوییم و از سویی 
دیگر فرصت خوبی برای صحبت کردن با رسانه 
های بین المللی است.وی افزود: برای هماهنگی 
نیز فرصت خوبی است.  المللی  با نهادهای بین 
سفر رئیس جمهور هدف های مختلفی را دنبال 
می کرد که این سفر یکی از سفرهای خوب بود 
و آنچه را در ۲-۳ ماه گذشته هدف گذاری کرده 
بودیم به آن رسیدیم و تحقق پیدا کرد. از گذشته 
کمیته هایی در ریاست جمهوری و وزارت امور 
از  بود. حدود ۲ هفته قبل  خارجه تشکیل شده 
سفر با توجه به ریاست آمریکا بر شورای امنیت 
شورای  جلسه  برگزاری  برای  ترامپ  اعالم  و 
گروه  و  سیاسیون  از  برخی  ایران،  درباره  امنیت 
های مختلف و دلسوزان با توجه به این شرایط، 
توصیه می کردند که خوب است رئیس جمهور 
به این سفر نرود.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه 
داد: دیدگاه های دیگری نیز وجود داشت که ما 
هرجا غیبت کردیم، ضرر کردیم. آنچه مواضع ما 
است، برحق است و اگر حضور پیدا میکردیم و 
مواضع خود را اعالم می کردیم حرف ما شنیده 
می شد. با مشورت های مختلف تصمیم بر رفتن 

گرفته شد و وقتی به آنجا رفتیم همه چیز عوض 
شد؛ جلسه شورای امنیت موضوعش تغییر کرد و 
به تغییر اشاعه تبدیل شد. در این جلسه ترامپ 
در شورای  را  مجمع عمومی  های  همان حرف 
شورای  اعضای  همه  خوشبختانه  که  زد  امنیت 
امنیت از برجام حمایت کردند.واعظی خاطرنشان 
کرد: آنچه قرار بود طراحی کنند که به ضرر ما 
به  این درسی  شود، به ضرر آمریکا تمام شد و 
ما می دهد که اگر اعتماد به نفس و اعتقاد داشته 
باشیم، حضورمان در این محافل بر قدرتمان می 
افزاید.رئیس نهاد ریاست جمهوری، بیان داشت: 
در مالقات ها با سران کشورها با توجه به مسائل 
اقتصادی یکی از اهدافمان تقویت روابط اقتصادی 
با کشورهای مختلف بود. دوم بحث شرایط منطقه 
پیامدهای  آنچه  و  برجام  با  رابطه  در  و  بود  ما 
خروج آمریکا بود را نیز شفاف کردیم.واعظی با 
بیان اینکه با توجه به اقدام تروریستی در اهواز و 
شهادت جمعی از هموطنانمان تقریبا همه سران 

کشورها این اقدام را محکوم کردند، عنوان کرد: 
آمریکایی ها اول یک موضع گرفتند که ایرانی ها 
باعث  چیزی  چه  که  برگردند  خودشان  به  باید 
آقای  اما  است؛  شده  حادثه  این  آمدن  وجود  به 
رئیس جمهور این موضوع را به خوبی باز کردند 
و گفتند پس باید راجع به ۱۱ سپتامبر نیز چنین 
چیزی وجود داشته باشد و نتیجه این صحبت این 
امنیت  شد که روز دوشنبه بعد از ظهر، شورای 
اقدام  این  ای  بیانیه  در  آرا  اتفاق  با  ملل  سازمان 
تروریستی را محکوم کرد.وی مجموعه مالقات ها 
و دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک را مثبت 
کردیم  اعالم  گفت:  کرد.وی  ارزیابی  سازنده  و 
تامین  ما  منافع  ماند که  برجام می  تا موقعی  که 
شود. ژاپن به ما گفت در حال مذاکره با آمریکایی 
ها برای خرید نفت از ایران هستیم؛ بسیاری از 
شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند، مالحظاتی 

دارند که نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
ادامه در صفحه 2

واعظی : به دنبال تثبیت بازار هستیم            

اروپایی ها تا آبان ماه اقدامات عملی 
شان را اعالم می کنند
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معاون اول قوه قضائیه خبر داد:

محکومیت3مفسد اقتصادی به اعدام 
مفسد  از ۳۵  نفر  سه  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
اقتصادی، مفسد فی االرض شناخته شده و به اعدام 

محکوم شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محسنی اژه ای دیروز در 
حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیران کل استان زنجان 
با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام توان و ظرفیت نسبت 
به رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اخاللگران 
مفاسد  های  پرونده  افزود:  است،  کرده  اقدام  بازار 
به صورت ویژه رسیدگی  بازار  اقتصادی و اخاللگران 
شده و تاکنون برای ۳۵ نفر حکم صادر شده است.وی 
با بیان اینکه ۳ نفر از مجرمین مفاسد اقتصادی، مفسد 
فی االرض شناخته شده و به اعدام محکوم شده اند، 
افزود: هنوز حکم اعدام این سه نفر غیرقطعی است و 
در صورت تایید دیوان عالی کشور، حکم به مرحله اجرا 
در خواهد آمد.محسنی اژه ای با بیان اینکه در مورد 
۳۲ مجرم مفاسد اقتصادی نیز احکامی همانند زندان، 
انفصال از خدمات دولتی و رد مال در نظر گرفته شده 
است، افزود: تعدادی از این مجرمین به ۲۰، ۱۲ و یا ۱۰ 
سال و یا پائین تر زندان محکوم شده اند.وی با تاکید 
بر اینکه دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مرتبط 

به شدت با هرگونه فساد اقتصادی و اخالل در زمینه 
بازار مقابله خواهد کرد، ادامه داد: به همه دادستانی 
های کشور تاکید شده که با همکاری نیروی انتظامی 
در راستای برخورد و دستگیری با مفسدان اقتصادی و 
اخالل گران بازار اغماض نکنند.معاون اول قوه قضائیه با 
تاکید بر اینکه دشمن در تالش است با حربه اقتصادی 
نسبت به ملتهب کردن فضای جامعه ایران اقدام کند، 
تصریح کرد: همه آحاد جامعه باید تالش کنند تا توطئه 
دشمن که به زعم خود در تالش برای ضربه زدن به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است با شکست 

مواجه شود.محسنی اژه ای با بیان اینکه در حال حاضر، 
دولت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را به اندازه کافی 
و به میزان الزم ذخیره سازی کرده، جای هیچ گونه 
نگرانی نیست، اظهار داشت: مردم نباید فریب جوسازی 
نظام  بدخواهان  و  دشمنان  دروغین  تبلیغات  و  ها 
مقدس جمهوری اسالمی را بخورند.وی ادامه داد: از 
مردم استدعا داریم که به اندازه نیاز خود کاال خریداری 
نموده و از انبار کردن مواد غذایی و کاالها خودداری 
نمایند.معاون اول قوه قضائیه از تعامل و همکاری مردم 
در معرفی محتکران و اخاللگران بازار تشکر و قدردانی 
کرد و خواستار تداوم این امر شد.اژه ای تاکید کرد: این 
تعامل باید تداوم پیدا کند و کسانی که می خواهند نام 
آنها محفوظ بماند، محفوظ خواهد ماند و از آنها حمایت 
خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به وضعیت موجود در 
حوزه حمل و نقل جاده ای افزود: عده ای با تحریک 
دشمن در تالش هستند تا در حوزه حمل و نقل جاده 
ای کشور اخالل بوجود بیاورند و کسانی که این اقدامات 
را انجام می دهند و اقدام به تهدید کامیونداران می کنند 
ومانع تردد آنها در جاده ها می شوند مطمئن باشند که 

مجازات سختی در انتظار آنها است.

مخاطرات خرید خودرو با کارت ملی دیگران
 رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: سازمان های 
ذی ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت نام خودرو اجاره می دهند و 
همچنین سایت های منتشر کننده این آگهی ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان 

این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید موتمنی اظهار کرد: متاسفانه سال هاست که 
با یک معضل اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و مدارک شناسایی 
غیر، برای دور زدن قوانین و مقررات روبرو هستیم.وی با بیان اینکه نمونه اخیر این 
موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبت نام خودرو است، خاطرنشان کرد: ایران 
برای کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها شرط  اقدامی هوشمندانه  خودرو در 
نداشتن خودرو هنگام ثبت نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف کننده واقعی 
برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.وی ادامه داد: در چند 
روز اخیر شاهدیم که برخی افراد آگهی اجاره کارت ملی خود را در برخی سایت های 
اینترنتی برای ثبت نام خودرو منتشر کرده اند.وی با بیان اینکه مسووالن مربوطه 
باید هم با صاحبان این آگهی ها و هم سایت های منتشر کننده آنها برخورد کنند، 
تصریح کرد: روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت 
ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می روند و متقاضی از 
واگذارکننده وکالت کلی و بالعزل برای استفاده از کارت ملی می گیرد.موتمنی ادامه 
داد: این در حالی است که اجاره دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه 
وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می دهند که ده ها سوء استفاده 
دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، 
فرار مالیاتی و غیره انجام دهد.وی افزود: سال ها است که می شنویم برخی از تجار با 
پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام 
به واردات کاال کرده و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر نیز شخص اجاره 
دهنده کارت ملی مسوول است.رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 

خودروی تهران تاکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت 
ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در 
صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکالت حقوقی 
بسیاری ایجاد شود بنابراین هم اجاره دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه 
مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.در روزهای اخیر دیده شده که افرادی در 
برخی از سایت های خرید و فروش اینترنتی اقدام به انتشار آگهی اجاره کارت ملی 

برای ثبت نام خودرو کرده اند.
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فضای مجازی، کاالی اصلِی سبد فرهنگی 
خانواده ها

* الهام آمرکاشی

سبد فرهنگی خانواده ایرانی، موضوعی است 
که این روزها ذهن بسیاری را به خود درگیر 
کرده و بحث های متعددی را به چالش کشیده 
روزافزوِن  استفاده  و  مجازی  فضای  است. 

کاربران از شبکه های اجتماعی، به نوعی در ردیِف کاالهای اساسِی 
فرهنگی خانواده ها قرار گرفته و توجه بیش از پیش به محیط های 
مجازی باعِث تغییرات ساختاري در خانواده هاي عصر جدید گشته 
که در نتیجه به کوچک شدِن خانواده و نوعي گریز به توجه دیگران 
نیز شده که این امر مي تواند اولین لغزشگاه جواناِن فردا باشد که 
دانسته یا ندانسته بر عدم توجه به کانون و هسته خانواده، روز و 

شب مي گذرانند.
در این مسیر اما مراقبت هاي پي در پي را فراموش نکنیم که هنوز 
هم با تمام دگرگوني هایي که بر اثر عصر تکنولوژي به وجود آمده 
است، تعریف خانواده چون گذشته به قوت خود باقي است و مکاِن 

امِن خانواده مي تواند مأمِن آرامش و آسایش باشد.
آرامشي که در دنیاي حاضر کمتر یافت مي شود؛ آرامشي که در 
فضاي مجازي و استفاده مکرر از اینترنت، دیریاب و دست نیافتني 

شده است.
ترویج شیوه های نوین در سبک زندگی و تأثیرات اجتماعی فضای 
مجازی در خانواده ها باعث نوعی خأل و انزوا طلبی در افراد شده 
که به طور مستقیم بر روابط درونی و بیرونی افراد خانواده و جامعه 

سایه افکنده است.
در حقیقت این روزها در جامعه کنونی، اگر قدمی در فضاهای 
مجازی بگذاریم، علی رغم این موضوع که نمی توان پیشرفت و 
تکنولوژی در این فضا را انکار کرد، اما تعدد مسائلی که باعث به 
وجود آمدن فاصله خانوادگی و افزایش اعتیاد به اینترنت شده را نیز 

نمی توان منکرشد.
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال ضمن ارائه آمار استفاده کاربران 
ایرانی از شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای بیان کرد: ایرانیها 
حدود ۵ تا ۹ ساعت وقت خود را در شبکه های اجتماعی می 
گذرانند. عضویت ۵۳درصد ایرانیها در یکی از شبکه های اجتماعی، 
۱۴میلیارد ساعت صرف بازی کردن در فضای مجازی،عالقه ایرانیها 
به جستجوی »خبر« در فضای مجازی از جمله مواردی است که 
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد بر 
آن تأکید داشته و اذعان می کند: ۷۲درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال در 
این شبکه های اجتماعی عضویت دارند و بررسی ها نشان می دهد 
که به صورت میانگین ایرانیها ۵ تا ۹ ساعت در روز در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند که میانگین این حضور در دنیا ۱۶ ساعت 

در ماه است.
همچنین بر اساس آمار، ایرانیان در طول چیزی بین ۸ الی ۹ ساعت 
از وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند در حالی که این 
رقم در کشوری مثل فلیپین ۳ساعت و ۴۲ دقیقه، در برزیل ۳ ساعت 

و ۱۸ دقیقه و در آرژانتین و مکزیک، ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه است.
بی تردید، ضعف بنیاد خانواده- کاهش سالمت روانی و پذیرش 
مسئولیت های فردی از جمله معضالت عدیده ای است که به دلیِل 
استفاده نادرست و کنترل نشده از اینترنت، در قشرجوان، بروز و 
نوسان بیشتری پیدا کرده است؛ چنانچه در تحقیقاتی که در این 
خصوص انجام شده است، نتیجه ی تحقیقات در کشور نشان می 
دهد که ” بیشترین استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هستند و ۳۵ 
درصد از آنها به خاطر حضور در چت روم، ۲۸ درصد برای بازی 
های اینترنتی، ۳۰ درصد به منظور چک کردن پست الکترونیکی و 

۲۵ درصد نیز به دلیل جست و جو، در شبکه جهانی هستند”.
آمارها نشان مي دهد، ساعاتي که کودکان از فضاهاي مجازي استفاه 
مي کنند، بیش از ساعاتي است که در مدرسه صرف مي کنند که 
این موضوع، زنگ هشدار و خطري در کمین خانواده ها محسوب 
می شود که الزم است خانواده ها بر بسیاري از موارد کلیدي که در 
گذشته بیشتر بر آن ممارست ورزیده مي شد، تأکید داشته باشند و 
در راهبردي ترین امور و اخالفیات، در تربیت فرزندان و حفظ قوت 

خانواده، اقدامات و اخالقیاِت ابتدایی را فراموش نکنند.
حساس بودن خانواده ها به حفظ و انسجامِ حریم خانوادگی می 
تواند تا حد زیادی تأثیر و تخریِب استفاده مفرط و نامناسب جوانان 
از فضای مجازی را تعدیل کند که بی شک آشوب های روحی نقش 
بسزایی در عدم تکوین اخالق فردی دارد و ظهور ارتعاشات روانی 

در گذر زمان هم ترمیم پذیر نخواهد بود.

elhamamerkashi@ymail.com

نویسنده و راوی کتاب »فرنگیس« 
با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

 پس از انتشار تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی، خانم ها فرنگیس حیدرپور و 

مهناز فتاحی با رهبر معظم انقالب دیدار کردند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، ظهر 
دیروز و پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت 
ادبیات جهــاد و مقاومت که در آن تقریظ حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بر کتاب »فرنگیس« منتشر شد، 
خانم ها فرنگیس حیدرپــور )راوی کتاب( و مهناز 
فتاحی )نویســنده ی کتاب( با رهبر معظم انقالب 

اسالمی دیدار کردند.

تعیین تکلیف سازوکارحمایت 
ازاقشار ضعیف در مجلس

 عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: دولت 
در الیحه اصالحی بودجه، پیشنهاد نهایی خود 
برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر را در قالب 
ســبد کاال و یا کارت الکترونیک ارائه خواهد 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهباز حسن 
پور درخصوص جلسه دیروز کمیسیون برنامه و 
بودجه گفت: در جلسه دیروز کمیسیون برنامه 
و بودجه، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
حضور یافت و گزارشی از بسته های حمایتی 
دولت از اقشــار کم درآمد ارائــه کرد.نماینده 
مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: پیشنهادی در خصوص ارائه سبد غذایی و 
یا کارت الکترونیک برای کمک به اقشــار کم 
درآمد مطرح شد و مقرر شد دولت در اصالحیه 
الیحه بودجه پیشنهاد نهایی خود برای کمک 

معیشتی به مردم را ارائه کند.

احتمال معرفی دو وزیر 
به جای ربیعی

در حالــی کــه ۵۰ روز از اســتیضاح علی ربیعی 
می گذرد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی از تصویب کلیات الیحه 
تفکیک وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در این 

کمیسیون خبر داد.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا،با توجه به احتمال 
تأیید نهایی این تفکیک،  احتمال می رود که دولت به 
جای یک وزیر، دو وزیر برای مدیریت کل مجموعه 
وزارتخانــه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند.

وزارتخانه تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بعد از استیضاح 
علی ربیعی در مرداد ماه امسال، احتماال قرار است 
وارد مرحله جدیدی شــود. گرچــه فوریت الیحه 
تفکیــک وزارت کار و تعاون از رفاه در  مجلس رای 
نیاورد، اما این موضوع به صورت عادی در کمیسیون 
بررسی شده است.روح اهلل بابایی صالح، نماینده بوئین 
زهرا در مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: سه شنبه هفته گذشته، در 
جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش ها 
موضوع تفکیک وزارتخانه تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 

بررسی شده و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند. 

اخبار

سرمقاله

بد ترین رفیق کسی است که تو را 
به معصیت خدا تشویق کند

کالمامیر

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: دولت برای 
انبارهای  جامع  سامانه  یا  شبکه  کاالها  کنترل 
کشور را ایجاد کرده تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی 

در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند.
محمد  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست  در  حضورش  به  اشاره  با  شریعتمداری 
دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در این نشست درخصوص نحوه تامین ارز 
مورد نیاز کاالهای اساسی در اولویت اول، دوم و 
سایر کاالهای مورد نیاز جامعه گزارشی به اعضای 
کمیسیون ارائه شد و حاصل نشست این بوده که 
در یک تعامل و همکاری مشفقانه بین دولت و 
که  مقرراتی  و  قوانین  تنظیم  حوزه  در  مجلس 
شود.وزیر  اقدام  است،  اهداف  این  تحقق  حامی 
صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین 
سایر  و  اساسی  کاالهای  مردم،  ارزی  نیازهای 
کاالهای عمومی مورد احتیاج آنها چه از طریق 
تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی 
با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه 
قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا 
این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه 
تامین و سهولت دسترسی به کاال و نظارت دقیق 
تر و جامع تر بر قیمت کاالهایی که با نرخ رسمی 
وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، 
ادامه یابد.وی اظهار داشت: در یک سال گذشته 

دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد به ویژه 
سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و اتصال 
 4۰ در  اطالعات  الکترونیکی  های  شبکه  بین 
سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات 
عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید 
و توزیع کاال تالش کرده، زیرساخت های مناسب 
برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را بر روی کاالها 
ایجاد  اینکه  بیان  با  آورد.شریعتمداری  وجود  به 
که  کشور  انبارهای  جامع  سامانه  یا  شبکه  یک 
تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت 
و ریجستر شده اند، از دیگر اقدامات دولت بوده 
انبارها  این  افزود: تمامی کاالهایی که در  است، 
هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار 
می گیرند و اتصال شبکه انبارها به نظام صدور 
الکترونیکی وزارت راه که کاالهایی  بارنامه های 
که از بنادر مختلف به کشور حمل می شود را 
در بر می گیرد کامال متصل  کاالها را به انبارها 
منتقل می کند و این انبارها تحت نظارت و کنترل 
سازمان های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در 
اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.وی ادامه داد: 
موارد فوق الذکر نمونه ای از اقدامات زیرساختی 
برای  بوده که دولت در طول یک سال گذشته 
ایجاد شرایط مطلوب تر در شرایط زندگی مردم از 
طریق سهولت دسترسی به کاال و کنترل عمومی 

سطح قیمت ها انجام داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان های 
بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت 
و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و 
توزیع تشدید می کند، از دیگر اقدامات صورت 
اظهار داشت:  و  عنوان کرد  توسط دولت  گرفته 
و  بوده  انقالب  سر  پشت  بازار  و  اصناف  شبکه 
همواره با تمامی اهداف نظام جمهوری اسالمی 
ایران همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع 
آنها با منافع مردم در دو راستا نیست، اما افرادی 
هستند که در همین شرایط می خواهند از آب 
گل آلودی که برخی به وجود آورده اند برای خود 
این سودجویان  با  باید  که  کنند  منفعت  کسب 
برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد.وی افزود: 
دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق 
سازمان بازرسی ، سازمان حمایت از مصرف کننده، 
سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد 
جدی کند و هماهنگی هایی را با قوه قضائیه ایجاد 
کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که 
امری منجر به اخالل اقتصادی می شود، برخورد 
شایسته انجام شود.این عضو کابینه دولت دوازدهم 
با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی 
از میزان واردات کاالی اساسی به کشور طی 6 ماه 
گذشته ارائه شد، ادامه داد: این اطمینان به اعضای 
کمیسیون داده شد که دولت با استحکام به هیچ 
جامعه  اساسی  کاالهای  واردات  در حوزه  عنوان 

تعللی را نپذیرفته و تقریباً تمامی کاالهای مورد 
نیاز عامه مردم در حوزه کاالهای اساسی در حال 
تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت 
کاالهای  توزیع  و  تامین  امر  کشاورزی  جهاد  و 
اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی 

ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: در نشست کمیسیون درباره قاچاق 
کاالهایی که با ارز یارانه دار در کشور تولید و یا 
همچنین  شد،  ارائه  توضیحاتی  شوند،  می  وارد 
درباره برخی مقررات و قوانین که از تولید حمایت 
از  را  کشور  نیاز  مورد  کاالی  واردات  و  کرده 
مرزهای کشور به ویژه کشورهایی که ایران با آنها 
مرز زمینی داشته و حدود ۱۵ کشور می شوند، 
آسان می کند، توضیحاتی ارائه شد.وزیر صنعت، 
با  نتیجه نشست  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن 
کمیسیون اقتصادی وفاق و هماهنگی بیشتر برای 
کمک به جامعه در حوزه آرامش در بازار است، 
افزود: هر کدام از این سامانه ها و مقررات یکی 
از دیگری به حیطه اجرا در می آید و هر  پس 
کدام به نوعی ثباتی در یک عرصه به وجود می 
آورد، البته برخی نهادسازی هایی که برای آینده 
میان مدت انجام می شود، زمانبر است، برای اینکه 
شاهد شرایط نامتوازن و ناترازی در سطح عمومی 

قیمت ها در زمان آتی نباشیم.

شریعتمداری مطرح کرد:
 ایجاد سامانه جامع انبارهای کشور

دولت با تخلفات
 برخورد جدی می کند

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا ۱۳۱ مدل ۱۳۹۲ به شماره شهربانی ۸۲-۶۹۸م۷۵ 
نام  به   NAS۴۱۱۱۰۰D۱۳۰۴۱۵۲ شاسی  شماره  و   ۴۹۷۷۲۵۸ موتور  شماره  و 

غالمرضا هدایتی امیر دهی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بابل

آگهی  فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول( 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس خواجوی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۸۲۴۷ صادره از بهشهر در مقطه کارشناسی رشته دبیری فرهنگ و معارف اسالمی 
صادره از واحد دانشگاهی دامغان پا شماره ۸۴۵۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تقاضا می شود اصل مدرک را  یابنده  از  باشد  می 
دامغان به نشانی: دامغان – جاده چشمه علی – دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.

بهشهر

آگهی ابالغ رسیدگی
این دادگاه متهم آقای میالد شریعتی فرزند فرهاد که  در پرونده کالسه ۹۷۰۳۸۳ 
مجهول المکان می باشند و به تجویز ماده ۳۴۴ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب 
در یک نوبت در روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۹ 
ساعت ۱۰ صبح در این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی 
محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری 2 سنندج

متن آگهی 
شماره  دادنامه  موجب  به  غیبعلی  فرزند  چرنی  نجفی  زهرا  خانم  اینکه  به  نظر 
۹۷۰۹۹۷۶۶۳۰۲۰۰۴۶۴ غیابا به پرداخت مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۱۲/۵ 
لذا  گردیده  محکوم  شود  می  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  حکم  اجرای  لغایت 
دادنامه فوق ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه دوم حقوقی 
پلدختر و سپس بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد . 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پلدختر – نسرین هدایتی پور .

آگهی ابالغ
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه به بایگانی ۹۷۰۷۲۷/د ۱۰ اتهامی آقای بابک 
شرافت  فرزند محمد حسن  دایر بر انتقال مال غیر  مقرر است با توجه به متواری  
بودن متهم و عدم دسترسی به ایشان  جهت دفاع از اتهام انتقال مال غیر در شعبه 
۱۰ دادیاری حضور بهم رساند. تاریخ ابالغ یک ماه از تاریخ نشر آگهی می باشد.م/

الف ۱۴۹۸ 
دادیار شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای  
حسین قربانی  که  به اتهام سرقت   در پرونده کالسه ۹۷۰۶۰۵/ب۴ درشعبه ۴ 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است  تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف ۱۴۹۵
بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- احمدیه  

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری هاچ بک پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۷ رنگ سفید روغنی 
با شماره پالک۹۹۳ص۴۳ایران ۸۲ با شماره موتور ۱۷۴B۰۰۴۴۲۹۰  شماره شاسی  
از  مفقود گردیده و  امیرکالئی  نام هادی کرامت  به   NAAP۱۳FEXJJ۶۸۴۸۳۵

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو ۴۰۵ مدل ۹۵ با شماره پالک ۶۷۶و۲۷ایران ۹۹ با شماره موتور 
۱۶۴B۰۰۷۲۰۰۹و شماره شاسی NAAM۳۱FE۵GR۰۴۰۱۵۴ مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید جی تی ایکس آی مدل ۸۳ با شماره پالک ۱۲۳م۱۷ 
با شماره موتور ۰۰۶۸۰۷۵۸و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۳۲۱۵۱۰۹ مفقود  ایران ۸۲ 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 

آگهی مزایده
شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد برابر مجوز 
شورای اسالمی شهر به میزان 16 متر مربع زمین واقع 
درسادتشهر - خیابان شهید دستغیب- کوی 6 متری را 
به بر اساس قیمت کارشناسی به استناد ماده 13 آیین 

نامه مالی به مزایده واگذار نماید
حساب  به  کارشناسی  مبلغ  درصد   5 میزان  واریز   -1

سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه کتالم 
نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  اسناد  2-دریافت 
دوم97/7/17 لغایت 97/7/24و تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه تا ساعت 14 مورخه 97/7/30می باشد -تاریخ 
سه شنبه  روز  صبح   10 ساعت  پیشنهادات  بازگشایی 
مورخ 97/8/1خواهد بود در صورتی که برندگان نفر اول 
و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 
به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
مجتبی رضوانی شهردار کتالم و سادات شهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و زمان با آقای بهزاد تاری کالش فرزند قاسم خواهان 
به   دادخواستی  رضایی  وکالت حمیدرضا  با  فرزند حسن  فر  گوشش  نسرین  خانم 
طرفیت خوانده آقای بهزاد تاری کالش  فرزند قاسم به خواسته مبنی بر مطالبه مهریه 
به تعداد ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار آزادی مطرح به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴۱۰۰۵۵۱)۹۷۰۵۷۰(شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی و شهرستان 
نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده آقای بهزاد تاری کالش  فرزند قاسم و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مذکور ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد م. الف ۹۷/۴۶۹
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور فخرالدین پشندی 

 دادنامه
 شماره  پرونده ۴۷۱/۹۶شماره دادنامه ۱۱۳۰-۹۶/۱۲/۲۱خواهان یعقوب یوسف 
شهدا  خیابان  کنار  فریدون  جانباز  مریم  و  تبار  ابراهیم  علیرضا  وکالت  با  نژاد 
المکان  مجهول  آشناور  اهلل  نبی  خوانده  وکالت  دفتر  جامع  مسجد  روبروی 
یوسف  یعقوب  خواهان  دعوای  خصوص  در  شورا  رای  وجه  مطالبه  خواسته 
نبی اهلل  خوانده  طرفیت  به  جانباز  مریم  و  تبار  ابراهیم  علیرضا  وکالت  و  نژاد 
مستند  اینکه  به  نظر  ریال  میلیون   ۱۵۲ مبلغ  وجه  مطالبه  خواسته  به  آشناور 
ابرازی خواهان ۴ فقره چک به شماره های ۱۳۷۵/۱۴۴۳۴۲/۴۳به مبلغ ۱۰ میلیون 
تاریخ  به  ریال  میلیون   ۱۰۰ مبلغ  ۱۴۰۰/۴۰۸۴۷۸/۳۳به  ۹۵/۱۰/۲۸و  تاریخ  به 
۹۲/۳/۱۰و  تاریخ  به  ریال  میلیون   ۱۲ مبلغ  ۱۴۰۰/۴۰۸۴۸۰/۶۰به  ۹۵/۱۰/۲۵و 
ملت  بانک  عهده  تاریخ۹۵/۵/۲۲  به  ریال  میلیون   ۳۰ مبلغ  ۱۳۸۶/۰۰۵۷۳۱/۵۴و 
می باشد و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای  اصول سند در ید  خواهان 
دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده خوانده دارد و خوانده دعوی نیز در مقابل 
مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاع موثری  به عمل نیاورده است و بدین جهت 
شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به ماده ۲۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و 
مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۲ 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۱۱۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
الوکاله وکیل مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال با محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک  حق 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در شورا و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه عمومی فریدونکنار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهرستان فریدونکنار حمید حیدرنتاج

 مرحله اول نوبت اول

تشریح جزییات حکم »ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور«
 رییس »ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« گفت: 
بر اساس تصمیم سران قوا و با هماهنگی بین دستگاه های 
تبادل  با  اطالع رسانی  دستگاه های  و  اقتصادی  متولی 
اطالعات و برنامه ریزی، به همه ابهامات، ایرادات، ضعف ها و 
خالءهای اطالعاتی در جامعه پاسخ هایی مناسب داده خواهد 
شد.رئیس جمهور روز شنبه در حکمی رحمانی فضلی را در 
اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان 
کشور«  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  »رییس 
برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  آن  اساس  بر  تا  کرد  منصوب 
رسانه ای و نظارت بر اجرای آن ها برای ایفای نقش فعال و 
موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی انجام شود. طبق 
مصوبه شورای عالی تمامی مسئوالن و اعضای قوای سه گانه، 
ائمه جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری و 
کلیه رسانه های کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای 

تصمیمات ابالغی ستاد می باشند.
در  دیروز  فضلی  رحمانی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی به عنوان رییس ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و مفهوم این حکم 
در  که  اقداماتی  و  تحقیقاتی  به شرایط  توجه  با  اظهارکرد: 
رسانه های مختلف هم در داخل به دلیل نداشتن اطالعات 

از  خارج  رسانه های  در  و  دستگاه ها  بین  هماهنگی  عدم  و 
دستاوردها  تخریب  به  نسبت  که  اغراضی  دلیل  به  کشور 
وجود دارد، ما در مسائل اقتصادی که در کشور داریم، وزن 
زیادی از این موضوع به این گونه اطالع رسانی باز می گردد.

وی ادامه داد: سران قوا در جلسه ای که داشته اند، تصمیم 
گرفتند که یک هماهنگی بین دستگاه های متولی اقتصادی 
و دستگاه های اطالع رسانی ایجاد شود که هم تبادل اطالعات 
و هم برنامه ریزی صورت گیرد و به صورت ایجابی و سلبی به 

همه ابهامات، ایرادات، ضعف ها و خالءهای اطالعاتی در جامعه 
پاسخ هایی مناسب داده شود.وزیر کشور افزود: ضمنا با کسانی 
که در این حوزه با اغراض سیاسی یا معاهدینی که نسبت 
به تخریب شرایط اقتصادی کشور قرضی دارند، پاسخگویی 
مناسب انجام شود؛ بنابراین این جلسه تشکیل شد و در آن 
جمع تصمیم گرفته شد که وزارت کشور متولی این موضوع 
باشد که بنده به عنوان هماهنگ کننده این ستاد ایفای نقش 
امیدواریم همه رسانه ها به ما  خواهم کرد.وی تصریح کرد: 
کمک کنند این امر بدون همکاری رسانه ها به ویژه رسانه های 
ملی ممکن نخواهد شد. امیدواریم بتوانیم از حقوق حقه مردم 
کشورمان که دسترسی به اطالعات درست، دقیق، بهنگام 

است گام های خوبی برداریم.
وزیر کشور همچنین درباره امکان همپوشانی این سمت با 
سخنگویی)دولت( گفت: ما فقط در حوزه اقتصادی صحبت 
می کنیم بنده هم صحبت نمی کنم بلکه این دستگاه ها هستند 
که صحبت می کنند و من فقط هماهنگ کننده دستگاه ها 
هستم مانند سایر شوراها که همه دستگاه ها عضو هستند 
مانند ستاد بحران شورای اجتماعی و همه اموری که احتیاج 
به عهده  را وزارت کشور  به هماهنگی در سطح ملی دارد 

می گیرد و به معنای سخنگویی نیست.
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استیضاح ۴ وزیر در کمیسیون های مجلس مطرح است

 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، 
صنعت معدن تجارت، نیرو و راه و شهرسازی به کمیسیون های تخصصی 
مجلس ارجاع شده است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در حاشیه جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس، جزئیات نشست غیرعلنی دیروز  را تشریح کرد.وی گفت: نشست 
دیروز بدون حضور مسئوالن دولتی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا 
یکسری هماهنگی ها برای موضوعات مختلف به ویژه مسائل اقتصادی در 
مجلس انجام شود و کمیسیون ها و فراکسیون ها هم برای بررسی موضوعات 
اقتصادی کشور فعال تر عمل کنند.نعمتی ادامه داد: همچنین در این نشست 
مقرر شد تا کمیسیون ها با توجه به موضوعات خاص و مسائل مربوط به 
مشکالت بازار ارز، نگرانی های مردم را مورد بررسی قرار دهند که امیدواریم 
کمیسیون ها هرچه سریعتر نتیجه جلسات خود را به صحن مجلس ارائه کنند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهارداشت: همچنین مقرر شد اگر مواردی هم 
نیاز به عکس العمل و تصمیم فوری دارد، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا ارجاع شود.وی با اشاره به گالیه مردم از نوسانات بازار ارز گفت: 
قرار است بانک مرکزی اقدامات پنج گانه ای انجام دهد. همچنین تفکری در 
مجلس وجود دارد که دولت باید لوایح را به مجلس تقدیم کند تا بر اساس 
این لوایح، مجلس تقسیم بندهای الزم را انجام دهد.نعمتی افزود: عده ای از 
دوستان نیز می گویند که با توجه به گرفتاری های دولت، طرح ها از طریق 
نمایندگان کمیسیون ها و فراکسیون ها مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ما معتقدیم 
امروز پیشانی کار، دولت است و همه باید با تفاهم و وفاق کارها را پیش ببرند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص استیضاح وزرا نیز گفت: هیئت 
رئیسه مجلس باید به خواسته نمایندگان تمکین کند؛ هیئت رئیسه جلوی هیچ 
استیضاحی را نگرفته است.وی ادامه داد: استیضاح وزرای کشاورزی، صنعت، 
نیرو و راه و شهرسازی مطرح شده و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده 
است.نعمتی در خصوص ارائه بسته های پیشنهادی برای حمایت از اقشار 
ضعیف هم گفت: در حال حاضر در این رابطه چند طرح در مجلس و دولت 
مطرح است اما در کل مردم بدانند برای تامین کاالهای اساسی هیچ نگرانی و 

دغدغه ای وجود ندارد و به اندازه کافی ذخیره سازی انجام شده است.

 افزایش سفر صهیونیستها به عراق و فعالیت 
در این کشور

 یک رسانه عرب زبان از افزایش سفر صهیونیستها به عراق و فعالیتهای آنها 
تحت پوشش نهادهای مختلف خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، طی دوره اخیر روند ورود صهیونیستها به 
عراق با استفاده از پاسپورت آمریکا و کشورهای اروپایی افزایش یافته است.
صهیونیستهایی که به عراق سفر می کنند از اماکن دینی و تاریخی در بابل، بغداد 
و بصره بازدید به عمل می آورند.بر اساس این گزارش صهیونیستهایی که از 
اماکن تاریخی و دینی عراق بازدید می کنند مدعی هستند که این آثار باستانی 
متعلق به اجداد یهودی آنها در عراق است! یک مسئول امنیتی عراقی نیز اعالم 
کرد که اخیرا دستگاه های اطالعاتی این کشور متوجه ورود دست کم ۶ 
صهیونیست به عراق با استفاده از پاسپورتهای انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی 
شده بودند.وی تاکید کرد که فعالیتهای صهیونیستها در عراق از طریق برخی 
نهادها که در برخی از کشورهای غربی به ثبت رسیده اند افزایش یافته است. 

 وزیر علوم اولین کارت زرد
 را از مجلس گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ های وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری قانع نشدند و به وی کارت 

زرد دادند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز 
از  ارومیه  نماینده مردم  نادر قاضی پور  طرح سوال 
فناوری در  منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 
معتبر  های  دانشگاه  اعالم شدن  محلی  علت  مورد 
کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها در دستور کار 
قرار گرفت.پس از بیان توضیحات غالمی درباره این 
سوال، نادر قاضی پور اعالم کرد از توضیحات وزیر 
قانع نشده است و خواستار به رای گذاشته شدن آن 
شد که وکالی ملت هم با ۵۳ رای موافق، ۱۳۲ رای 
مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر 
در جلسه علنی توضیحات وزیر علوم را قانع کننده 

ندانستند و به این ترتیب به وی کارت زرد دادند.

بومی سازی ۱۴۰فناوری درحوزه فضا

ثبت ۳۰ جایگاه در  از  ایران  رئیس سازمان فضایی 
مدار زمین به نام ایران خبر داد و گفت: با تسریع آماده 
سازی زیرساختها، قصد داریم خودمان از این نقاط 

برای قراردادن ماهواره های بومی استفاده کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی براری در مورد 
آخرین وضعیت موقعیت های مداری ایران و تاثیر 
تحریم ها در از دست دادن احتمالی این نقاط اظهار 
داشت: نقطه مداری حاکمیت ناپذیر بوده و برای کل 
جوامع بشری است، به همین دلیل موضوع تحریم 
وارد این بخش نمی شود.وی با تاکید براینکه این حق 
همه کشورها است که دارای نقطه مداری باشند، افزود: 
خوشبختانه هم اکنون چندین نقطه مداری به نام ایران 
در مدار زمین وجود دارد.رئیس سازمان فضایی ایران 
با بیان اینکه بیش از ۳۰ نقطه مداری به نام ایران ثبت 
شده است، گفت: این نقاط دارای مدت اعتبار بوده و 
در صورتی که حدود ۷ سال از شروع فرآیند ثبت نام 
از آن استفاده نکنیم در اختیار دیگر کشورها قرار می 
گیرد.براری اضافه کرد: براین اساس باید تالش کرده 
و سریع تر زیرساختهای الزم را آماده کنیم تا بخش 
قرارگیری  برای  نقاط  این  از  خودمان  و  خصوصی 
 ۱۴۰ از  بیش  افزود:  وی  کنیم.  استفاده  ها  ماهواره 
فناوری در حوزه فضایی توسعه داده شده است که 
قابلیت تجاری سازی و یا اسپین اف )انتقال تکنولوژی( 
به صنایع دیگر را دارند.رئیس سازمان فضایی ایران، 
توسعه و بومی سازی فناوری فضایی را جزء اولویتهای 
این سازمان برشمرد و تاکید کرد: تحریم ها باعث شد 

ما در صنعت فضایی به خوداتکایی رسیدیم.

خبرخبر

 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 1۰۰۰ 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

 نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای یزد

سال حمایت از کاالی ایرانی 

مناقصه عمومی تک مرحله  ای
موضوع: انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفر چاه ارت، چاله کنی و کانال کنی، خاکبرداری، حفر تونل، کاترزنی، 
بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه  های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز. 

مدت زمان اجرای کار: یکسال شمسی 
دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

مهلت فروش اسناد : از تاریخ 97/7/9 لغایت 97/7/18 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 490/000/000 ریال می  باشد. 

محل فروش اسناد:  تبریز : ولیعصر- خیابان نظامی – اول خیابان قطران – شرکت توزیع نیروی برق تبریز – طبقه 4- اداره مناقصه و قراردادها 
تهران : میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی 

مبلغ فروش اسناد :  مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد 
بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج 

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کتبی خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 و محل تحویل 
پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 33328946-49 -041 

دورنگار : 33228950-041 صندوق پستی : 4838- 51335
ساعت روز و محل قرائت پیشنهادات:  ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 97/8/2 طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع 

در کوی ولیعصر - خیابان نظامی اول قطران 
آدرس  های اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می  باشد. 

توانیر سایت  و   http://iets.mporg.ir مناقصه  رسانی  اطالع  پایگاه  و   http://www.toztab.ir تبریز  برق  نیروی  توزیع   شرکت 
http:/www.tavanir.org.ir 

درج آگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می  بایستی به آدرس  های ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه 
فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی  باشد. 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مفقودی
 برگ سواری ولیکس c۳۰مدل ۱۳۹۳ با شماره پالک ۵۵۲ن۵۹ایران ۸۸ با شماره 
موتور GW۴G۱۵۱۴۰۱۰۲۷۵۹۴با شماره شاسی NA۶NF۲۱۱۷EC۰۰۲۷۷۳بنام 
شرکت لیزینگ پارسیان مستاجر خانم ثریا جهانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابل ساقط می باشد 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 
در پرونده  به کالسه ۹۴۰۲۴۶بابت طلب  محکوم له  آقای حیدر  کریم پور از محکوم علیه 
آقای روح اهلل دشتی به میزان۱۳۳۴۳۸۱۱۴ ریال و در پرونده به  کالسه ۹۲۰۴۱۱بابت بدهی 
محکوم علیه آقای روح اهلل دشتی به محکوم له  آقای علیرضا براری به میزان ۷۳۳۱۵۶۱۴ 
ریال و محکومیت  محکوم علیه به پرداخت نیم عشر در حق دولت به میزان ۲۰۶۷۵۳۷۳ریال 
ثالث خانم مرضیه بی نتاج وسطی کالیی نسبت به معرفی سه دانگ پالک ثبتی ۵۵۰ فرعی 
از ۵۰ اصلی واقع در روستای هشتل با کاربری مسکونی با  حدود اربعه موجود در سند 
رسمی شامالز شمال  محصول بهسیم خار دار و از شرق به نحر اب و از غرب به سیم 
خاردار و ملک  مجاور و از جنوب به دیوار ملک مجاور را جهت تادیه دین محکوم علیه 
تعرفه نموده  نموده که کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید از محل آن را به میزان 
هشتصد میلیون ریال مورد ارزیابی قرار داده است نظریه کارشناسی به طرفیت ابالغ و در 
فرجه قانونی از اعتراض مصون مانده است لذا اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت وقت 
قانون در نظر دارد با توجه به درخواست محکوم له  نسبت به فروش ملک فوق از طریق 
مزایده حضوری و در تاریخ ۹۷/۷/۳۰روز دوشنبه اقدام نماید مزایده از ساعت ۹ شروع و تا 
ساعت ۱۱ ادامه خواهد داشت زمین از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت فروخته 
خواهد شد مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  پرداخت نماید و 
الباقی را ظرف مدت یکماه تودی نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین  و خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام 

مزایده با هماهنگی این اجرا از موارد مزایده بازدید به عمل آورند
 مدیر  اجرای احکام دادگاه دابودشت

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد حسین مرادی دیو کالئی فرزند اسماعیل به شرح درخواستی که به شماره 
۹۷/۳۸۲/۳ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم نرگس مرادی فرزنداسماعیل به شماره شناسنامه ۴۴۱ صادره از جویبار 
در تاریخ ۱۵/۵/۹۵در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث 

حین الفوت وی عبارتند از: 
۱- محسن مرادی دیو کالیی فرزند ملی به ش م : ۵۸۲۹۴۲۶۷۹۱ فرزند ذکور متوفی

۲- ابوالقاسم مرادی دیوکالیی فرزند اسماعیل به ش م : ۵۸۲۹۸۲۷۴۶۸ فرزند ذکور متوفی
۳- علی اکبر مرادی دیو کالیی فرزند اسماعیل به ش م: ۵۸۲۹۸۳۴۷۴۱ فرزند ذکور متوفی

۴- طیبه مرادی دیو کالیی فرزند اسماعیل به ش م: ۵۸۲۹۸۲۲۰۹۱ فرزند اناث متوفی
۵- محمد حسین مرادی دیو کالیی فرزند اسماعیل به ش م: ۵۸۲۹۴۲۹۰۱۲ فرزند ذکور 

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 آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد.به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته و ندارد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

آگهی
 اخطار وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا بدین وسیله به آقای سید باقر حسینی اصل فرزند 
سید غالمعلی شناسنامه شماره ۹ صادره از بابل ساکن بابل اخربلور سیاهکالمحله 
شرقی منزل شخصی ابالغ می شود که بانک ملی شعبه مازیار بابل به استناد قرارداد 
تاریخ  تا  ۷۶۲/۶۳۰/۸۹۷ریال  مبلغ  وصول  ۶۶۰۳۲۲۸۲۲۷۰۰۴جهت  شماره  بانکی 
۹۷/۲/۱۸به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرای صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۵۱۵ در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجراییه  فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان  خواهد یافت . تاریخ انتشار : ۹۷/۷/۹

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای احمد رضا سلیمانی فرزند حسن به شرح  درخواستی که به شماره۹۷۰۴۹۱این 
شورا  ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
حسن سلیمانی زنجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ۵۳ صادره از لنگرود در 
تاریخ ۹۷/۶/۲در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از  ۱-صاحب افتخاری فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ۲۷۵۱ 

صادره از نور همسر متوفی
 ۲-احمد رضا سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۴۸۰۵  صادره از تهران پسر متوفی 
۳-حمید رضا سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۹۳۲۳ صادره از تهران پسر متوفی
۴- علیرضا سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵۸۷ صادره از تهران پسر متوفی
۵- مولود سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۳ صادره از تهران دختر متوفی
۶- زهره سلیمانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۲۴۹ صادره از تهران دختر متوفی 

۷-جمیله سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۴۹۷ صادره از تهران دختر متوفی
۸- لیال سلیمانی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۲۰۷۳ صادره از تهران دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف ۹۷/۴۶۸
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور رضا رضایی مقدم 

آگهی مزایده 
درپرونده کالسه ۹۷۰۰۱۸ اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای مجتبی جلیلی به 
مبلغ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در حق آقای محمد رضا کالکی محکوم گردیده است .لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی را جهت تامین  آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دا گستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، یک قطعه زمین بایر بدون حصار 

بمساحت ۳۵۰ متر مربع
حدود اربعه:  از شمال: به متصرفی آقای حسین منظوری از جنوب: به متصرفی آقای 

محسن مرتضی زاده  از شرق: به عبور عام از غرب: به متصرفی محمود فالحتی
به آدرس : جویبار- کالگر محله- پشت مدرسه شامیان

قیمت کارشناسی شده: بمبلغ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰) یکصدو چهل و چهار میلیون( می باشد.
۲- موعد و زمان فروش روز ۲۱/۷/۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای  
وحید شیر افکن  که  به اتهام توهین  در پرونده کالسه  ۹۶۱۴۹۵/ب۴ درشعبه ۴ 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است  تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف ۱۴۹۶
بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- احمدیه  

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی محمد ویسی فرزند 

خواهان محسن سلیمی نرانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مرتضی محمد 
پرونده  به شماره  ارجاع و  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که  ویسی 
کالسه ۹۷۰۴۱۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۵ 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:7283 مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنندج

متن آگهی 
احتراما بعرض می رساند که خواهشمند است رای صادره از دادگاه شعبه ۲ خانواده 
نادی  شیرین  خانم  و  سپهوندی  امین  آقای  بین  ما  فی  طالق  باب  در  آباد  خرم 
اخطار  چراغعلی  فرزند  سپهوندی  امین  آقای  به  را  صادره  رای  خواهشمنداست 
روبروی  انقالب  خیابان  آباد  خرم  نشانی  به  هفته  یک  ظرف  نامبرده  تا  فرمائید 
ناصر خسرو اول مطهری کوچه یاسمن پالک ۱۱ مراجعه و در جهت ثبت طالق 

همسرش اقدام الزم را به عمل آورد .
آدرس: خرم آباد - خیابان انقالب روبروی ناصر خسرو اول مطهری کوچه یاسمن 

سردفتر طالق 2 خرم آباد –مهرداد کشوری پالک  ۱۱ 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه ۹۶۰۲۳۶ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان آقای سردار 
شریعتی فرزند ابراهیم به اتهام انتقال مال غیر )موضوع تجدیدخواهی اقای محمد 
سنندج(   ۲ کیفری  دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۷۱۹۰۰۰۱۴ شعبه ۱۰۷  از  جالللی 
به  ابالغ احضاریه  امکان  بودن  المکان  به علت مجهول  باشد و  تعقیب می  تحت 
مصوب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱۷۴ ماده  استناد  به  لذا  ندارد  وجود  نامبرده 
۱۳۹۲ به نامبرده ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به اتهام انتسابی روز شنبه مورخ 
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ راس ساعت ۱۲:۰۰ در جلسه دادگاه حضور یابد انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می شود و در صورت عدم حضور دادگاه به 

صورت غیابی مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
م الف: 7263 مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان 

شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز

)سهامی خاص(

 نوبت اول

 شناسه آگهی: 258220

واشنگتن پست به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت، در صورتی 
که مکانیسم ویژه اروپا برای حفظ توافقنامه هسته ای کارایی نداشته 

باشد، ایران از این توافقنامه خارج می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›محمد جواد ظریف‹ طی میزگردی 
با خبرنگاران حاضر در نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک، 
درباره پایبندی ایران به توافقنامه هسته ای گفت: در صورتی که 
مکانیسم ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی ها کارایی نداشته باشد، 
ایران احتماال از این توافقنامه خارج می شود.در پی خروج آمریکا 
برای  از تصمیم خود  اروپایی  توافقنامه هسته  ای، کشورهای  از 
ایجاد مکانیسم ویژه به منظور تسهیل روند پرداخت  های مربوط به 
صادرات و واردات ایران دارند تا از این طریق، فعاالن اقتصادی را به 
پیگیری داد و ستد قانونی با ایران ترغیب کنند. ظریف افزود: ایران 
قصد دارد با فروش نفت و انجام معامالت بین المللی به جای دالر 
با سایر ارزها، با تحریم های آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند. 

مکانیسم اصلی، حذف دالر است. وی با بیان این مطلب که کشورها 
شروع به عقد توافقنامه هایی برای استفاده از پول های رایج شان 
در داد و ستد دوجانبه با ایران کردند، افزود: شما می توانید از پول 
خودتان استفاده کنید. کاال و اجناس را با پول رایج خود بفروشید، 
اجناس را با پول رایج سایر کشورها بخرید و در پایان یک دوره 
مشخص، این را با ارزی غیر از دالر تراز کنید. این کامال ممکن 
است و شاید حتی مفید باشد. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به 
این سوال که ممکن است خروج ایران از توافقنامه هسته ای باب 
حمله نظامی به ایران را بگشاید، گفت: فکر می کنم اگر آمریکا باور 
داشت می تواند در چنین حمله ای به ایران موفق شود، این کار را 
انجام می داد. به نوشته واشنگتن پست، در حالی که مقامات آمریکا 
مدعی حضور ایران در درگیری های سوریه، عراق، لبنان و یمن 
هستند؛ ظریف با زبان انگلیسی سلیس و روان، آمریکا را به عنوان 
متجاوز منطقه معرفی کرد.ظریف خاطر نشان کرد: آیا نقشه ای که 

نشان دهنده همه پایگاه های آمریکایی مستقر در اطراف ماست را 
دیده و گفته اید چرا ایرانی ها کشورشان را در وسط این پایگاه ها 
قرار داده اند؟ ما در منطقه خودمان هستیم و به هیچ کشوری حمله 
نکرده ایم. بدون اینکه از ما درخواست شود، سربازان خود را به 
هیچ کجا نفرستادیم. ما از اندازه کشورمان، جغرافیای مان و منابع 
مان راضی هستیم و به خاک، منابع یا مردم هیچ کجای دیگر چشم 
ندوخته ایم. ›دونالد ترامپ‹ ۱۸ اردیبهشت  امسال به طور یکجانبه از 
توافقنامه هسته ای ایران خارج شد و متعاقب آن، خزانه  داری آمریکا 
اعالم کرد تحریم  های هسته  ای ایران که طبق این توافقنامه لغو شده 
بود، طی دوره  های ۹۰ و ۱۸۰ روزه احیا خواهند شد.ترامپ شامگاه 
دوشنبه ۱۵ مرداد دستور اجرای اولین بسته تحریم  ها علیه ایران را 
صادر کرد. تصمیم ترامپ با مخالفت  بسیاری از کشورها در سراسر 
جهان رو به شد و موافقت با آن، محدود به رژیم صهیونیستی و 

برخی کشورهای عربی بود.

هشدار ظریف به اتحادیه اروپا :

مکانیسم ویژه اروپا ناکارامد باشد، از برجام خارج می شویم

ادامه از صفحه 1
وقتی شرکت ها یا بانک هایی که به 
مالحظاتی  اقتصادی  مسائل  دالیل 
دارند، اروپایی ها پیشنهاد داده اند که 
بانک مرکزی شان وارد مبادالت با 
بانک مرکزی ایران شود.رئیس دفتر 
رئیس جمهور با بیان اینکه اروپایی 
ها ساز و کاری را دارند درست می 
کنند،  تجارت  ما  با  بتوانند  تا  کنند 
تهاتر  عمال  اروپا  در  کرد:  تصریح 
هم اگر بشود، با یورو انجام می شود 
و ما هم آمادگی کار کردن با یورو 
را داریم. با برخی از کشورها مانند 
ترکیه و روسیه به دنبال این هستیم 
که بتوانیم با پول ملی مبادله کنیم. در 
شرایط جدید سازوکار های جدیدی 
را داریم طراحی می کنیم که دالر را 
دور بزنیم و اینکه دالر در کوچه و 
کرده،  پیدا  ارزش  اهمیت  بی  بازار 
ما به دنبال کنار گذاشتن آن هستیم.
واقعیت  یک  داشت:  بیان  واعظی 
است  این  آن  و  کنیم  قبول  باید  را 
که آمریکا از تمام امکانات سیاسی، 
برخی  در  خود  نفوذ  و  تبلیغاتی 
عربستان،  مانند  منطقه  کشورهای 
بهره  صهیونیستی  رژیم  و  امارات 
می برد تا فشار اقتصادی بر ما وارد 
برتری  اقتصاد  اینکه  دلیل  به  کند. 
نیز  ما  بر  فشارهایی  دنیا،  در  است 
وارد می شود که اسم آن را جنگ 
اقتصادی گذاشته ایم. این جنگ را ما 

شروع نکردیم. ما به دنبال مذاکره و 
حل کردن مشکالت با دنیا بودیم و 
این آمریکا بود که با روی کار آمدن 
آیا  زد.  هم  به  را  چیز  همه  ترامپ 
باید تسلیم شویم یا با آمادگی کامل 
وی  کنیم؟  ایستادگی  آنها  برابر  در 
با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم ۶ تا ۸ 
ماه مقاومت کنیم قطعا از این شرایط 
عبور خواهیم کرد، عنوان کرد: باید 
در دنیا یارگیری کنیم و از همه ابزارها 
و روابط استفاده کنیم.وی عنوان کرد: 
ارز  دالر  میلیارد   ۱۴-۱۳ حدود 
تومان   ۴۲۰۰ قیمت  با  ما  مصرفی 
است که ۲۵ قلم ارزاق مردم و دارو 
را با آن پرداخت می کنیم. حدود ۲۵ 
میلیارد دالر یا بیشتر را از طریق نیما 
قرار است نیازمندی های کشور با 
ارز  آن وارد شود و فقط ۱ درصد 
کشور در بازار کوچه و پس کوچه 
است. پس این ارز نه تعیین کننده 
محصوالت و نه اقتصاد کشور است.
بیان  با  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
اینکه دولت باید سیاست های ثبات زا 
اتخاذ کند، تاکید کرد: فکر می کنیم 
اگر این سه مولفه دولت، بنگاه های 
اقتصادی و مردم بایکدیگر همکاری 
کنند، طبیعتا شرایط تغییر پیدا خواهد 
کرد. در کمیته ها و جلسات مختلف 
دولت که بسیاری از آنها اقتصادی و 
مربوط به زندگی مردم است مرتب 
بحث می شود و می دانیم مشکالت 

دنبال  به  و  چیست  مردم  زندیگی 
حل آنها هستیم.واعظی با بیان اینکه 
هنوز ما امیدواریم و در گذشته هم 
منتظر بودیم مجلس این کار را در 
ها  وزارتخانه  تفکیک  خصوص 
انجام دهد، خاطرنشان کرد: امروز نیز 
رئیس جمهور و رئیس مجلس دیدار 
داشتند و راجع به اینکه مجلس این 
کار را انجام دهد تا به یکباره معرفی 
نزدیک  آینده  در  شود  انجام  وزیر 
خصوص  در  شد.وی  صحبت 
به  اینکه  بیان  با  نیز  بازار  شرایط 
دنبال تثبیت بازار هستیم، گفت: به 

برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی دادیم، کاال 
وارد کردند و وقتی به بازار رفت با 
قیمت باالتر فروختند. نباید اینگونه 
موارد را با بگیر و ببند حل کنیم، بلکه 
معتقدیم با آگاهی دادن به وارد کننده 
و مصرف کننده باید حل کنیم. وظیفه 
رسانه ها و نخبگان کشور باز کردن 
مسائل است وقتی باز شود طبیعی 
است مردم تحت تاثیر شایعات قرار 
نیازها  اساس  بر  اگر  نمی گیرند و 
ها  مغازه  در  همیشه  کنیم،  خرید 
داشت.رئیس  خواهد  وجود  جنس 
دفتر رئیس جمهور با بیان اینگه اگر 

با یک خبر سه برابر نیازمان خرید 
کنیم، طبیعی است که کمبود کاال رخ 
خواهد داد، تصریح کرد:  فکر می 
کنیم این دوران یک دوره عبور است 
و در یک تا دوماه آینده قطعا از آن 
عبور خواهیم کرد و قیمت ارز قطعا 
پایین خواهد آمد چراکه قیمت فعلی 
قابل قبول نیست.واعظی با تاکید بر 
اینکه کاال به اندازه کافی خریداری 
شده است و اولویت ما ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای سفره ها، ارزاق و دارو 
است، بیان داشت: قطعا با همکاری 

می توانیم بر مشکالت فائق آییم.

واعظی : به دنبال تثبیت بازار هستیم            

اروپایی ها تا آبان ماه اقدامات عملی شان 
را اعالم می کنند
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 برق گیالن شرکت برتر  در راستای
 وصول مطالبات بهای برق  

سکوت مسئوالن؛
برای ورشکستگی ساختگی و فروش بیمارستان امام خمینی 

کرج کیسه دوخته اند

منکویی- رشت: ۴۶. ۱۰درصد وصول به فروش 
جاری در سال ۹۶ نسبت به  سال ۹۵ ، افزایش 
عامل  مدیر  آبادی«  بلبل  »عظیم  مهندس  یافت. 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن در خصوص 
این موفقیت گفت: با تالش و پشتکار کارکنان 
برق  سهامی  شرکت  زحمتکش  و  سختکوش 
منطقه ای گیالن، درصد وصول به فروش جاری 
در سال ۹۶ شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
به ۵ مشترک سنگین شرکت شامل؛ شرکت سیمان 
خزر، مجتمع فوالد گیالن، صنایع سیمان گیالن 
سبز، مجتمع فوالد خزر و شرکت روکش آریا پویا 
)پارکو( نسبت به  سال قبل از آن ، ۱۰,۴۶ درصد 
افزایش یافت. وی افزود: در سال ۹۶ مبلغ وصول 
انرژی،۵۰۰۲۷۴  میلیون ریال و در سال ۹۵ مبلغ 
وصول انرژی ، ۴۵۹۲۱۸ میلیون ریال بوده است 
که دلیل این افزایش دریافت بدهی های معوقه 
توسط شرکت بوده است. به عبارتی در سال ۹۶ 
درصد وصول به فروش جاری، ۱۰۳,۴۶ درصد 
بوده است که در سال ۹۵ این مقدار ۹۳ درصد بود. 
گفتنی است که در همین خصوص، آرش کردی 
مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال لوح سپاسی از 

مدیر عامل  آبادی  بلبل  اهتمام عظیم  و  مساعی 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن و همکارانشان 
در راستای وصول مطالبات بهای برق که موفق به 
کسب عنوان»شرکت برتر« در بین شرکتهای برق 
منطقه ای شد، قدردانی کرد. همچنین عظیم بلبل 
آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن با ارسال نامه های جداگانه ای از تالشها و 
خدمات؛ مجید انصاری،هادی قائمی، رضا برهانی، 
سهیل طاهری و مریم ابراهیمی در راستای وصول 
مطالبات بهای برق در سال ۹۶ که منجر به کسب 
عنوان»شرکت برتر« در بین شرکتهای برق منطقه 

ای شد ، قدردانی کرد.

ایسنا؛ نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان 
امام خمینی)ره( کرج از تجمع مجدد کارکنان این 
بیمارستان خبر داد و مدعی شد: برخی مسئوالن 
امام خمینی)ره(  بیمارستان  برای فروش  استان  در 
به قیمت پایین و غیرمتعارف، به دنبال ورشکستگی 
بیمارستان هستند و همین  این  ساختگی و رکود 
این  مختلف  بخش های  شده  باعث  موضوع 
بیمارستان تعطیل شود. قاسم طاهری گفت:  افزون بر 
۳۰۰ نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی)ره( کرج 
به منظور احقاق ۱۱ ماه حقوق معوقه خود  برای 
چندمین بار دست به تجمع زدند. طاهری افزود: پس 
از این تجمع با رئیس شورای شهر کرج نیز دیداری 
انجام شد تا مشکل بیمارستان امام خمینی)ره( از 

طرف شورای شهر نیز پیگیری شود.
بیمارستان  این  درآمدزای  بخش های  تعطیلی  وی 
عنوان و  بیمارستان  این  نقطه شروع مشکالت  را 
سازمان  نظر  زیر  بیمارستان  این  کرد:  خاطرنشان 
همیاری شهرداری ها اداره می شود اما کار این سازمان 
بیمارستان داری نیست؛ عده ای هم که در استان به 
دنبال رکود و ورشکستگی ساختگی بیمارستان بودند 
بخش های زنان، آنژیوگرافی، آی.سی.یو، سی.سی.

یو و ... این بیمارستان را به تعطیلی کشاندند و در 
حال حاضر فقط بخش داخلی فعال است که آن هم 

چندان درآمدزا نیست.
نهادهای  برخی  در  افرادی  شد:  مدعی  طاهری 
استان عمداً به دنبال تعطیلی این بیمارستان هستند 
تا در وضعیت فعلی با فروش بیمارستان سود کنند؛ 
مسئوالنی هم هستند که اگر به موضوع ورود کنند 
وضعیت بیمارستان درست می شود اما متأسفانه به 
این مسأله بی توجه هستند. وی ادامه داد: عالوه بر 
تعطیل کردن بخش های درآمدزای بیمارستان، برخی 
از پزشکان نیز بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه 
می کردند را به سایر بیمارستان های استان که در آن 
ذینفع هستند ارجاع دادند و همین باعث کم شدن 
امام خمینی)ره( شده است.  بیمارستان  به  مراجعه 
طاهری افزود: کاهش تعرفه های بیمارستان و تبدیل 
تعرفه های نیمه دولتی به دولتی نیز در مشکالت امروز 
بیمارستان امام خمینی)ره( نقش داشته است. وی 
مشکل اساسی را تالش برخی برای ورشکستگی 
ساختگی و فروش بیمارستان با قیمتی غیرمتعارف 
عنوان و اعالم کرد: متأسفانه در چنین شرایطی مدیر 
بیمارستان و مدیر مالی بیمارستان نیز پاسخگو نیستند.

میزبانی نخستین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی صنعت ساختمان در ساری

نخستین  اجرایی  مدیر  علیزاده:  سامان  ساری- 
نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان بعد 
از ظهر امروز در نشست مشترک اصحاب رسانه و 
مدیران روابط عمومی شهرداری ها و مناطق شهرداری 
ساری با اشاره به اینکه ساری میزبان نخستین نمایشگاه 
تخصصی بین المللی صنعت ساختمان شده است، 
اظهار داشت: این نمایشگاه یکم تا چهارم آبان ماه در 

دهکده تجاری نیاوران ساری برگزار می شود.
و  گرمایشی  سیستم های  تاسیسات  افزود:  وی 
پنجره،  و  درب  دکوراسیون،  و  معماری  سرمایشی، 
سنگ، کاشی و سرامیک، ماشین آالت و صنایع وابسته 
مرتبط با حوزه ساختمان در این نمایشگاه بین المللی 
عرضه خواهد شد. رضا سیامنصوری مدیر دهکده 
تجاری نیاوران نیز با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 
وضعیت تولیدکنندگان و فعاالن کسب و کار مطلوب 
نبوده است، تصریح کرد: فضای کسب و کار جهت 
رونق در سالهای اخیر به اهلش سپرده نشده و سبب 
ناهمگونی در تقویت کسب و کار و رونق اقتصادی در 
کشور شده است. وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی 
باید برنامه و چشم انداز بلند مدت ۱۵ ساله داشته 
باشیم، افزود: متاسفانه بسیاری از تولیدکننده نماها صرفا 
با دریافت تسهیالت کالن سبب ایجاد تورم و نقدینگی 
در جامعه شده و سبب ساز رونق تولید در کشور 
نشدند. این مسئول مرکز نمایشگاهی ساری با اعالم 
اینکه امروز دنیا به سمت لجستیک اداری رفته است، 
گفت: توریسم تجاری در مازندران گردشگرپذیر باید 
تقویت شود تا زمینه حضور توامان تاجر گردشگر 
اینکه چالش های  بیان  با  صورت گیرد.سیامنصوری 
مهمی در حوزه صادرات داریم، تصریح کرد: کشور و 
اقتصاد کشور ما توسط برخی خودی ها بد تعریف شده 
و سبب کاهش رغبت مردم به توسعه اقتصادی کشور 
شده است. وی با اشاره به اینکه ایران در تولیدات 
محصوالت کشور خود نسبت به کشورهای منطقه ۴۰ 
سال عقب مانده است، افزود: اعتقاد داریم مازندران 
می تواند کاالهای ایرانی و خارجی را از طریق مراکز 
نمایشگاهی پخش و ارسال کند. در ادامه قاسم قاسمی 
عضو شورای اسالمی شهر ساری با بیان اینکه اهمیت 
شود،  رعایت  باید  مازندران  در  ساختمان ها  ایمنی 
گفت: مازندران بر روی گسل زلزله قرار دارد و علم 
به ریزپهنه ها می تواند کمک به حفظ جان، آثار تاریخی 
و مواردی از این قبیل صورت دهد. این عضو شورای 
شهر ساری با بیان اینکه لزوم نظارت بر تولیدات باید 
جدی گرفته شود، افزود: پیوستگی صنعت ساختمان 
با محیط زیست در گذشته به آن بی توجهی شده که 
همایش صنعت ساختمان باید به این مقوله توجه کند

خبر

برگزاری سیزدهمین یادواره شهدا در گرگان

سیزدهمین یادواره شهدا و همایش تجلیل از ایثارگران دستگاه قضایی گلستان 
در گرگان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در این همایش گفت:  برگزاری چنین یادواره 
هایی، بستر را برای روایت و انتقال ایثارگری های دوران دفاع مقدس برای 

نسل هایی که آن دوران را درک نکرده اند فراهم می کند.
هادی هاشمیان با اشاره به اهمیت انتقال درس های دوران دفاع مقدس افزود: 
همانگونه که رهبر معظم انقالب فرموده اند  اجر این کار کمتر از شهادت 

نیست.
هاشمیان در ادامه سخنان خود گفت : آنچه در  دیروز و امروز علت پیروزی 
و قدرت مردم ما بوده و هست ایمان است. هاشمیان در ادامه افزود: یکی از 
افتخارات ما امروز در دستگاه قضایی حضور بیش از ۵۰۰ ایثارگر  است که به 
برکت وجود همین عزیزان و کار جهادی آنان دستگاه قضایی استان از سالم 

ترین و دستگاه های پیشرو در امر خدمت به مردم است.
ایثارگران دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در همایش امروز 
حضور داشتند. مادر شهیدان موسوی از شهدای مدافع حرم  تیپ فاطمیون 

مهمان ویژه این مراسم بود.

مدیریت بهداشت و کنترل کیفیت آب و فاضالب شهری خوزستان تاکید کرد: 

توصیه هایی برای حفظ کیفیت آب آشامیدنی

وحیدی فر-اهواز: مدیریت بهداشت و کنترل کیفیت آب و فاضالب شهری 
استان خوزستان اعالم کرد : برای اطالع از اینکه نامناسب بودن کیفیت آب 
مانند رنگ ، طعم ، بو و... ناشی از تاسیسات داخلی است یا به شبکه توزیع 
آب آشامیدنی شرکت آب و فاضالب ارتباط دارد ، توصیه هایی برای حفظ 

کیفیت آب آشامیدنی به شهروندان اعالم نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان خوزستان، دکتر 
ملک تاج اسکندری مکوند اظهار نمود: نخستین شیر بعد از کنتور که اغلب 
در پارکینگ یا فضای سبز جلوی درب ساختمان است را باز نموده و پس از 
چند ثانیه ، یک لیوان بلوری تمیز را پر از آب نموده و ویژگی های ظاهری آب 
)رنگ، بو، ذرات معلق و ناخالصی های موجود( را بررسی کنید. در صورت 
وجود اشکال در آب خروجی از نخستین شیر بعد از کنتور، بالفاصله با 
سامانه اطالع رسانی ۱۲۲ تماس بگیرید و مشکل را گزارش نمایید و چنانچه 
آب خروجی از نخستین شیر بعد از کنتور، فاقد هرگونه مشکل بود، ایراد از 
تاسیسات داخلی است که می تواند ناشی از استاندارد نبودن لوله ها یا فرسوده 
بودن تاسیسات باشد. وی توصیه نمود: برای تهیه آب جوش، از شیر آب سرد 
استفاده کنید. استفاده از شیر آب گرم به علت آنکه مسیر آب گرم را طی کرده 
است، به دلیل مالحظات بهداشتی مناسب نیست. دکتر اسکندری مکوند با بیان 
اینکه جوشاندن آب در کتری و سماور موجب تشکیل رسوب ناشی از سختی 
موقت آب می گردد که در اثر حرارت ، رسوب می کند، افزود: چنانچه از 
ظروف پیرکس ضدرسوب برای تهیه آب جوش استفاده شود به دلیل ممانعت 
از تشکیل رسوب، موجب ایجاد الیه چربی روی سطح آب جوش یا چای 
می گردد. لذا توصیه می گردد برای تهیه آب جوش، باید از جوشاندن آب 
بیش از سه دقیقه و همچنین جوشاندن آب بیش از یک بار خودداری شود. 
همچنین برای حذف بوی کلر از آب آشامیدنی، می توان آب برداشتی از شیر 
لوله را به مدت پنج دقیقه داخل ظرف تمیزی در دمای اتاق نگهداری نمود و 

سپس برای آشامیدن استفاده کرد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ سردار محسن فتحی زاده 
افسران  و  نظامی  وابستگان  نشست  در  گذشته  روز 
رابط مبارزه با مواد مخدر کشورهای خارجی مستقر 
در تهران گفت: ایران در مبارزه با معضل جهانی مواد 
مخدر کارنامه درخشانی داشته و یکی از موفق ترین 
اقدامات این کشور تعامل با جهان پیرامون در مبارزه 

با مواد مخدر است.
انتظامی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
جمهوری اسالمی ایران افزود: با تالش های عوامل 
نیروی انتظامی و پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ 
ایران با وجود مشکالتی از جمله قرارگرفتن در مسیر 
ترانزیت مواد مخدر همچنان در مبارزه با آن ثابت قدم 
می باشد. سردار فتحی زاده خاطر نشان کرد: کشف 
مقادیر بسیاری از مواد مخدر و پرورش سگ های مواد 
یاب و مجهز شدن به تسهیالت الزم در مبارزه با این 
افراد داللت بر عزم جدی نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران برای مبارزه با این پدیده شوم بین المللی 
دارد. این مسئول افزود: امنیت اصلی ترین نیاز جامعه 
بشری است و هدف تعمیق روابط دوستی و توسعه 
خارج  چه  و  کشور  در  چه  شهروندان  های  آرمان 
کشور است در شرایطی که نیروهای کارآمد مشکالتی 
بسیاری را رقم خواهد زد اما نیازمند حضور پلیس در 

جامعه بین الملل همراه با همکاری مسئوالنه بوده ایم.
فتحی زاده در بخش دیگری از سخنانش خود به جرائم 
سایبری اشاره کرد و افزود:این جرایم مرز نمی شناسد 
لیکن ایران با ایجاد پلیس تخصصی و به کار گیری 
جوانان در حوزه تامین امنیت فضای مجازی و باال بردن 
احساس امنیت گام های مهمی در این زمینه برداشته 
است. وی گفت: امروزه جرم و جنایت در مرز کشورها 
محصور نمی شود، بلکه تبعات آن در کل جامعه بشری 
تاثیر گذار است و همه دولت ها باید تالش کنند تا با 

اقدامات همه جانبه و ایجاد بستر و شرایط مناسب مسیر 
فعالیت مجرمان و تبهکاران را مسدود کنند.

فتحی زاده ادامه داد: پلیس بین الملل ناجا، اقدامات 
مناسبی را از طریق تعامل با کشورهای جهان انجام 
داده که برگزاری کارگاه های آموزشی، نشست های 
منطقه ای و بین المللی، دعوت از مقامات ارشد پلیس 
کشورهای مختلف، تعامل سازنده با سازمان های بین 
المللی و همچنین شناسایی، رد گیری و تحت تعقیب 
قرار دادن مجرمان در سطح بین الملل از جمله این 

اقدامات است. جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران افزود: برای گسترش 
امنیت در سطح جهانی و مبارزه با جرم و جنایت نیاز 
است که پلیس کشورها همکاری بیشتری با یکدیگر 
داشته باشند. وی بیان داشت: ایجاد امنیت به عنوان یکی 
ازاصلی ترین نیازهای بشری در طول تاریخ بوده که 

همکاری های بین المللی می تواند آن را محقق کند.
انتظامی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
جمهوری اسالمی ایران خاطر نشان کرد: جمهوری 
اسالمی با ایجاد و توسعه زیر ساخت های نظامی 
در قالب تشکیل پلیس های تخصصی مانند پلیس 
الملل  بین  پلیس  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  مرزبانی، 
اقدامات کنترلی و مراقبتی الزم را داشته که منجر 
به دستاوردهای مهمی شده است. شایان ذکر است 
از جمله برنامه های پلیس بین الملل در هفته ناجا 
و  نطامی  وابستگان  با  تعاملی  نشست  برگزاری 
افسران رابط با مواد مخدر کشورهای خارجی مستقر 
در جمهوری اسالمی ایران می باشد که این نشست 
با هماهنگی پلیس بین الملل ناجا و به میزبانی پلیس 
از  کردان  در  انتظامی  نیروی  مخدر  مواد  با  مبارزه 

توابع شهرستان ساوجبالغ برگزار گردید.

کارنامه درخشان ایران در مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید تقی حسینی گرجی فرزند سید رضا و خانم 

سیده زهرا حسینی گرجی فرزند سید تقی و شرکت وثاق گستر کیمیا 
خواهانها آقای غالمرضا قاسمی کردمیری فرزند علی و خانم زهرا رئیسی سر تیزی فرزند 
اسفندیار با وکالت آقای کمال الدین صادقی فرزند ابوالقاسم دادخواستی به طرفیت خوانده 
خواندگان آقای سید تقی حسینی گرجی فرزند سیدرضا و خانم سیده زهرا حسینی گرجی فرزند 
سید تقی و شرکت وثاق گستر کیمیا به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۴۶۴۰۰۲۸۶ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱ صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان ها 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:97/20/6799 مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر

آگهی ابالغ
آقای خباث اعظمی فرزند محمود با توجه به اینکه طی پرونده کالسه ۹۶۱۳۸۶ به 
اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت صهیب احمدی تحت تعقیب این 
دادگاه می باشید به واسطه مجهول المکان بودن و به استناد ماده ۳۹۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شما ابالغ میگردد که در مورخه ۹۷/۰۸/۲۶ ساعت 
۹ صبح در جلسه دادگاه جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر این صورت تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف:7261 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی مناقصه
موضوع مناقصه: بارگیری و حمل مواد معدنی

شرکت سیمان آذرآبادگان خوی در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور 
مربوط به بارگیری وحمل مواد اولیه سنگ گچ کارخانه از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار ذیصالح اقدام نماید.لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که دارای سوابق معتبر و امکانات مکفی و قابل قبول در زمینه فوق 
می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه ، هماهنگی 
بازدید  از محل و تحویل پاکت های مربوط به پیشنهاد قیمت از تاریخ  درج 
آگهی به مدت ۱۰ روز به ادرس: آذربایجان غربی- کیلومتر ۱۵ جاده خوی 

تبریز-کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی- دفتر تدارکات مراجعه فرمایند
تلفکس:  ۰۴۴-۳۶۵۶۲۴۸۰-۳۶۵۶۲۴۹۲ 

آدرس انجام عملیات : معدن گچ قارنی یایخ – ۳۷ کیلومتری کارخانه)۴ 
کیلومتر خاکی و ۳۳ کیلومتر آسفالت(

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:محمدمرادامیریان،نام پدر:خدامراد،نشانی:استان کرمانشاه-
مشخصات  مرادی  بیگ  کوچه۱۰متری  کرمانشاه-شهرکرمانشاه-بلوارراهنمایی  شهرستان 

محکوم علیه/محکوم علیهم:عبدالرضانمامی
دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:   محکوم 
مبلغ۲۸میلیون  پرداخت  به  است  ملزم  علیه  مربوطه۹۶۰۹۹۷۸۶۰۸۷۰۰۷۶۵محکوم 
و۶۰۰هزارریال بابت اصل خواسته بااحتساب هزینه دادرسی۸۵هزارو۵۰۰تومان وخسارات 
نیم  وپرداخت  حکم  اجرای  دادخواست۱۰دی۱۳۹۶لغایت  تقدیم  اززمان  تاخیروتادیه 

عشردولتی
رئیس شعبه۷حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-بتول مرادلو

روزمفادآنرابموقع  ده  ۱-ظرف  اجرائیه:  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجراگذارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(.۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-
خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم  اجراحکم  کندکه  معرفی  مالی 
تعدادیامقداروقیمت  خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای 
هرعنوان  به  که  نقدی  برمیزان وجوه  مشتمل  وغیرمنقول،به طورمشروح  منقول  اموال  همه 
نزدبانکهاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ازطرح  قبل  تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال  وانتقاالت وهرنوع  نقل  ونیزفهرست 
دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم 
له بازداشت      می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.۴-خودداری 
محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
نحوه  وماده۲۰ق.م.اوماده۱۶قانون  مدنی  احکام  اجرای  دارد.)ماده۳۴قانون  رادرپی  هفت 
دین  فرارازادای  هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  مالی۱۳۹۴(۵-انتقال  محکومیت  اجرای 
تعزیری  مجازات  نباشدموجب  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به 
درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده ۲۱قانون 
روزارائه  سی  ازمهلت  پس  اموال  مالی۱۳۹۴(.۶_چنانچه صورت  محکومیت  اجرای  نحوه 
شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شاکی آقای نور احمد کاکری  شکوائیه ای علیه متهم آقای مهدی مهدیزاده دائر بر 
قصور پزشکی، تقدیم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و 
به کالسه شماره ۹۷۰۰۴۵  ثبت  گردیده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد. عدم حضور بدون عذر موجه قانونی 
موجب جلب متهم خواهد شد. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری 
برای متهم محفوظ است و نامبرده  می تواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در معیت 

یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد.  م/الف ۱۴۲۵
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- محسن اعراب 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
سید حسن حسینی  به اتهام مشارکت درسرقت در پرونده کالسه  ۹۷۰۵۹۸/  ب ۵ 
شعبه  ۵ دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه 
در شعبه جهت رسیدگی حاضر شده در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۴۹۷
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر – محمد نجف فریدان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح     ۶۸۳ شماره   شناسنامه  دارای  جعفری  علی  سید  آقای 
کالسه  ۹۷۱۱۵۶/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
در   ۱۴۶۷ بشناسنامه   جعفری  علی  قربان  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
تاریخ ۹۷/۵/۳ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/۱-  سید علی جعفری فرزند سید قربانعلی –ش ش۶۸۳ خوی –پسر متوفی/۲-  
سید قاسم  جعفری فرزند سید قربانعلی -ش  ش     ۲۸۰۰۳۰۲۰۳۸خوی-پسر 
متوفی/۳- سیدکاظم  جعفری فرزند سید قربانعلی -ش  ش  ۲۸۰۲۴۴۰۱۹۵  –
اله جعفری فرزند سید قربانعلی  - ش ش   خوی-پسر  متوفی/۴-   سید فیض 
۲۸۰۲۵۰۵۹۸۱    -خوی-پسر متوفی/۵-  منور جعفری فرزند سید قربانعلی -  ش 
ش۳۰۴۷۴ خوی- دختر متوفی/۶- پری  جعفری فرزند سید قربانعلی  -ش ش 
۲۸۰۲۴۷۰۱۱۶  خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  رامین خضرلو دارای شناسنامه شماره  ۳۹۸   بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۱۲۵۷/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
۹۷/۵/۲۶اقامتگاه  تاریخ  در  بشناسنامه۳۲۱۶۲  نژاد   مسلم  رقیه  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  رامین خضرلو 
فرزند  جعفر   –ش ش  ۳۹۸ –همدان –پسر متوفی/۲-  معصومه خضرلو فرزند 
مینا خضرلو فرزند جعفر   متوفی/۳-  جعفر-ش  ش     ۴۶۹۳۵    خوی-دختر 
ش    ش   - جعفر  فرزند  خضرلو  میترا    متوفی/۴-  –خوی-دختر  ش۵۹  -ش  
۵۴۲۴-خوی-دختر متوفی/ا ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی دادنامه
مرجع رسیدگی:شورای حل اختالف شعبه۶شهرستان شوشتر.خواهان:مهدی منجزی 
لین۳کدملی۱۸۸۲۲۲۶۹۴۱. دوم  شهرداری۱۰متری  منازل  دروازه  آدرس:شوشتر- 
قاضی  طلب.رای  المکان.خواسته:مطالبه  آدرس:مجهول  خوانده:احمدبلدی 
طرفیت  عبدالرضابه  فرزند  منجزی  مهدی  خواهان  دعوی  شورا:درخصوص 
بابت  مبلغ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  به خواسته مطالبه  اله  فرزندفیض  خوانده احمدبلدی 
ی  مطالبه  خودروازتاریخ۹۶/۱۱/۲لغایت۹۶/۱۲/۲۶وهمچنین  دستگاه  یک  اجاره 
واجرای  صدوررای  زمان  ازتاریخ۹۶/۱۲/۲۶لغایت  مورداجاره  خودرو  ی  اجاره 
تمبرفعالمقوم  ازنظرالصاق  قانونی  خسارات  وسایر  دادرسی  هزینه  اضافه  به  آن 
طبق  خواهان  واظهارات  تقدیمی  دادخواست  به  باتوجه  به۳/۱۰۰/۰۰۰ریال 
پژو۴۰۵به  دستگاه  یک  خودروخودکه  خواهان  براینکه  مبنی  مابین  قراردادفی 
مدل۸۳به رنگ بژمتالیک به شماره موتور۱۲۴۸۳۱۲۸۴۶۹رابه خوانده جهت اجاره 
می  جمعامبلغ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  مدت۵۵روزکه  به  ریال  ازقرارهرروز۴۲۰/۰۰۰ 
باشدراتحویل داده است که همچنان خوانده پس ازگذشت مدت موردتعهدخوانده 
درجلسه  اینکه خوانده  فلذانظربه  است  ننموده  دین خوداقدام  پرداخت  به  نسبت 
باشدراارائه  خویش  ذمه  بودن  بربری  دال  دفاعی  وهیچگونه  شوراحضورنیافته 
مدنی  دادرسی  آیین  مواد۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲قانون  شورامستندابه  لذا  است  ننموده 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ۷۲۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می داردرای 
صادره غیابی وظرف مهلت۲۰روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شوراوظرف 
مهلت۲۰روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان 
نموده  مطرح  اول  درجلسه  که  استردادماشین  باشدودرخصوص  می  شوشتر 
درمورخ۹۷/۴/۱۶این قسمت از خواسته رااستردادنموده لذامستندبه ماده۱۰۷بندب 
دراین خصوص قراررددعواصادرواعالم می دارد. رای صادره دراین قسمت ظرف 
مهلت۲۰روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان 

شوشترمی باشد.   شماره م.الف)۱۵/۲۸۴(
سیدجابرآلبوشوکه موسوی-قاضی شورای حل اختالف شوشتر
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برگزاری دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک 

آموزان  دانش  آشنایی  راستای  در  ژنتیک،  مهندسی  کارسوق  دوره  دومین 
برگزیده با اهمیت زیست فناوری به همت ستاد توسعه زیست فناوری، 

موسسه علمی آینده سازان در حال برگزاری است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، ارشاد استعدادی مدیر عامل موسسه علمی 
آینده سازان گفت؛ دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک، در راستای آشنایی 
دانش آموزان برگزیده با اهمیت و کاربردهای زیست فناوری و با مشارکت 
ستاد توسعه زیست فناوری، موسسه علمی آینده سازان و سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان، در حال برگزاری است. وی گفت: با توجه به اهمیت 
روزافزون زیست فناوری و جایگاه “مهندسی ژنتیک” در این حوزه، ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری مرکز خالقیت 
موسسه علمی آینده سازان و مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، 
“کارسوق مهندسی ژنتیک” را ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم مراکز سمپاد 
برگزار می کند. استعدادی افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این کارسوق 
بعد از پشت سرگذاشتن یک دوره آموزشی غیرحضوری به طور عملی با 
روش های مختلف مورد نیاز مهندسی ژنتیک، در قالب چهار کارگاه مختلف، 
توسط دانش آموختگان برتر مراکز علمی معتبر کشور، آشنا می شوند. در این 
دوره از کارسوق مهندسی ژنتیک  بیش از ۱۲۰۰ دانش آموز متوسطه اول از 
۲۷ استان کشور شرکت نموده و در حال حاضر مشغول سپری نمودن دوره 
آموزشی غیرحضوری می باشند. الزم به ذکر است آموزش های حضوری و 
عملی کارسوق طی آبان و آذر ماه و در ۶ قطب کشور )تبریز، تهران، سمنان، 

شیراز، کرمانشاه و یزد( برگزار خواهد شد.

تخفیف 7۰ درصدی طرح ترافیک برای رانندگان 
آژانس و وانت بارها

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از درج بدهی ورود غیرمجاز به 
محدوده طرح ترافیک برای مردم خبر داد.

به گزارش پیام زمان ،محسن پورسید آقایی با حضور در جمع خبرنگاران در 
حاشیه جلسه شورای شهر تهران با بیان این که اصالحیه الیحه طرح ترافیک 
روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت، گفت: در مصوبه طرح 
ترافیک مقرر شد برای آژانس ها، وانت بارها و خودروهای عمومی پالک »ع« 
تخفیف ۵۰ درصدی تردد در طرح ترافیک لحاظ شود، اما از آنجایی که برخی 
از این رانندگان اعتراض داشتند که با وجود تخفیف ۵۰ درصد هزینه های آنها 

افزایش یافته است، امروز اصالحیه این مصوبه تقدیم شورا شد.
وی با بیان این که براساس مصوبه امروز تخفیف ۷۰ درصدی برای آژانس ها، 
وانت بارها و پالک های »ع« لحاظ می شود، گفت: البته این تخفیف منوط براین 

است که آنها تردد خود را در سامانه شهرداری ثبت کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که شهرداری تهران 
برای نظم دهی و ساماندهی حمل و نقل شهری، اقدام به ثبت تردد این خودروها 
در سامانه می کند، ادامه داد: همان طور که استحضار دارید سامانه  ثبت تردد 
کامیون ها از اواخر مرداد ماه فعال است و تا ماه آینده این سامانه به طور رسمی 
فعالیت خواهد کرد. وی افزود: سامانه آژانس ها نیز براساس مصوبه شورا سه 
ماه فرصت دارد که طراحی و راه اندازی شود تا آژانس ها بتوانند تردد خود را 
ثبت کنند. پورسید آقایی با بیان این که خودروهایی می توانند از این تخفیف 
استفاده کنند که حداقل سه سفر در روز داشته باشند، گفت: ممکن است 
برخی ها با آژانس و وانت بار خود کار نکنند و تنها برای آنها جنبه رفت و آمدی 
داشته باشد به گونه ای که ما دیده ایم که برخی ها به جای آنکه از وانت برای 
جابه جایی بار و کاال استفاده کنند به عنوان وسیله نقلیه خود بهره می برند که این 
درست نیست و افرادی می توانند از این تخفیف استفاده کنند که جابه جایی کاال 
و مسافر شغل آنها باشد نه این که جنبه تفننی و بعد از ساعت کار اداری باشد.

خبر

بی خوابی باعث شیوع  دمانس 
آلزایمر و افسردگی 

دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری 
مغز ایران گفت: بیشتری بیماری های اختالالت خوب 
در سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی بروز می کند و بی خوابی منجر 

به از بین رفتن سلول  های مغز خواهد شد.
مسعود طهماسیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پنجمین همایش  در حاشیه  بهشتی  پزشکی شهید 
یافته های  ایران گفت: جدیدترین  مغز  نقشه برداری 
متاآنالیز یا فراتحلیل در حوزه های مختلف اختالالت 
این همایش مورد  آپنه و بی خوابی در  خواب مثل 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
تا  کودکی  سنین  در  خواب  افزود:اختالالت  وی 
بزرگسالی مشاهده می شود که عموما در بزرگساالن 
بیماری های لوزه منجر به اختالالت خواب خواهد 
اختالالت  شروع  اینکه  بیان  با  طهماسیان  شد. 
خواب در سنین نوجوانی و جوانی بیشتر مشاهده 
می شود، گفت: بیشتر بیماری های خواب مثل آپنه در 

سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی مشاهده می شود.
دبیر علمی پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران 
با بیان اینکه بی خوابی عوارض جبران ناپذیری در 
عملکرد مغز افراد وارد می کند،توضیح داد: تحقیقات 
تغییرات  می تواند  بی خوابی  ساعت   ۲۴ داده  نشان 
خطرناک و غیرقابل بازگشتی در مغز داشته باشد به 
طوری که سلول های مغز با بی خوابی بیش از حد 
کرد:بسیاری  خاطرنشان  وی  رفت.  خواهد  بین  از 
از اختالالت باعث بروز بیماری هایی مانند دمانس، 
اختالالت  همچنین  می شود.  افسردگی  و  آلزایمر 
خواب تا ۵ برابر ریسک ابتال به آلزایمر را باال می برد. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: اختالالت خواب با داروهای موجود درمان 
پذیر است اما متاسفانه از آنجا که مصرف خودسرانه 
تشدید  باعث  دارد  باالیی  شیوع  ما  کشور  در  دارو 
در  افزود:  طهماسیان  است.  شده  اختالالت خواب 
عالئم  جهان  افراد  درصد   ۳۰ حدود  حاضر  حال 
اختالالت خواب را دارند و ۱۰ درصد با مشکالت 
بی خوابی دست و پنجه نرم می کنند. وی در پایان 
گفت: کلینیک های خواب نقش بسزایی در تشخیص 
بیماری های اختالالت خواب دارند اما باید  توسعه 

بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

 اعالم طرح اصالح قانون کنکور 

هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
امروز، الیحه »درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 
دهیاری ها« و الیحه »میزان و نحوه جریمه نقدی و 
توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول 
تمرض موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک« 
را اعالم وصول کرد. همچنین طرح »اصالح قانون 
سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز 
آموزش عالی کشور« )معروف به قانون حذف کنکور( 

نیز اعالم وصول شد.

خبر

رئیس انجمن آلزایمر ایران گفت: بیش از ۷۰۰ هزار 
نفر در کشور به بیماری آلزایمر مبتال هستد و این آمار 

رو به افزایش است.
معصومه صالحی در یک نشست خبری در محل 
انجمن آلزایمر افزود: کودکانی که امروز متولد می 
شوند به دلیل شرایط زندگی، ۶۰ سال دیگر در خطر 

ابتال به بیماری آلزایمر هستند.
وی اظهار داشت: هر ۱۰دقیقه یک نفر در کشور 
به بیماری آلزایمر مبتال می شود.۵۰ میلیون نفر در 
دنیا آلزایمر دارند. و این میزان تا چند سال آینده به 
۱۵۲ میلیون نفر خواهد رسید .صالحی ادامه داد: 
نوع زندگی مردم که همراه با استرس، اضطراب، 
بیماریهای مختلف و رژیم های غذایی متعدد است، 
یابد. وی تصریح  افزایش  آلزایمر  باعث می شود 
کرد: در کشور ۷۱ درصد افرادی که به آلزایمر مبتال 
است، توسط زنان مراقبت می شوند.به گفته صالحی، 
انجمن آلزایمر ایران در سال ۸۰ تاسیس و در سال 
۸۵ عضو دائمی انجمن آلزایمر جهان شد و این 
انجمن خدمات حمایتی و رفاهی برای بیماران و 

خانواده های آنها ارائه می دهد.
به  خدمات  توسعه  و  استمرار  برای  افزود:  وی 
مبتالیان آلزایمر به حمایت مراکز دولتی و حمایت 
های علمی و معنوی نیاز داریم و این انجمن آمادگی 
دارد در حوزه های تشخیص و درمان پروژه هایی را 
برای این مراکز انجام دهد.رئیس انجمن آلزایمر ایران 
اضافه کرد: این انجمن با کمک داوطلبانه و مردمی 
اداره می شود و سازمان بهزیستی کشور نیز مقداری 
یارانه را به ما تخصیص می دهد.صالحی خاطرنشان 

کشور  استان   ۶ حدود  در  حاضر  حال  در  کرد: 
انجمن آلزایمر تشکیل شده و در ۱۱ استان دیگر 
نیز در حال تاسیس است.به گفته وی، در راستای 
ترویج و توسعه خدمات و فعالیتهای این انجمن، 
همایش پیشگیری از آلزایمر به صورت رایگان و 
با دارا بودن ۱۵امتیاز بازآموزی برای کارشناسان ۲۹ 
مهر در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

صالحی افزود: شرکت در این همایش برای عموم 
مردم آزاد است و در این همایش دو کارگاه آموزشی 

و پیشگیری از آلزایمر برگزا رمی شود.
غالمرضا حجتی، رئیس هیات مدیره انجمن آلزایمر 
ایران نیز گفت: در حال حاضر به دلیل نوسانات ارز، 
وسایل بهداشتی مبتالیان به آلزایمر با کمبود مواجه 

است و این انجمن دست یاری به سوی مردم دراز 
می کند.وی افزود: در حوزه داروهای این بیماران 
فعال مشکل خاصی وجود ندارد و با چالش جدی 
مواجه نیستیم.حجتی ادامه داد: برای توسعه خدمات 
آلزایمر سند  به  مبتال  بیماران  فعالیت در حوزه  و 
ملی آلزایمر توسط این انجمن تدوین و به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است.

پیشنهاد شده  این سند ملی  وی تصریح کرد: در 
بخش مراقبت ها و خدمات مربوط به مبتالیان به 

آلزایمر تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
حجتی گفت: در حال حاضر طرحی به عنوان »ثبت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  همکاری  با  بیماری« 
آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام 

گرفته که اجرای این طرح از انجمن آلزایمر آغاز 
شده است. وی یادآورشد: در حال حاضر مراجعه 
جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله به مراکز درمانی زیاد شده و 

می گویند که آلزایمر گرفته اند.
حجتی تصریح کرد: اضطراب و استرس، افسردگی و 
وسواس حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد، جوانان 
فکر می کنند که آلزایمر گرفته اند اما با درمان دو تا 

چهار ماه، این مشکل برطرف می شود. 
در  نیز  روانپزشکی  متخصص  خمسه،  فاطمه 
فاکتورهای  از  امروزه چاقی  نشست گفت:  این 
خطرناک برای ابتال به آلزایمر است. مردم باید 
خود  تغذیه  در  و  گرفته  جدی  را  مسئله  این 
مصرف زیاد ماهی، روغن زیتون، کاهش مصرف 
گوشت و زیتون را قرار دهند. وی اظهارداشت: 
الغری زیاد هم خوب نیست افرادی که به طور 
ناگهانی وزن کم می کنند نیز در معرض ابتال به 

آلزایمر قرار می گیرند.
خمسه، ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون 
باال و دیابت را از دیگر عواملی دانست که آلزایمر را 
تشدید می کند و باید سبک زندگی سالم و ورزش 
مورد توجه قرار گیرد. این روانپزشک، تصریح کرد: 
افرادی که بازنشسته می شوند، حافظه آنها شروع به 
افت کرده و مستعد ابتال به آلزایمر قرار می گیرند. 
خمسه، مصرف سیگار و الکل را نیز زمینه ساز ابتال 
به آلزایمر دانست و افزود: افرادی که به سندرم داون 
مبتال هستند و موارد ژنتیکی در سنین پایین تر و 

بین۲۰ تا ۶۰ سالگی به آلزیمر مبتال می شوند.

ابتالی 7۰۰هزار نفر در کشور به آلزایمر 

سردار محمد کریم بیات رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در تالش است تا در سطح 
وسیع تری از تجهیزات و امکانات به روز و کارآمد استفاده کند، اظهار 
کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر از مأموران پلیس پایتخت در 
مناطق مختلف تهران از لباس های فرمی استفاده می کنند که مجهز 
به دوربین است. وی در ادامه گفت: تجهیز شدن مأموران به این 
تجهیزات از چند جهت می تواند مؤثر و مفید باشد. هم خود مأمور 
در برخورد با مردم مراعات کرده و رفتار بهتری نشان دهند و هم با 
توجه به تصاویری که از این دوربین ها به دست می آید پاسخی برای 
بسیاری از کلیپ ها و فیلم های گزینشی که توسط افراد سودجود برای 

حاشیه سازی گرفته و پخش می شود، است.

لباس هزار مامور پلیس به دوربین 
مجهز شد 

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این سوال 
که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده 
است، گفت: طی این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل 
پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده 

است.
سردار ابراهیم کریمی، با اشاره به موضوع پرداخت جریمه غیبت 
برای  نفر  هزار  اخیر، ۶۰۰  چهارسال  طی  کرد:  اظهار  سربازی 
پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، ۴۴۴ 

هزار نفر فرآیند پرداخت جریمه را تکمیل کرده اند.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این سوال 
که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده 
است، گفت: طی این مدت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل 
پرداخت جریمه های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده 
است. وی در پاسخ به این سوال که این درآمدها قرار است در کجا 
صرف شود و چه میزان از این درامد برای سربازان وظیفه  در حال 
خدمت هزینه شده خاطرنشان کرد: این مبلغ باید بر اساس مصوبه 
نمایندگان مجلس و بر اساس آنچه در قانون ذکر شده، هزینه شود.

رسابزان غايب ٥هزار ميليارد به 
دولت پول دادند

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: رشد جهشی طالق در سه 
تا چهار سال گذشته متوقف شده است.

تقی رستم وندی در صد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور 
افزود: در این جلسه شورای اجتماعی کشور که سومین جلسه ای 
است که امسال در مبحث طالق در شورای اجتماعی کشور برگزار می 

شود، موضوع طالق به بحث و گفتگو گذاشته می شود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل خانواده و موضوعات مرتبط با آن مسائل 
ریشه ای هستند و در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ یکی 
از آسیب هایی که در حوزه طالق با آن مواجه هستیم این است که 
آمارهای منتشر شده خود آسیب هایی را ایجاد می کنند. رستم وندی 
ادامه داد: در سه تا چهار سال گذشته به دلیل حساسیت های خاصی 
که در مبحث طالق در جامعه ایجاد شده بود، توفیق ایجاد شد که 
بتوانیم شاخص های طالق را کنترل کنیم. وی ادامه داد: اگرچه شیب 
مربوط به آمار طالق ها نشان دهنده این است که طالق زیاد شده 
است اما روش دقیق و معتبر برای تعیین صحیح آمار این است که 
میزان طالق با شاخص زنان متاهل سنجیده شود و سنجش بر اساس 
شاخص زنان متاهل نشان می دهد که طالق اندکی کاهش یافته است.

 رشد جهیش طالق 
متوقف شد

آگهی مفقودی
و  ایران ۸۲- ۲۳۷ه۱۵  پالک  به شماره   ۱۶۰۰i پیکان  سبز خودرو سواری  کارت 
شماره موتور ۱۱۵۸۲۳۷۲۱۷ و شماره شاسی ۸۲۴۲۳۹۸۶ مفقود فاقد اعتبار است.

بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
به   ۳۷۶۱۵۷۸۳۷۷ ملی  و شماره   ۸۴۷ شناسنامه  دارای شماره  احمد عالیی  آقای 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷۰۸۱۹/۸ کالسه  به  دادخواست  شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زاهد عالیی به شناسنامه ۳ و شماره 
ملی ۳۷۶۲۲۱۲۷۱۶ در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. سعید عالیی 

افکنده ش ش ۶۳۸ ت ت ۵/۱۲/۱۳۳۱ و شماره ملی ۳۷۶۱۵۷۶۳۱۵ برادر متوفی
۲. احمد عالیی افکنده ش ش ۸۴۷ ت ت ۳/۴/۱۳۳۳ و شماره ملی ۳۷۶۱۵۷۸۳۷۷ 

برادر متوفی
ملی  شماره  و   ۱۰/۴/۱۳۳۴ ت  ت   ۱۰۰۵ ش  ش  افکنده  عالیی  عثمان   .۳

۳۷۶۱۵۷۹۹۵۰ برادر متوفی
ملی  شماره  و   ۲۹/۱۲/۱۳۳۸ ت  ت   ۱۸۹۶۹ ش  ش  افکنده  عالیی  خالد   .۴

۳۷۶۰۱۹۰۱۹۷ برادر متوفی
ملی  شماره  و   ۱/۷/۱۳۴۶ ت  ت   ۱۳۲۱ ش  ش  افکنده  عالیی  مسعود   .۵

۳۷۶۱۵۸۳۱۷۶ برادر متوفی
ملی  شماره  و   ۱/۱۰/۱۳۴۰ ت  ت   ۲۶۷۱۹ ش  ش  افکنده  عالیی  خدیجه   .۶

۳۷۳۰۲۶۵۵۶۳ خواهر 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.
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آگهی حصروراثت
استی  آبادان درخو  از  بشناسنامه ۳۲۲۴صادره  پدرنجم  پورنام  عیدانی  آقای رضیه 
زهرا  مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
عیدانی پوربشناسنامه ۱۵۳صادره خرمشهر درتاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۹در خرمشهر اقامتگاه 
غیر دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات فوق الذکر۲-بدریه 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر.  )دختران  ۱۵۶خرمشهر  بشناسنامه 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۶۳۵
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای علی ورزدار ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
آپارتمان مسکونی ومساحت ۱۱۲/۴۶متر  دستگاه  مالکیت ششدانگ یک  که سند 
مربع بشماره ۱۷۵۱۰ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز از پالک ۵۸۴ فرعی واقع در اراضی 
ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ۱۰۱۱صفحه  ۱۷۴دفترجلد  نظرآباد جزء حوزه 
۱۰۲امالک بنام  علی ورزدار ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره ۴۲۰۲۷-

رسمی  سند  وبموجب  شده  منتقل  متقاضی  به  ۲ساوجبالغ  دفترخانه   ۹۴/۷/۱۷
شماره-دفترخانه –در رهن بانک مسکن می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی 
وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این 
مقرر  مدت  چنانچه ظرف  است  بدیهی  گردد.  مقررات عمل  وفق  تا  تسلیم  اداره 
اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: ۱۱۱۰
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم فرجام خواهی به آقای منوچهر قربانی

فرجام  طرفیت  به  خواهی  فرجام  دادخواست  دارائی  پروین  خانم  خواه  فرجام 
خوانده آقای منوچهر قربانی  نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۱۴۰۰۰۷۸۹ در 
آئین  قانون   ۳۴۶ و   ۷۳ ماده  موضوع  طبق  که  تقدیم  نظر  تجدید   ۵ شعبه  پرونده 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه 
پاسخی دارد کتبأ به این دادگاه ارائه نماید.. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد./ و ۷۵۸

مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان البرز- جمشید سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۰۳۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
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 علیرضا 
پورعسگری دهنو فرزند کاظم بشماره شناسنامه ۰۳۱۰۴۲۷۹۳۲ صادره از کرج در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰۰/۰۰۰ مترمربع پالک 
مالک رسمی  از  از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهر ولدآباد خریداری  ۷۷۹ فرعی 
خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۱۹۴۶م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
دادگستری کل استان البرز

محکوم له:عیسی صادقی صوفیالر محکوم علیه:سعید فرخیان
المکان  به محکوم علیه که مجهول  بدینوسیله  منتشره در جراید  پیرو آگهی های 
از شعبه اول دادگاه خانواده نظراباد  ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره  باشد  می 
در پرونده کالسه ۹۱۰۰۱۹۳ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۰۶ مورخ ۹۱/۰۶/۰۷ 
صادره از شعبه اول محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۵۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه   از  ناشی   خسارت  بابت  ریال   ۱/۱۳۴/۰۰۰ مبلغ  وپرداخت  خواسته  اصل 
محکوم  برعهده  اجرایی  های  هزینه  ونیز  اجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  دادرسی  
علیه می باشد:.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده۷۳ آ.د.م 
و ماده۹قانون اجرای احکام مدنی دریکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای  مفاد اجرائیه اقدام گردد. در 
غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات  نسبت به مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان نظراباد –حمیدرضا شهسواری 

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۱۴۵۴-۹۷/۵/۲جلسه  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان زاده دشت 
فرزند محرم به شماره شناسنامه ۱۴۰۶ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی از محدوده  پالک ۱۵۳۵فرعی از ۴ اصلی به مساحت ۲۹۶/۸۳ متر 
مربع ازسهمی ترکه ناصرزارع  ذیل صفحه ۳۸۳ دفتر ۱۲۴۹ محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۲۸۴
منوچهر حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  نوبت اول:۹۷/۶/۲۴ نوبت دوم :۹۷/۷/۸

آگهی فقدان سند مالکیت
ثبتی بشماره  مقدار ۶۶۲ سهم مشاع از ۸۶۲ سهم از ۳۲۰۲ سهم ششدانگ پالک 
بنام  امالک جلد ۴۱ صفحه ۵۸۹ ذیل ۴۹۴۸  دفتر  ۸۷۸ اصلی بخش ۲ خوی در 
اختر اسداله زاده اصل ثبت و یک جلد سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
بعدا« برابر سند قطعی شماره ۲۲۳۶۸۳ مورخه ۸۶/۱/۲۹ دفتر ۵ خوی یکصد سهم 
مشاع آن در حق جلیل قدرتی اصل انتقال یافته است سپس خانم اختر برابر گواهی 
ورثه  از  احدی  که  میباشد  مزبور  گواهی  بشرح  وراث  نموده  فوت  وراثت  حصر 
بنام خانم کبرا جعفرپور محله   با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت 
المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  مفقود گردیده و  اسباب کشی    بعلت  اولیه 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 
و تجدید نخواهد شد.ضمنا در اجرای ماده ۱۴۷ اصالحی قانون ثبت و قانون تعیین 
تکلیف  سه فقره سند ششدانگ مفروزه از پالک فوق صادر و تسلیم گردیده است/

رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

متن آگهی 
در اجرای دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۰۵۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ آقای رامین 
بیرانوند فرزند مرید به کد ملی ۴۰۷۳۳۰۱۴۹۷ مجهول المکان به اطالع می رساند 
همسر شما خانم شیوا شفاعی فرزند مجید به کدملی ۴۰۷۱۸۰۸۳۷۳ جهت ثبت 
طالق خود اقدام نموده است لذا می بایست ظرف یک هفته از تاریخ انتشار این 
روزنامه در دفترخانه طالق شماره ۳ خرم آباد به آدرس خرم آباد  خیابان انقالب 
روبروی بیمارستان عشایر حضور بهم رسانید در صورت عدم حضور طالق مستندا 

به رای صادره ثبت و اعتراض مسموع نمی باشد. 
سردفتر طالق شماره 3 خرم آباد –حمزه حیدری .

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهان صندوق کار آفرینی امید )مهرامام رضا »ع« سابق ( استان البرز دادخواستی 
ولی   -۲ اله  شمس  فرزند  وردی  بیگ  ۱-مهدی  آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به 
خسارت  مطالبه  تادیه-  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  علی  فرزند  فیروزی 
دادرسی – مطالبه وجه بابت... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۶۶۸۱۰۰۳۰۱ شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان نظرآباد 
دستور  که حسب  تعیین   ۱۱:۰۰ ساعت   ۱۳۹۷/۹/۶ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف مدت 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
مدیر دفتردادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان نظرآباد – محمدعلی 

االداغلو 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۰۲۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد پورعسگری دهنو فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۴۶۳ صادره از کرج در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰۰/۰۰۰ مترمربع پالک ۷۷۹ 
از مالک رسمی خود  از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهر ولدآباد خریداری  فرعی 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا   متقاضی محرز گردیده است. 
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.  ۱۱۹۴۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۷۷۱ 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 آقای  علی بیات فرزند ولی 
اله بشماره شناسنامه ۲۸۵ کد ملی ۱۸۲۹۲۷۸۸۷۸  صادره از خرمشهر  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱۲۱/۲۷  مترمربع پالک ۳۲۹۸ فرعی 
از ۱۶۳ اصلی واقع در کرج فردیس خیابان قریشی خیابان رجایی غربی بن بست 
امیر المومنین  قطعه ۵ سمت راست شمالی  خریداری از مالک رسمی عجب نساء 
به   نوبت   دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  جمالی 
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 ۶۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۶/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۰۹

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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کره جنوبی واردات نفت از ایران را بطور 
کامل متوقف کرده است

سخنگوی وزارت نفت گفت: کره جنوبی نخستین 
کشوری است که در پی اعمال تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه ایران، به طور کامل واردات نفت از ایران را 
قطع کرده است. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، کسری 
نوری درباره اظهارات مکرر سفیر کره جنوبی در تهران 
مبنی بر این که همکاری های شرکت های نفتی کره ای 
با ایران ادامه دارد، پاسخ داد: هر چند ما همچون گذشته 
عالقه مند به توسعه همکاری ها با کره جنوبی در همه 
زمینه های ممکن در صنعت نفت هستیم، اما متاسفانه 
کره جنوبی واردات نفت از ایران را متوقف کرده است.

وی یادآور شد: حدود سه ماه متوالی است که کره 
جنوبی هیچ واردات نفتی از ایران ندارد.

هند، کره جنوبی و ژاپن سه کشور آسیایی خریدار نفت 
از ایران هستند؛ سئول تا پیش از قطع واردات نفت از 
ایران روزانه به طور میانگین حدود ۱۸۰ هزار بشکه 

نفت خریداری می کرد.
اظهارات متناقض سفیر کره جنوبی

بر اساس این گزارش، قطع سه ماهه واردات نفت کره 
جنوبی از ایران در حالی است که سفیر کره جنوبی 
در تهران هفته گذشته از تالش این کشور برای اخذ 
معافیت از آمریکا برای تداوم خرید نفت از ایران سخن 
گفته بود. »یو جانگ هیان« سفیر کره جنوبی در تهران 
در دیدار با مقام های اتاق بازرگانی تهران گفته بود: 
شرکت های کره ای روابط تجاری و اقتصادی خود را 
با بنگاه های ایرانی با وجود مشکل سخت تحریم ها، 
در  کار  به  عالقمند  ها  شرکت  این  نکرده اند؛  قطع 
ایرانند و می خواهند به روابط تجاری و اقتصادی خود 
با این کشور ادامه دهند. وی اضافه کرد: البته مشکل 
تحریم های یکجانبه آمریکا وجود دارد اما اخباری که به 
تازگی مبنی بر قطع روابط تجاری شرکت های کره ای با 
ایران در رسانه ها به چشم می خورد بی اساس و جعلی 
به همکاری  است زیرا شرکت های کره ای همچنان 
تجاری خود ادامه می دهند. سفیر کره جنوبی ادامه داد: 
بسیاری از شرکت های کره ای به نفت ایران وابسته اند، 
همینطور صنایع شیمیایی و پتروشیمی کره از کمبود 
نفت ایران متضرر می شوند؛ ما در حال مذاکره با آمریکا 
هستیم که بتوانیم معافیت های الزم را برای ادامه خرید 
نفت از ایران کسب کنیم. »دونالد ترامپ« که از بهمن 
سال ۱۳۹۵ به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر 
کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج 
از توافق هسته ای برجام را اعالم و دستور بازگشت 
تحریم ها را در دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه صادر کرد. در 
ماه های اخیر، واشنگتن فشار گسترده ای را به برخی 
از خریداران نفت ایران برای توقف خرید تا آبان ماه 
امسال، وارد کرده است. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و 

ترکیه خریداران اصلی نفت خام ایران هستند.

خبر

جزئیات مذاکرات صادرات گاز به عمان

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران ضمن تشریح دلیل تعویق آغاز 
پروژه صادرات گاز به عمان، گفت: احتماال چارچوب همکاری که در 
این زمینه بین ایران و عمان نوشته شده اواخر مهرماه یا آبان ماه امضا شود.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مهران امیرمعینی با بیان اینکه ایران و 
عمان یک چارچوب همکاری در نظر گرفته اند که باید به امضای دو 
طرف برسد، اظهار کرد: وزیر نفت و گاز عمان و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، نمایندگان ایران و عمان هستند. روی این چارچوب همکاری 
توافقات اولیه ای صورت گرفت و طرف عمان اصالحاتی را برای ایران 
فرستاد که درحال بررسی اصالحات هستیم و به آن ها پاسخ خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که اصالحات در چه زمینه ای بوده است؟ 
گفت: هر کشور قوانین و مقررات مربوط به خود را دارد. برخی موارد را 
عمانی ها و برخی موارد را طرف ایران نمی پذیرد. باید درمورد این مسائل 
توافق کنیم تا حل شوند. در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت حاصل شده 
است و ۱۰ درصد اختالف نظر داریم که اگر این موارد حل شوند ۱۰ 
درصد باقی مانده هم حل خواهد شد. این مسائل مقررات و مسائل قانونی 

دو کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درمورد زمانی که دو طرف به 
توافق خواهند رسید، گفت: اگر چارچوب همکاری امضا شود به مرحله 
انتخاب پیمان کار و اجرای پروژه می رسیم. انتظار داریم تا آبان ماه این اتفاق 
رخ دهد. البته تاریخ پیشنهادی ما تا پایان مهر است. اما از آنجاکه وزیر 
نفت ایران نیز تصمیم دارد در این جلسه حضور داشته باشد، ممکن است 
هماهنگی برگزاری جلسه وزرا زمان را جا به جا کند. امیرمعینی  ادامه 
داد: البته با توجه به شرایط فعلی ممکن است انتخاب پیمان کار زمان بر 
شود، زیرا پروژه از نظر فنی پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ بنابراین 
شرکت هایی که توانایی اجرای این پروژه را دارند محدود هستند. وی با 
تاکید بر اینکه به تعویق افتادن پروژه صادرات گاز از ایران به عمان ربطی 
به تحریم ایران ندارد، افزود: توافقات اولیه ربطی به تحریم ندارد. ممکن 
است در اجرا مشکالتی ایجاد شود. البته با بسیاری از شرکت ها مذاکره 
می کنیم و شرکت هایی که تمایل به همکاری دارند در صورت وجود 
تحریم هم همکاری می کنند. امیرمعینی با بیان اینکه صادرات گاز به عمان 
 LNG در دو مرحله خواهد بود، توضیح داد: یک بخشی از گاز تبدیل به
می شود و ما LNG را دریافت و بازاریابی می کنیم و بخش دوم که ۸۵ 
درصد پروژه را شامل می شود، بازاریابی برای گازی است که به عمان 
صادر می کنیم. بازارهای منطقه مطرح هستند که جدی ترین آنها هند است. 
هند اعالم نیاز کرده اما هنوز نهایی نشده و مذاکرات مراحل اولیه خود را 
طی می کند. بخش دوم هم بازاریابی برای گاز است. در عمان این امکان 
وجود دارد که گاز را به محصوالت پتروشیمی، برق و...  تبدیل و صادر 
کرد. کشورهای هدف هم مهم هستند. می توان به هند صادر کرد و اگر 
مشکالت روابط سیاسی کشور برطرف شود بازار کویت، امارات و... هم 
فراهم است. به عبارت دیگر می توانیم گاز را از طریق عمان به کشورهای 
دیگر صادر کنیم. در این زمینه هم به توافقات اولیه با عمان رسیده ایم و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد. امیرمعینی در ادامه درمورد برآورد هزینه 
پروژه مذکور اظهار کرد: یک قسمت برآورد اولیه خودمان است، یک 
بخش دیگر برآوردهایی است که از طریق مناقصه دریافت می کنیم. این 
اقدامات در مراحلی انجام شده  و حدود آن مشخص است اما از آنجاکه 
قرار است به مناقصه برود شرکت هایی که شرکت می کنند پیشنهادات مالی 
خود را مطرح خواهند کرد که باید این پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد. 

کوتاه از انرژی

اعالم  مهاباد  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی  محصول  تن  هزار   ۱۱۵ کرد: 
این مجتمع پتروشیمی در نیمه نخست سال 
جاری صادر شد و ارزش آن از مرز ۱۲۸ 

میلیون دالر عبور کرده است.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محسن   « پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 

و  تولید  وضعیت  آخرین  درباره  مجیدی« 
در  مهاباد  پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
مسیر خط لوله اتیلن غرب، گفت: از ابتدای 
تن  هزار  از ۱۳۰  بیش  تاکنون  سال جاری 
محصول در پتروشیمی مهاباد تولید شده که 
حدود ۹۰ درصد از این میزان صادر و مابقی 

روانه بازارهای داخلی شد.

با  مهاباد  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
اینکه روزانه ۳۰ کامیون محصول  اشاره به 
صادراتی این مجتمع پتروشیمی را حمل می 
کند، افزود: عمده صادرات این شرکت در 

سال جاری به چین بوده است.
این مقام مسئول، افزود: در این مدت، ۱۱۵ 
واحد  این  پتروشیمی  محصول  تن  هزار 
تولیدی در نیمه نخست سال جاری صادر 
دالر  میلیون  مرز ۱۲۸  از  آن  ارزش  و  شد 
فراتر رفته است. وی با بیان اینکه این واحد 
تولیدی هم اکنون با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار 
می کند و مشکلی از لحاظ تامین مواد اولیه 
و خوراک ندارد، تاکید کرد: در شرایط فعلی 
خطی  سبک  اتیلن  پلی  مهاباد  پتروشیمی 
روانه  و  تولید  را  یک  بوتن  و  سنگین  و 

بر  کند.  می  صادراتی  و  داخلی  بازارهای 
اساس این گزارش، پتروشیمی مهاباد یکی 
فعالیت  طول  در  شده  افتتاح  طرح های  از 
دولت یازدهم در مسیر خط لوله اتیلن غرب 
پلیمر  کنار طرح هایی همچون  در  که  بوده 
کرمانشاه، پلی اتیلن ایالم، کردستان، لرستان، 
طرح های  مهمترین  از  مروارید  و  کاویان 
تشکیل  را  غرب  اتیلن  لوله  خط  مسیر 
می دهد. پتروشیمی مهاباد از ظرفیت تولید 
ساالنه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی 
و سنگین و ۳۰ هزار تن بوتن یک برخوردار 
کامل  بهره برداری  از  پس  طرح  این  است، 
زمینه اشتغال برای یک هزار نفر به صورت 
صورت  به  نفر  هزار  چهار  و  مستقیم 

غیرمستقیم را فراهم کرده است.

ارزش صادرات پتروشیمی مهاباد از مرز 128 میلیون دالر گذشت

چین بزرگترین خریدار پلی اتیلن ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد:

ساخت 1000 کیلومتر خط لوله جدید گاز 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به بهره برداری 
تاسیسات پشتیبانی برق، از کاهش ریسک و افزایش پایداری 
تولید گاز در پارس جنوبی خبر داد و گفت: ساخت و بهره 
برداری ۱۰۰۰ کیلومترخط لوله جدید گاز در دستور کار قرار 

دارد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران، حسن منتظر تربتی با اشاره به بهره برداری از 
طرح جدید افزایش پایداری تولید گاز در پارس جنوبی، گفت: 
با راه اندازی پست پشتیبان فازهای یک تا ۳ پارس جنوبی، برق 
مطمئن با ولتاژ و فرکانس پایدار به منظور تولید گاز در اختیار 

پاالیشگاه های اول و دوم قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعالم اینکه 
با بهره برداری از این طرح جدید پایداری تولید گاز در پارس 
جنوبی افزایش می یابد، تصریح کرد: تاکنون برای تامین برق 
مورد نیاز پاالیشگاه های پارس جنوبی از نیروگاه های موجود در 
سطح منطقه استفاده می شد که مشکالت فراوان این نیروگاه ها، 
شرکت نفت را بر آن داشت تا با احداث نیروگاهی متمرکز، به 
گونه ای مطمئن تر، اقتصادی تر و آسان تر، نیاز برق پاالیشگاه ها را 
تامین کند. این مقام مسئول یکی از مشکالت اجرای پروژه را 
هماهنگی با سازمان های مختلف عنوان کرد و افزود: در حین 
اجرای پروژه، عالوه بر تعامل با شرکت نفت و گاز پارس که 
تامین برق ورودی پست برق را بر عهده داشت، با پاالیشگاه 
های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهره بردار در 

ارتباط بودیم که ایجاد هماهنگی میان این مجموعه ها با توجه به 
تفاوت رویه های اداری، بسیار دشوار و زمان بر بود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه کاهش هزینه تولید یکی دیگر از 
مزیت های بهره برداری از این طرح برقی در عسلویه است، بیان 
کرد:  با راه اندازی پست پشتیبان، می توان بخشی از توربین های 
قدیمی فازهای ۱ تا ۳ را که هزینه های نگهداری و مشکالت 
زیادی را به سیستم تحمیل می کنند از مدار خارج کرده و ظرفیت 
تولید و تامین برق مطمئن  به منظور افزایش پایداری تولید گاز در 

اختیار پاالیشگاه های اول و دوم پارس جنوبی قرار داد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه با بیان 
این که در طول یک سال گذشته به طور میانگین ماهانه یک تا پنج 
پروژه در صنعت گاز ایران در مدار بهره برداری قرار داده شده 
است، اظهار داشت: پارسال در مجموع ۱۷ پروژه از سوی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز به پایان رسید و به شرکت ملی گاز ایران 
تحویل شد. تربتی با اشاره به تکمیل پروژه احداث بیش از یک 
هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز و اتصال آن به شبکه خطوط 
انتقال گاز را از مهم ترین اهداف شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران تا پایان سال ۹۷ عنوان کرد و یادآور شد: برقراری 
انضباط مالی، تأمین کاال از موجودی های پیشین پروژه ها، تسهیل 
فرآیندها، پیگیری های جدی مجریان و ستاد، رویکردهای جدید 
در حوزه اجرا و کنترل پروژه ها، حمایت از سازندگان داخلی و 
تمرکز بر پروژه هایی که اولویت بیشتری دارند را از عوامل مهم 

دستیابی به اهداف صنعت گاز کشور است.

مفقودی
اصل یک برگه مبایعه نامه ،امتیاز یک قطعه زمین۲۰۰ متری از اراضی آقای آزاد 
فالح واقع در کوی انقالب شهرک هیو بنام آقای علی عسگری مفقود و از درجه 

استان البرز-نظرآباداعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به   ۲۰۶ پژو  سواری  خودروی  مالک  جانلو  محمود  نازنین  اینجانب 
ایران ۹۹-۳۱۸ق۳۳  FJ۳۲۸۲۴۱ و شماره موتور ۱۶۳b۰۲۱۷۰۴۱ و شماره پالک 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

بهشهر

آگهی مفقودی
مشکی،  رنگ  ۱۳۸۸به  باخترCDI۱۲۵مدل  سیستم  سبزموتورسیکلت  برگ 
تنه NEAوشماره   * موتور۰۹۴۲۶۵۵  ۴۵۴۹۷/۵۶۳وشماره  ایران  پالک   شماره 
ازدرجه  و  گردیده  مفقود  شکاری  احمد  نام  به   NEA  ***  ۱۲۵B۸۸۶۸۹۴۲

اعتبارساقط می باشد. 
شهرستان هندیجان

آگهی مزایده )اول( 
برابر با دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۷۵۰۰۹۸۴ و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه ۶۲۶ 
مجتمع سیزده شورای حل اختالف شهر تهران موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۲۲۱ 
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بهشهر محکوم علیه خانم 
ناهید بنانی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم االداء در حق محکوم له احمد عباس پور و 
ایضاء حق االجرا )نیم عشر دولت( و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابالغ 
مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول 
نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزنه اجرائی به شرح ذیل تامین و 

توقیف گردیده است:
۱- یک دستگاه سواری سمند به شماره پالک ۹۱۸س۹۸ایران ۸۲ به شماره موتور 
۱۲۴۸۳۱۵۹۵۹۳ به رنگ کرم، بژ با وضعیت ظاهری رنگ دور تا دور بدنه غیر فابریک 
درب عقب راست دارای پوسیدگی می باشد و همچنین شیشه جلو شکسته و در 
وضعیت فنی خودرو با توجه به سپری شدن مدت چند ماه از توقف آن در پارکینگ و 
غیرفعال بودن باطری امکان بازدید سیستم موتوری میسر نگردید و همچنین  خودرو 
موارد  به  توجه  با  علیهذا  بوده  راهور  سیستم  در  خالفی  ریال   ۵/۱۵۰/۰۰۰ دادرای 
فوق قیمت خودروی سمند با در نظر گرفتن قیمت روز بازار و عوامل دیگر به مبلغ 

۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل نه میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد میگردد.
نتیجتا اموال موصوف بنشانی بهشهر – پارکینگ شاهد بمنظور حفظ و نگهداری ان 
تحویل حافظ گردیده و اموال موضوع و توقیفی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۹ ساعت ۹ 
صبح الی ۱۱ از طریق مزایده و در شعبه اجرای احکام مدنی شورا شهرستان بهشهر و بر 
اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطالع بیشتر و در مدت 
پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را مالحظه 
نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را در 
جلسه حضوری مزایده بصورت کتبی قبول کرده باشد توجها باینکه دایره اجرای احکام 
میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عنداالقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید 
و حداکثر مهلت مزبور از یکاه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد 
مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجیدد می 

گردد ضمنا تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.
م الف:97/20/6800 قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رحمت سالکی فرزند یحیی به شرح دادخواست به کالسه ۳/۹۷/۲۲۸ از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صفری بیگم باقری تیرتاشی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۳۷۲ صادره از 
گلوگاه در تاریخ ۹۷/۶/۱۴ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱-رحمت سالکی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 

۱۴۷۸ متولد ۱۳۴۳/۴/۱ کد ملی ۵۷۹۹۴۷۷۶۱۸ همسر متوفی
ملی  کد   ۱۳۸۱/۱/۱۹ متولد   - شناسنامه  شماره  به  رحمت  فرزند  سالکی  ۲-یحیی 

۵۷۹۰۰۹۶۶۲۱ پسر متوفی
ملی  کد   ۱۳۷۳/۱۲/۵ متولد   - شناسنامه  شماره  به  رحمت  فرزند  سالکی  ۳-فاطمه 

۵۷۹۰۰۳۸۵۱۴ دختر متوفی
ملی  کد   ۱۳۷۰/۱۲/۹ متولد   - شناسنامه  شماره  به  رحمت  فرزند  سالکی  ۴-فائزه 

۵۷۹۰۰۰۷۶۱۹ دختر متوفی
ملی  کد   ۱۳۷۹/۴/۹ متولد   - شناسنامه  شماره  به  رحمت  فرزند  سالکی  ۵-مائده 

۵۷۹۰۰۷۹۳۶۹ دختر متوفی
ملی  کد  شناسنامه ۲۲۹متولد ۱۳۶۶/۶/۳۰  شماره  به  رحمت  فرزند  سالکی  ۶-فهیمه 

۵۷۹۹۹۵۶۱۳۳ دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 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 یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/127    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی 
خواهان آقای محمد جعفری  فرزند محمد تقی دادخواستی علیه آقایان  علیه خواندگان 
:۱-حسین رحمتی ۲-سید حجت اله موسوی ۳-صید آقا بیرانوند ۴-فیضیان سلیمانی 
۵-احمد شاه عباس ۸-علی حیدر سپهوند ۹-غالم عباس احمد پور ۱۰-نور مراد 
اعسار  تقاضای  به خواسته  درفشان  برخوردار۱۲-حاج حسین  فرهادی ۱۱-مهدی 
آباد نموده که جهت  مطلق محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان خرم 
رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 
و به کالسه ۳۵۰۰۰۴۸۳۱۰۰۰۲۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ 
ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

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

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۷ شعبه   ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۴۵۰۱۳۸۵ کالسه  پرونده  

سنندج )۱۰۷ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: خانم چنور گزنه فرزند عباس به نشانی استان کردستان – شهرستان سنندج- 
بانک صادرات قدیم  – روبروی  انتهای کارگر   – – خ ۱۷ شهریور  شهر سنندج 
– سوپر مارکت جیاواز  متهم: آقای فردین رحمانی فرزند فایق به نشانی کردستان 

– سنندج خ پیشمرگان مسلمان یکطرفه کوی شاهد ۵ پ ۵ 
اتهام ها: ۱- ضرب و جرح عمدی ۲- کودک آزاری

گردشکار: به تاریخ ۹۷/۶/۲۴ دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده کالسه 
۹۷۰۱۵۲ ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای فردین رحمانی فرزند فایق متواری و فاقد 
سایر مشخصات و قرار تامین به دلیل متواری بودن دائر ایراد ضرب و جرح بدنی 
عمدی نسبت به طفل کارن رحمانی فرزند فردین موضوع شکایت خانم چنور گزنه 
قیم اتفاقی طفل که به موجب کیفرخواست شماره ۹۷۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۰۹۱۹ مورخ 
وی  کیفر  درخواست  سنندج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای   ۱۳۹۷/۲/۲۶
شده است و همچنین اتهام دیگر متهم دائر بر کودک آزاری که به صورت مستقیم 
در دادگاه مطرح شده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله 
شکایت قیم اتفاقی طفل و گزارش مددکاری بهزیستی شهرستان سنندج و متواری 
بودن متهم و عدم حضور وی در کلیه مراحل دادرسی علیرغم ابالغ وقت از طریق 
انتسابی به متهم موصوف را محرز  نشر آگهی و گواهی پزشکی قانونی بره های 
و مسلم دانسته و به استناد مواد ۴۴۸و۴۴۹و۴۸۸و۷۰۹و۷۱۰و۷۱۴ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳و۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 
۱۳۸۱ متهم را به ده میلیون ریال جزای نقدی بابت کودک آزاری و به پرداخت نه 
هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی های زیر بستر ناخن انگشت اول دست راست 
خلف تنه سمت چپ ستون فقرات پشتی خلف بازوی چپ نواری شکل سرین 
چپ و گوشه خارجی چشم راست و یک صدم دیه کامل انسان بابت جراحت دامیه 
خلف ساعد چپ و دو درصد دیه کامل انسان بابت ارش جراحت حارصه سمت 
چپ گردن و جراحت حارصه قدام نیم تنه چپ در قسمت فوقانی و خراشیدگی 
رحمانی  کارن  طفل  حق  در  پشتی  فقرات  ستون  سمت چپ  تنه  خلف  حارصه 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف: 7265 رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج 

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 بتول مالمیر فرزند عبدالحسین به اتهام کالهبرداری رایانه ای 
موضوع شکایت امیر حسین کشوری فرزند اله کرم ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی 

جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی انقالب شهرستان خرم آباد 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای نبی زند کریمی فرزند رشید در پرونده کالسه ۹۷۰۴۲۸ شعبه 
۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع شکایت 
آقای خالد زند کریمی و محمد نبی زند کریمی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در اجرای 
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ در وقت رسیدگی مورخ 
انتسابی حاضر شود در صورت عدم  اتهام  از  ۹۷/۸/۲۷ ساعت ۸:۳۰ جهت دفاع 

حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: 7262 دفتر شعبه 107 کیفری سنندج

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقایان و خانم ها  رویا احمدی –
غالمرضا خوئی لو –پیمان احمدی-عبدالرضا متقالچی –مهتاب چینی فروش-مهرانگیز 
طسوجی- اشرف سیدقنادی-ریوا قصابی-علی رضا تسوجی-اسداله قنادی-فریده حسین 
زاده شهیری-نیر حسین زاده شهیری-عذرا حیدری خوئی-مینو طسوجی-شاپوراحمدی-زیبا 
قنادی-ژاله حسین زاده شهیری-عقیله حسین زاده شهیری-شهال طسوجی-فرحناز خوئی 
لو- عزیزه وهاب زاده –میرعلی قنادی-محمد ابراهیم طسوجی- طناز محمودی- محسن 
چینی فروش ژیال طسوجی -آمنه طسوجی- پریسا قنادی-رضا خوئی لو- مباهله حسین زاده 
شهیری-مهراندخت سید قنادی- فریبا تسوجی-علیرضا متقالچی-محمدحسین طسوجی-
نجیبه طسوجی- -فاطمه قنادی-یاسمن طسوجی-مهتاب متقالچی- ناهید طسوجی-مریم 
طسوجی-شاهرخ احمدی-فائزه حسین زاده شهیری-داوود قصابی-رعنا قصابی-سهیال 
طسوجی-محبوبه طسوجی-فاطمه چینی فروش-جمیله طسوجی-تقیه جوادی-پریوش 
طسوجی-نازلی طسوجی-هاله طسوجی-لیال طسوجی-فاطمه طسوجی-پری ناز طسوجی-
رعنا چینی فروش- بانک مسکن-یونس یوسف قصابی-ثر یا خوئی لو-میرهاشم قنادی-
فروزان طسوجی-غالمرضا متقالچی-مصطفی طسوجی-علی طسوجی-محمود طسوجی- 
میناقنادی-نیلوفر طسوجی-فاطمه متقالچی- عارفه طسوجی-محمد طسوجی- علی اکبر 
چینی فروش- مهسا قصابی- میر ولی قنادی- فرشته خوئی لو- رقیه سید قنادی- ناصر 
طسوجی- سیمین  طسوجی- محمدباقر طسوجی-مهدی طسوجی- بتول اهرابیان- تاج 

الملوک طسوجی- قمرتاج متقالچی-یحیی طسوجی-مهناز طسوجی- فرناز محمودی
خواهان آقای صادق میالدی فرزند یوسف دادخواستی به طرفیت خواندگان رویا احمدی –
غالمرضا خوئی لو –پیمان احمدی-عبدالرضا متقالچی فرزند حسین  –مهتاب چینی فروش-
مهرانگیز طسوجی فرزند مرتضی - اشرف سیدقنادی-ریوا قصابی-علی رضا تسوجی فرزند 
عباس -اسداله قنادی-فریده حسین زاده شهیری-نیر حسین زاده شهیری-عذرا حیدری 
خوئی-مینو طسوجی فرزند مجتبی -شاپوراحمدی-زیبا قنادی فرزند میر جالل -ژاله حسین 
زاده شهیری-عقیله حسین زاده شهیری-شهال طسوجی فرزند احمد  فرحناز خوئی لو –
عزیزه وهاب زاده –میرعلی قنادی فرزند جمال- محمد ابراهیم طسوجی فرزند قربانعلی-طناز 
محمودی فرزند ابدالحسن –محسن چینی فروش – ژیال طسوجی فرزند مسعود--آمنه 
طسوجی احمد- پریسا قنادی فرزند جمال -رضا خوئی لو- مباهله حسین زاده شهیری-
متقالچی-محمدحسین  فرزند مسعود -علیرضا  فریبا تسوجی  قنادی-  مهراندخت سید 
طسوجی فرزند احمد -نجیبه طسوجی فرزند مجتبی- -فاطمه قنادی فرزند جالل -یاسمن 
طسوجی فرزند نعمت--مهتاب متقالچی- ناهید طسوجی فرزند احمد -مریم طسوجی 
فرزند مجتبی -شاهرخ احمدی-فائزه حسین زاده شهیری-داوود قصابی-رعنا قصابی-سهیال 
طسوجی فرزند مختار -محبوبه طسوجی-فاطمه چینی فروش-جمیله طسوجی فرزند 
محمد -تقیه جوادی-پریوش طسوجی فرزند قربانعلی -نازلی طسوجی فرزند نعمت -هاله 
طسوجی فرزند احمد -لیال طسوجی فرزند مسعود -فاطمه طسوجی فرزند احمد -پری ناز 
طسوجی فرزند نعمت -رعنا چینی فروش- بانک مسکن-یونس یوسف قصابی-ثریا خوئی 
لو فرزند عباس -میرهاشم قنادی-فروزان طسوجی فرزند مسعود-غالمرضا متقالچی فرزند 
حسین -مصطفی طسوجی فرزند احمد -علی طسوجی فرزند مجتبی -محمود طسوجی 
فرزند مرتضی – میناقنادی فرزند جالل -نیلوفر طسوجی فرزند نعمت -فاطمه متقالچی 
فرزند حسین- عارفه طسوجی فرزند احمد -محمد طسوجی فرزند قربانعلی - علی اکبر 
چینی فروش- مهسا قصابی- میر ولی قنادی فرزند جمال - فرشته خوئی لو- رقیه سید 
قنادی- ناصر طسوجی فرزند مسعود - سیمین  طسوجی فرزند قربانعلی - محمدباقر 
طسوجی فرزند احمد -مهدی طسوجی فرزند احمد - بتول اهرابیان- تاج الملوک طسوجی 
محمد - قمرتاج متقالچی فرزند حسین -یحیی طسوجی فرزند احمد -مهناز طسوجی فرزند 
مجتبی - فرناز محمودی فرزند ابدالحسن  به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی صلح  سر قفلی 
یکباب مغازه احداثی از پالک  ثبتی ۳۸۱ واقع در بخش یک خوی به انضمام کلیه خسارات 
وارده مقوم به ۹۰۸۶۰۰۰ ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۴۴۳۵۳۰۰۶۰۷ شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی ثبت 
ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئیین مدنی به علت مجهواللمکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک  نوبت در جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار اگهی 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
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی

شهرستان خوی- بلوار مطهری

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۷۰۳۲۱ اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه شرکت مهر پویان به 
مبلغ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال در حق خانم سمیه معصومی محکوم گردیده است .لذا این 
اجرت بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 

تحت شرایط زیر بفروش می رساند.مال مورد مزایده: 
یک دستگاه کامپیوتر، ۱ دستگاه لیفتراک ، ۱ دستگاه ترازو، ۱ دستگاه بسته بندی قارچ.

به آدرس: جویبار- شهرک صنعتی- شرکت مهر پویان شمال
جمع قیمت کارشناسی شده: بمبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) هفتاد میلیون ریال( می باشد.

پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  کسانیکه  شروع،  پایه  شده  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده   -۲
نمایندبرنده مزایده محسوب خواهدشد.

۳- موعد و زمان فروش، روز ۲۸/۷/۹۷ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار- معصومی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای علی نور نیا رمنتی  دارای شناسنامه شماره ۱-۰۴۶۱۰۱-۲۰۵به شرح دادخواست 
به کالسه۱/۵۷۵/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ در  نیا رمنتی شناسنامه ۱۷۰ در  نور  العابدین  توضیح داده که شادروان زین 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
۱- فاطمه نورنیا رمنتی به شماره شناسنامه ۲۰۵۰۴۶۱۰۱۱متولد ۱۳۷۱ فرزند کبری و 

زین العابدین دختر متوفی 
۲-علی نور نیا رمنتی  به شماره شناسنامه۲۰۵۰۷۰۰۱۴۸ متولد ۱۳۷۵ فرزند کبری و 

زین العابدین فرزند متوفی
۳- فاطمه  زهرانورنیا رمنتی به شماره شناسنامه۲۰۵۱۰۳۳۴۶۳ متولد ۱۳۷۹ فرزند 

کبری و زین العابدین دختر متوفی
۴- کبری روح اللهی بیشه به شماره شناسنامه ۲۶۰ متولد ۱۳۵۴ فرزند قاسم و فاطمه 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم9۶319۰
 اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش ماترک مرحوم حسن رمضانی در حق وراث مرحوم روز سه شنبه در تاریخ۹۷/۷/۲۴ 
ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش 
منزل مسکونی کارافه ای  به مساحت ۲۴۵ متر مربع به نشانی بابل روستای باال احمد چاله 
پی مجاور مسجد را۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک قطعه زمین شالیزاری به نشانی بابل روستای 
باال احمد چاله پی به مساحت ۱۳۵۰ متر مربع را ۴۷۲/۵۰۰/۰۰۰ریال برآورد نموده است 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود 
و برنده مزایده باید ۱۰ 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 شد ضمن هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد 
دفتر  اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

از تیرماه سال ۸۸ تا پایان شهریورماه سال ۹۷ حدود دو میلیارد 
و ۵۷۲ میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی های نو 
تولید شده که این میزان باعث صرفه جویی ۵۶۶ میلیون لیتری 

مصرف آب در کشور شده است.
بر اساس این گزارش، از تیرماه سال ۱۳۸۸ تا پایان شهریورماه 
سال ۹۷، دو میلیارد و ۵۷۲ میلیون کیلووات ساعت از منابع 
تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل 
انرژی های تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون و 

۷۷۵ هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد.
باعث شده ۷۳۰  نو  انرژی های  تولید  میزان  این  همچنین 
میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در کشور که 
جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است، کاسته شود.
این حجم از تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی ۵۶۶ 

میلیون لیتری مصرف آب در سال های اخیر شده است.
نیروگاه  مگاوات   ۴۲۴ هم اکنون  گزارش،  این  اساس  بر 
تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت 
نصب شده انرژی های نو کشور نیز به ۶۵۰ مگاوات رسیده 
است. همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ۴۲ 
هزار و ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور 

شده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد 
که در حال حاضر ۴۳ درصد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 
از نوع بادی، ۳۹ درصد از نوع خورشیدی، ۱۵ درصد از نوع 
برق آبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و یک 

درصد نیز از نوع زیست توده است.

ظرفیت نصب شده انرژی های نو 
به ۶۵۰ مگاوات رسید
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»سامانه مقررات تجاری« ایجاد می شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزارت صنعت را موظف به ایجاد 
»سامانه مقررات تجاری« کردند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در 
جلسه علنی دیروز  مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با تصویب ماده ای 
از این الیحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد، به منظور 
ابالغ مقررات تجاری در فرایندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در 
آئین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمائم آن، سامانه مقررات 
تجاری را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 
ایجاد، راه اندازی و بهره برداری کند.این وزارتخانه همچنین موظف 
است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به صورت 
الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه هایی که مسئولیت اعمال مقررات 
تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه 
و تجارت ایران و گمرک ابالغ کنند و دستگاه های مزبور هم موظف 
هستند به محض ابالغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه ای اعمال 
کنند.طبق تبصره یک این ماده، وزارت صنعت مکلف شد مقررات 

تجاری مذکور را به اطالع عموم مردم برساند.

 بانک ها ملزم به تسویه اضافه برداشت
 از بانک مرکزی شدند

رئیس کل بانک مرکزی، با ابالغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه 
مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.

ابالغ  با  عبدالناصرهمتی  مرکزی،  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب 
جاری نزد این بانک کرد. در این بخشنامه آمده است: در صورت عدم 
انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه 
برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن 
آن با اهداف اقتصاد کالن سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک 
مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی 
با بانک مورد نظر شود.در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد 
هر گونه تسهیالت /تعهدات )به استثنای تسهیالت قرض الحسنه 
موضوع تکالیف و مقررات ابالغی ( ویا مصرف منابع تجهیز شده 
در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است ، از سوی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک 
است وجاهت نداشته و ضروری است بانک ها/ مؤسسات اعتباری 
دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش 
از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه 
برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به 
تخصیص منابع در قالب تسهیالت و ایجاد تعهد اقدام کنند.رئیس کل 
بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای 
انضباط و تورم ، آورده است:عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در ماه های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در 
مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان 
نزد بانک مرکزی کماکان منفی است ، بدون شک این موضوع در تضاد 
آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست های کنترل تورم است.وی 
تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکالت ناشی از 
عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که عالوه بر اینکه آنها را با ریسک 
نقدینگی باالیی مواجه کرده است در شرایط  کنونی اقتصاد کشور، 
اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه 
با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش 
نیست.رئیس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: 
شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی 
از رشد پایه پولی، تمهیدات الزم را در مدیریت منابع و مصارف و 
نقدینگی اعمال کرده  و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از 
این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک ها و موسسات 

اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

تورم شهریور ماه به ۲۶ درصد رسید

 مرکز آمار ایران اعالم کرد: درصد تغییر شاخص کل در شهریور ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
۲۵.۷ درصد است.به گزارش  مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص 
قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در شهریور ماه ۱۳۹۷ را منتشر 
برای خانوارهای کشور  ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل  شد.در شهریور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۳۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان سیستان  و   بلوچستان با ۱۰.۲ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش است.درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور ۲۵.۷ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان چهارمحال  و بختیاری )۳۲.۱ درصد( و کمترین 
یعنی خانوارهای  است.  )۱۹.۷ درصد(  استان هرمزگان  به  مربوط  آن 
ساکن استان چهارمحال  و بختیاری به طور متوسط ۶.۴ درصد بیشتر از 
میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 
۶.۰ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ۱۳۹۶ برای 
خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد 
۱۱.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان 
)۱۴.۲ درصد( و کمترین آن مربوط به استان  کرمان )۸.۹ درصد( است. 
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه ۵.۳ درصد است 

که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خبر

 تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار
 در ۶ ماه اخیر

 ۶۶۸ گفت:  حکومتی  تعزیرات  سخنگوی   
هزار  ارزش ۱۰  به  احتکار  با موضوع  پرونده 
میلیارد تومان در ۶ ماه نخست امسال تشکیل 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما،  سید 
یاسر رایگانی با بیان اینکه در این بازه زمانی 
۴۹۶ پرونده مختومه شد، افزود: ۱۵۱ پرونده 
احتکار لوازم خانگی داشتیم که بیشتر آن ماشین 
و  تلویزیون  یخچال،  گاز،  اجاق  لباسشویی، 
یخچال فریزر بود.وی گفت: بخش زیادی از 
نشان  ها  نمایندگی  به  مربوط  ها  پرونده  این 
های خارجی بود که در داخل، کار توزیع را 
بر عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه 
بود.رایگانی ادامه داد: نماینده یکی از برندهای 
معروف آلمانی در استان البرز ، شهر کرج ۳۰ 
میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود 
ای  کره  برندهای  از  یکی  هم  اصفهان  در  و 
یک و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی 
خانگی  لوازم  تومان،  میلیارد  نیم  و  یک  هم 
های  نمایندگی  از  که  بودند  کرده  احتکار  را 
اضافه  بودند.وی  خارجی  برندهای  توزیعی 
کرد: بیشتر مشکالت بازار لوازم خانگی مربوط 
به عرضه نکردن است و همچنین بارها مشاهده 
شده قیمت درج شده روی محصول با قیمتی 
که به خریدار تحویل می شود همخوانی ندارد.
افزود:  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
در خصوص آزادسازی قیمت ها تجربه تلخی 
داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متاسفانه 
بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد 
در  هواپیمایی  های  شرکت  اینکه  جای  به  و 
صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند، این 
آزادسازی قیمت بلیط ها به رهاسازی قیمت 
ها منجر شد و این،کار رسیدگی را سخت می 
کند.رایگانی با بیان اینکه وقتی کف و سقف 
قیمت ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن 
حوزه، سخت می شود، ادامه داد: در باره بلیط 
هواپیما، پارسال ۷۹ پرونده در بحث اربعین در 
سازمان تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد.وی 
رهاسازی  با  ها  قیمت  آزادسازی  اگر  افزود: 
آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معموال 
روند رسیدگی به پرونده ها را مشکل می کند.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی 
هم با بیان اینکه آزادسازی قیمت ها به معنی 
افزایش قیمت ها نیست، افزود: قیمت ها بر 
وزارت  طرف  از  که  دستورالعملی  اساس 
صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است با 
مصرف  از  حمایت  سازمان  ضوابط  رعایت 
کنندگان و تولیدکنندگان توسط تولیدکنندگان 
شود. می  اعالم  سازمان   ۱۲۴ سامانه  در 
نظر  ابتدای سال  داد:  ادامه  حمیدرضا غزنوی 
دولت این بود که بیش از ۹ و ۶ دهم )میزان 
تورم سال ۹۶( نباید افزایش قیمت داشته باشد 
اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، 
تولیدکنندگان در فشار زیادی  ارز،  قطعات و 
قرار گرفتند.وی گفت: قیمت ها باید منطقی 
می  ضوابط  اساس  بر  تولیدکنندگان  و  باشد 
نیست  گونه  این  کنند  گذاری  قیمت  توانند 
که هر کسی به هر قیمتی که خواست بتواند 
کاالیش را بفروشد.عضو هیئت مدیره انجمن 
ملی حمایت از مصرف کنندگان هم با اشاره به 
مشکالت اقتصادی کشور گفت: این مشکالت 
مدیریت  معتقدیم  و  شد  می  مدیریت  باید 
مناسبی نشد.محمد محمدی افزود: بی برنامگی، 
ناهماهنگی و ناتوانی مسئوالن موجب شد تنش 
بازار بیشتر و مصرف کننده با گرانی بیشتر و 
کمبود مواجه شود.وی اضافه کرد: اگر بر قیمت 
گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی نظارت نظام 
مند انجام نشود قیمت های متفاوتی شکل می 
گیرد و مشکالت، بیشتر می شود.رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه 
بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی 
قیمت لوازم خانگی، حدود ۱۰ روز پیش صادر 
بازار  در  بخشنامه  این  اثر  هنوز  گفت:  شد، 
قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.محمد 
با  گویند  می  تولیدکنندگان  افزود:  طحانپور 
توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید، قیمت های 
قبلی برای آن ها به صرفه نیست.وی اضافه کرد: 
آزادسازی قیمت ها به معنی رهاسازی قیمت ها 
نیست، قیمت ها باید معقول باشد و در سامانه 

۱۲۴ ثبت شود.

خبر

دادنامه
دادگاه  یک  شعبه  کالسه۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴۱۰۰۰۷۶  پرونده   
شماره  نهایی  تصمیم  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی 
صالحانی  طالشی  پیمان  آقای  ۹۷۰۹۹۷۱۹۶۴۱۰۰۸۹۸خواهان 
فرزند جمال  با وکالت خانم سیده مریم سیدزاده  ربیع  فرزند 
امام  بابلسر خیابان  بابلسر  استان مازندران شهرستان  به نشانی 
ساختمان حاجی بابایی طبقه اول و آقای محمدرضا رئیسی فرزند 
باقر به نشانی استان مازندران شهرستان بابلسر بابلسر خ امام مقابل 
مسجد ولیعصر ساختمان حاجی بابایی طبقه اول خواندگان آقای 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران به نشانی استان مازندران 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران  شهرستان ساری ساری 
آقای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری 
به نشانی استان مازندران شهرستان نور خیابان امام اداره منابع 
طبیعی شهرستان نور آقای صمد اسفندیاری مهر فرزند حسین به 
نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر رویان روستای حسین 
آباد جنب مدرسه امام علی آقای امیر ملک یزدی آقای حبیب 
اهلل آبرودی همگی به نشانی مجهول  المکان آقای ابوالحسن 
احقاقی با وکالت آقای رحیم درویش فرزند ارسالن به نشانی 
طلوع  کوچه  شهدا  خیابان  رویان  نور  مازندران  نور  مازندران 
اقای  شرکت تعاونی مسکن اداره ثبت اسناد و امالک نور به 
نشانی استان مازندران شهرستان نور نور خیابان امام خواسته ها 
۱-اثبات مالکیت مالی غیرمنقول ۲-ابطال سند رسمی موضوع 
سند ملک تست ۳-  اعتراض به رای قاضی هیات حل 

اختالف قانون تعیین تکلیف اختالف اراضی موضوع اجرای ماده 
۵۶ قانون جنگلها و مراتع گردشکار دادگاه با مالحظه محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اظهار 

عقیده می نماید
 رای دادگاه 

داشته  آن  بر  را  خواهان  آن  تسبیح  ادعای  که  حقوقی  منشا  
سر  آنجا  از  نماید  دادخواهی  به  اقدام  حاضر  پرونده  تابشرح 
می گیرد که قطعه زمین به مساحت۵۷۰۵/۸ مترمربع به موجب 
مورخ۱۳۴۶/۱۲/۳۰   ۲۴۴۴ شماره  ملی  منابع  تشخیص  آگهی 
قانون   ۵۶ ماده  اجرای  در  رستمرود  مازندران  سرجنگلداری 
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی شناخته 
می شود و متعاقبا  بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه قانون ملی شدن 
جنگلها و مراتع کشور سند مالکیت رسمی آن در سال ۱۳۷۵ به نام 
دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر می گردد 
اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در تاریخ ۷۶/۷/۳۰ملک 
را به بنیاد مسکن مازندران تحویل و طی قرارداد فروش مورخ 
۷۹/۲/۲۵ملک موصوف به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره 
ثبت اسناد و امالک نور انتقال می یابد شرکت اخیرالذکر نیز به 
موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۱/۳/۳۱ ملک مبحوث عنه  
را به آقای ابوالحسن احقاقی  می فروشد و سند مالکیت رسمی 
طرح پالک های ۸۰۲ فرعی از یک اصلی مفروض و مجزا شده 
از ۶۸ فرعی از اصلی مذکور و ۸۰۳ فرعی از یک اصلی مفروض 
و مجزی شده از ۶۹ فرعی از اصلی مذکور  و ۸۰۴ فرعی از 

یک اصلی مفروز و مجزی شده از ۷۰ فرعی از اصلی مذکور به 
نام ابوالحسن احقاقی  صادر و تسلیم می شود سپس آقای صمد 
اسفندیاری فرزند حسین در سال ۱۳۸۸ نسبت به آگهی تشخیص 
منابع ملی پیرامون ملک مذکور اعتراض می نماید و به موجب 
منابع  واحده  ماده  کمیسیون  مورخ۹۲/۲/۲۲   ۸۴۶ صادره  رای 
طبیعی شهرستان نور اعتراض نامبرده مردود اعالم و رای بر ملی 
بودن عرصه مزبور صادر می گردد آقای صمد اسفندیاری نسبت 
دادگاه حقوقی  اول  شعبه  و  نموده  اعتراض  کمیسیون  رای  به 
شهرستان نور به موجب دادنامه شماره ۹۴/۰۰۱۰مورخه۹۴/۱/۱۵ 
در پرونده کالسه۹۲۰۱۶۵ ضمن تأیید ملی بودن عرصه حکم 
به رد دعوا صادر می نماید مسبوق به تجدیدنظرخواهی شعبه 
۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 
تجدید  دادنامه  اعتراض  رد  ۹۴/۳/۲۷ضمن  ۹۴/۰۳۵۰مورخ 
تایید کرده است در چنین شرایطی خانم  نظر خواسته را عیناً 
نجیبه حسین زاده به استناد بند ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی 
اسفندیاری  آقای  از  را  زمین  فرزندش  که  ادعا  این  با  کیفری 
خریداری کرده است به دادنامه های فوق الذکر اعتراض نموده 
و صرفنظر از سمت مشارالیها شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به 
با این استدالل  موجب دادنامه شماره ۹۶/۰۳۳۷مورخ۹۶/۷/۱۵ 
که ملک متنازع فیه دارای سند رسمی است و اعتراض به رای 
کمیسیون می بایست همراه با دعوای اثبات مالکیت و یا ابطال 
سند به طرفیت مالک رسمی طرح  شود و آرا صادر شده از این 
حیث واجد ایراد شکلی است توجها  به تجویز اعاده دادرسی 

از سوی ریاست محترم قوه قضاییه دادنامه های فوق الذکر را 
به  نموده است مسبوق  استماع دعوا صادر  قرار عدم  نقض و 
چنین رویدادی آقای پیمان طالشی  صالحانی فرزند ربیع فرزند 
خانم نجیبه حسین زاده با وکالت خانم مریم سیدزاده و آقای 
محمدرضا رئیسی دادخواستی به طرفیت آقایان صمد اسفندیاری 
فرزند حسین ابوالحسن احقاقی فرزند عبدالرسول با وکالت آقای 
رحیم درویش اداره منابع طبیعی شهرستان نور شرکت تعاونی 
مسکن اداره ثبت اسناد و امالک نور حبیب اهلل آبرودی امیر ملک 
ایزدی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران به خواسته اثبات 
مالکیت نسبت به ۴۸۵۰ متر مشاع  واقع در امیرآباد شهرستان نور 
به پالک ثبتی ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ فرعی از یک اصلی نور و ابطال 
سند رسمی و اعتراض به رای صادر شماره ۸۴۶ کمیسیون ماده 
واحده منابع طبیعی شهرستان نور تقدیم نموده و با این ادعا که در 

تاریخ۸۲/۸/۱۵ قطعه زمینی به مساحت ۴۸۵۰
 متر مربع از ۷۰۰۰ متر مشا ع معروف به پله کنی امیرآباد در 
شهرستان نور را از خوانده ردیف اول آقای صمد اسفندیاری 

خریداری کرده به شرح یاد شده تقاضای 
 صدور حکم وستون خواسته را داشته است صرف نظر از اینکه از 
یک سو بر اساس قسمت اخیر دادنامه شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور 
حق طرح دعوای مجدد صرفا برای خواهان آن پرونده آقای صمد 
اسفندیاری خوانده ردیف اول در این پرونده و خانم نجیبه حسین 
زاده مادر خواهان در این پرونده پیش بینی گردید و از سوی 
دیگر بر مبنای ادعای خواهان در این پرونده فروشنامه عادی 

مورخه ۸۲/۸/۱۵است و ادعا نموده که ملک  را از آقای صمد 
اسفندیاری خریداری کرده در حالی که آقای صمد اسفندیاری نه 
تنها شخصا در سال ۱۳۸۸ به آگهی تشخیص منابع ملی اعتراض 
کرده و متعاقبا  به تفصیل پیش گفته دعوا در مرجع نخستین و 
تجدید نظر در اعتراض به رای کمیسیون اقامه کرده است بلکه با 
ادعای مالکیت خویش در سال ۱۳۹۶ دادخواستی به طرفیت آقای 
ابوالحسن احقاقی شرکت تعاونی مسکن اداره ثبت اسناد و امالک 
نور آقایان رمضان غالمرضا وغالمرضا و خانم سکینه همگی 
آبرودی فرزندان حبیب و خانم فاطمه بیانی به خواسته ابطال 
سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی پیرامون ملک متنازع 
فیه در شعبه دوم دادگاه حقوقی نور طرح نموده است و گذشته 
از اینکه آقای حبیب اهلل آبرودی خوانده ردیف پنجم در پرونده 
حاضر سابقا فوت نموده و به همین دلیل دعوای مطروحه در سال 
۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه حقوقی نور به طرفیت وارث نامبرده 
اقامه گردید است با توجه به اینکه اوالً دعوای اثبات مالکیت در 
مقابل اسناد رسمی پذیرفته نیست وبا وصف اینکه ملک موصوف 
خواسته دارای سند رسمی میباشد پذیرش دعوای اثبات مالکیت 
سبب ایجاد مالکیت موازی خواهد شدثانیا درستی  قرار داد بیع و 
اصالت مبایعه نامه مورخ ۸۱/۳/۳۱فیمابین خواندگان ردیف دوم 
دادنامه شماره ۸۵/۱۲۷۰مورخه۸۷/۱۰/۳۰  به موجب  و چهارم 
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تایید و تنفیذ شده است و 
از آثار چنین بیعی که صحیحا واقع شده است انتقال مالکیت 
می باشد ثالثا آقای صمد اسفندیاری خوانده ردیف اول در سال 

۱۳۹۶ با ادعای مالکیت خود دعوایی به خواسته ابطال سند 
رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی به شرح یاد شده تحت 

کالسه ۹۶۰۰۵۳در شعبه دوم دادگاه حقوقی نورطرح  نموده که 
به موجب دادنامه شماره ۹۶/۰۵۶۷مورخ ۹۶/۶/۷مالکیتی برای 
نامبرده به اثبات نرسیده و حکم به بطالن دعوا صادر و قطعی 
گردید بدیهی است  هنگامی که آقای صمد اسفندیاری در دعوای 
مطروحه محکوم گردید به طریق اولی مالکیتی در مقطع کنونی 
زیرا  بود  نخواهد  متصور  نیز  حاضر  پرونده  در  خواهان  برای 
خواهان ملک را از آقای اسفندیاری خریداری نموده و یدا او 
متنزع از ید مشار الیه است این در حالی است که اساس ادعای 
خواهان در این پرونده دایر مدار مالکیت خویش است علیهذا  
نظر به اینکه دادنامه های قطعی فوق الذکر بر رسیدگی این دادگاه 
حاکمیت دارند و مادامی که به طریقی از طرق قانونی از درجه 
اعتبار ساقط نگردید دعوای مطروحه در پرونده حاضر به شرح 
پیشگفتار شایستگی شنیده شدن در مرجع قضایی را ندارد دادگاه 
با عقیده بر اینکه دعوا به کیفیت موصوف مطابق قانون طرح  
نشده است به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم 
می نماید این رای حضوری است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

مازندران می باشدم. الف ۹۷/۴۷۰
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور رضا رضایی مقدم

بخش  عامل  بانک  برنامه  و  طرح  امور  مدیر 
مسکن از تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده 
خرید مسکن ۱۰ میلیون تومانی برای متقاضیان 
انفرادی و همچنین ۲۰ میلیونی برای زوجین 

خبر داد.
محمدحسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مرادی با اشاره به تمدید استفاده از تسهیالت 
بدون سپرده به عنوان مکمل تسهیالت خرید 
مسکن گفت: متقاضیانی که از سقف تسهیالت 
خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده 
می کردند، می توانستند از تسهیالت بدون سپرده 
این بانک نیز بهره مند شوند که این طرح با 
تصمیم هیأت مدیره بانک تا پایان آذر ماه تمدید 
شد. به این ترتیب متقاضیان دریافت تسهیالت 
به  »مشروط  مسکن  خرید  تقدم  حق  اوراق 
دریافت سقف تسهیالت اوراق« می توانند از 
تسهیالت بدون سپرده نیز بهره مند شوند.وی با 
بیان اینکه سقف تسهیالت انفرادی بدون سپرده 

بانک عامل بخش مسکن ۱۰ میلیون تومان و 
سقف همین نوع تسهیالت برای زوجین ۲۰ 
اساس تصمیم  بر  است، گفت:  تومان  میلیون 
قبلی هیأت مدیره، استفاده از تسهیالت بدون 
سپرده بانک تا پایان شهریورماه امکان پذیر بود 
که بر اساس تصمیم جدید، پرداخت این نوع 
تسهیالت تا پایان آذر یعنی تا انتهای پاییز امسال 
تمدید شد.مدیر امور طرح و برنامه این بانک 
تخصصی همچنین درباره برنامه های این بانک 
برای افزایش قدرت خرید اقشار میان درآمدی 
جامعه افزود: در این زمینه پیشنهاداتی در رابطه با 
افزایش تسهیالت خرید مسکن به بانک مرکزی 
ارایه شده است که کارشناسان بانک مرکزی در 
حال بررسی ابعاد مختلف این پیشنهاد هستند.
برای  عامل  بانک  پیشنهادات  کرد:  تاکید  وی 
افزایش سقف تسهیالت مسکن، صرفا مربوط به 
تسهیالت اوراق حق تقدم است و فعاًل پیشنهادی 
برای افزایش سقف تسهیالت مشمول سپرده 

گذاری )صندوق پس انداز مسکن یکم( ارایه 
نشده است.مرادی ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما 
این بود که سقف تسهیالت انفرادی و زوجین 
مسکن از محل اوراق برابر با سقف تسهیالت 
مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 
افزایش یابد.به گفته مرادی بر اساس پیشنهاد 
مطرح، سقف انفرادی تسهیالت مسکن از محل 
اوراق در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان و در مراکز 
استان و شهرهای با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر 
نیز به ۶۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است. در 
حال حاضر سقف تسهیالت خرید مسکن از 
محل اوراق، در تهران، مراکز استان و شهرهای 
با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار و همچنین در سایر 
شهرها به ترتیب ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان 
است. این سقف ها برای زوجین نیز به ترتیب 
مقام  است.این  تومان  میلیون  و ۶۰   ۸۰ ،۱۰۰
مسئول در شبکه بانکی گفت: به همین ترتیب 
در تسهیالت زوجین از محل اوراق حق تقدم 

نیز پیشنهاد مشخص بانک عامل بخش مسکن به 
بانک مرکزی، برابری سقف این نوع تسهیالت با 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم است 
که در صورت موافقت بانک مرکزی تسهیالت 
زوجین از محل اوراق در تهران از ۱۰۰ میلیون 
تومان به ۱۶۰ میلیون تومان، در شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر از ۸۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون 
تومان و در سایر مناطق شهری از ۶۰ میلیون 
تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش می یابد.وی 
تاکید کرد: البته این پیشنهادات برای اجرا باید به 
تصویب بانک مرکزی برسد.خاطرنشان می شود 
با تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده خرید 
مسکن، متقاضیان انفرادی با استفاده از تسهیالت 
اوراق، تسهیالت جعاله و تسهیالت بدون سپرده 
در تهران می توانند در مجموع ۹۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند.زوجین در تهران نیز با 
تومان  میلیون  دریافت ۱۴۰  امکان  روش  این 

تسهیالت را دارند.

احتمال افزایش وام مسکن به 1۶۰میلیون
تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن ۱۰ میلیونی؛

 مشوق بانک مرکزی
 برای بازگشت ارز

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
تعهدات الزم برای صادرکنندگان کاال برای 
اساس  بر  نیما،  سامانه  به  ارز  بازگرداندن 

مشوق های بانک مرکزی انجام خواهد شد.
خبر،  ازشبکه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
استمرار  درباره  پورابراهیمی  محمدرضا 
به  توجه  با  گفت:  ارز  بازار  در  آرامش 
جایگاهی که بانک مرکزی دارد باید بتواند 
با توجه به مسئولیت و اختیارات در حوزه 
بازار ارز تصمیم گیری الزم را انجام دهد. وی 
ادامه داد: در جلسه شورای اقتصادی با حضور 
سران قوا، بانک مرکزی پیشنهاداتی داشت که 
یکی از آنها این بود که بتواند بر اساس نظارت 
مداخله بر اساس چارچوب عملیات کنترلی 
را انجام دهد.پورابراهیمی افزود: مجلس نیز با 
این پیشنهادات موافقت کرد و اختیاراتی که به 
بانک مرکزی داده شده تا بتواند در خصوص 
مطلوب سازی بازار ارز عمل کند؛ تعهدات 
الزم برای صادرکنندگان کاال برای بازگرداندن 
های  مشوق  اساس  بر  نیما  سامانه  به  ارز 
انجام خواهد شد.وی گفت:  مرکزی  بانک 

این مجموعه اقدامات به کاهش التهاب بازار 
مجلس شورای  که  کرد  کمک خواهد  ارز 
اسالمی نیز از این روند استقبال کرده است. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه 
درباره ارزیابی این تصمیمات در بازار گفت: 
مصوبات شنبه ۷ مهر مجلس در خصوص 
ارز این بود که کمیته ارزی با مسئولیت بانک 
مرکزی تشکیل شود و با هماهنگی وزارت 
وزارت  بودجه،  و  برنامه  سازمان  صنعت، 
اشراف تصمیم  با  نفت و جهاد کشاورزی 
گیری کند؛ این تصمیمات به بانک مرکزی 
برای اینکه بتواند با آرامش خیال در این حوزه 
با شرایط تعریف شده ای با اختیارات خود 
کند.رئیس  می  کمک  کند،  گیری  تصمیم 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این بخش 
از اختیارات که بانک مرکزی داده شد حتما در 
کاهش التهابات بازار ارز کمک خواهد کرد و 
قطعا بانک مرکزی با این ظرفیت ها باید به 
طور کامل پاسخگو باشد و هیجانات بازار را 
کاهش دهد. در اینباره باید تا هفته های آینده 

صبر کرد تا نتایج را شاهد باشیم.

 کاالهای فسادپذیر در اولویت ترخیص
 از بنادر است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم 
کرد: خروج مواد غذایی و کاالهای فسادپذیر 
در اولویت ترخیص کاال از بندرها قرار دارد 
و نباید بیش از حد متعارف در این مکان ها 

ماندگار شود.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای سازمان 
اضافه  راستاد«  »محمد  دریانوردی،  و  بنادر 
کرد: اگر کاالهای فسادپذیر بموقع به بازار 
مصرف نرسد کیفیت و سالمت آنها به خطر 
می افتد و حتی ممکن است امحا شود که 
و  است  کشور  به  اقتصادی  ضرر  تحمیل 
بخش خصوصی یا بازرگانانی که محموله به 
کشور وارد می کنند باید به گونه اقدام کنند 
که کاالی وارداتی در بهترین زمان ممکن به 
حداقل  به  افزود:  شود.راستاد  عرضه  بازار 
رساندن رسوب کاال از بنادر موجب کاهش 
هزینه های تحمیلی می شود و بر اقتصاد خرد 
و کالن کشور تاثیر بسزایی دارد.وی ادامه داد: 
از سوی دیگر اگر مدت زمان رسوب کاال در 
بنادر افزایش یابد، باعث می شود نتوانیم به 
نحوی مطلوب از ظرفیت بنادر استفاده کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اعمال 
سازوکارهای تعرفه ای گفت: پس از اعمال 
تخفیف ها و مشوق هایی که در بازه زمانی 
پنج تا ۱۰ روزه ابتدایی برای ترخیص کاال 
لحاظ می شود، افزایش هزینه های انبارداری 
تصاعدی  طور  به  و  شده  گرفته  نظر  در 
افزایش می یابد.وی افزود: این سیاست به 
انبار مضاعف  عنوان عاملی بازدارنده برای 
کاال در بنادر عمل می کند تا چنانچه کاال 
بیش از اندازه متعارف ماندگار شد، مشمول 
هزینه های مضاعف شود و به نوعی برای 
صاحبان کاال انگیزه ایجاد کند تا کاالی خود 
را در حداقل زمان ممکن از بنادر خارج کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید 
کرد زیرساخت های بنادر به گونه ای است 
بازه  در  را  ها  محموله  انواع  تواند  می  که 
زمانی متعارف برای طی تشریفات انبارداری 
و ترخیص مدیریت کند. صاحبان کاال نیز 
باید به گونه ای عمل کنند که در بازه زمانی 
متعارف، مواد غذایی و کاالهای فسادپذیر از 

بنادر ترخیص شود.

با رشد اخیر بازار سهام؛

ارزش روز هر سهم مشموالن سهام عدالت، 4 میلیون و 3۶۰ هزار تومان شد
ارزش روز سهم مشموالن سهام عدالت یک 
یک  هر  عدالت  سهام  که  نفری   ۵ خانواده 
از آنها یک میلیون تومان است، با توجه به 
رشد اخیر بازار سهام در حال حاضر حدود 

۲۲ میلیون تومان برآورد می شود.
به گزارش زمان به نقل از ستاد ساماندهی 
 4۹ واگذاری  مقطع  ارزش  عدالت،  سهام 
شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۲66 
هزار و ۳6۳ میلیارد ریال است که با توجه 
به رشد اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت 
روز  ارزش  سرمایه،  بازار  در  شرکتها  سهام 
حال  در  مشموالن  عدالت  سهام  پرتفوی 
حاضر ۱۱6۰هزار و ۸۸میلیارد ریال برآورد 
می شود.بر این اساس در حالی افزایش 4.۳6 
برابری ارزش پرتفوی سهام عدالت با توجه 
به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه رقم 

خورده است که ارزش روز سهام مشموالنی 
که سهم سهام عدالت آنها کامل است، در 
هزار  و ۳6۰  میلیون   4 حاضر حدود  حال 

تومان برآورد می شود که این رقم برای یک 
آنها صاحب  از  نفره که هر یک  خانواده ۵ 
سهم کامل هستند، در مجموع حدود ۲۲ 

میلیون تومان برآورد می شود.این در حالی 
از  یک  هر  عدالت  سهام  ارزش  که  است 
مشموالن نیز با توجه به صورتحساب صادر 
شده برای آنها و میزان دارایی سهم خود، 
در حال حاضر حدود 4.۳6 برابر شده است.

پایین  دهک  دو  مشموالن  است  گفتنی 
درصدی   ۵۰ تخفیف  که  جامعه  درآمدی 
سهام به آنها تعلق گرفته است و نیز افرادی 
که اقدام به تسویه نقدی باقی مانده اقساط 
یک  سقف  تا  آن  افزایش  و  عدالت  سهام 
سهام  دارای  اند،  داشته  را  تومان  میلیون 
عدالت کامل هستند.بر این اساس مشموالن 
سهام عدالت می توانند برای اطالع از ارزش 
سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به 
نشانی www.samanese.ir مراجعه و 

از صورتحساب خود مطلع شود.



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

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

عمری است تا ز زلف تو بویی شنیده ام 
 زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

حافظ بد است حال پریشان تو ولی 
 بر بوی زلف یار، پریشانیت نکوست

امروز با حافظ

مجموعه نمایشنامه »بانوی نامیرا« 
منتشر شد

مجموعه نمایشنامه »بانوی 
تولد  موضوع  با  نامیرا« 
زهرا  حضرت  رحلت  و 
عاشورا  واقعه  نیز  و  )س( 
منتشر شد. به گزارش  مهر، 
مجموعه نمایشنامه »بانوی نامیرا« نوشته علیرضا غنجی 
و بهناز امینی با موضوع تولد و رحلت حضرت زهرا 
ساحل  انتشارت  توسط  عاشورا  واقعه  نیز  و  )س( 
زندگی منتشر شد. در مقدمه نمایشنامه »بانوی نامیرا« 
آمده است: »این نمایشنامه در رثای یگانه زن عالم 
است که در شرایطی بسیار خطیر رخت از این عالم 
فانی بست. آن حضرت در زمانی از دنیا رفت که هنوز 
بسیاری از مسلمانان در غم از دست دادن پیامبر اسالم 
)ص( دل شکسته و غمگین بودند و در مقابل، برخی 
دیگر از این شرایط به دنبال کسب مطامع شخصی 
و فانی بودند. در حقیقت حضرت فاطمه )س( در 
دورانی رخت اقامت از عالم خاک برچید که دنیای 
اسالم هنوز دورن پس از حضرت محمد را تجربه 
نکرده بود و دچار تالطمی خاص شده بود. این تالطم 
آثار هنری را  و گذار، کار مولفان و پدیدآورندگان 
بسیار خاص و پرداختن به آن را ویژه کرده است اما 
آن چه، تحت هر شرایطی پابرجا و متقن است تاثیر 
بسیار شگرف آن بانوی دو عالم، در جامعه مسلمانان 
بوده، هست و خواهد بود. حضرت فاطمه ) س( با 
خصائل و سبره بسیار واالیی که داشتند بی شک نمونه 
ای منحصر به فرد از تجلی فضائل الهی در انسان 
هستند. یاری رساندن به درماندگان و مستمندان در 
عین نیازمندی و در حقیقت ایثار از جمله این خصائل 
است. مجموعه »بانوی نامیرا« شامل چهار نمایشنامه 
است که نمایشنامه های »بانوی نامیرا« و »خورشید 
جاودان« ویژه ایام فاطمیه و شهادت )وفات مصطلح( 
ویژه  آسمان«  در  ای  »ستاره  و  حضرت زهرا )س( 
والدت حضرت زهرا )س( است که هر سه نوشته 
علیرضا غنجی هستند و نمایشنامه »تا صبح« نوشته 
بهناز امینی با موضوع تاثیر واقعه عاشورا در زندگی 
معاصر نوشته شده است. این مجموعه نمایشنامه در 
تومان  قیمت ۲۵ هزار  با  شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و 

توسط انتشارات ساحل زندگی عرضه شده است.
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اوقات شرعی

خوانندگان ایرانی در اروپا و کانادا می خوانند

تعدادی از گروه ها و خوانندگان موسیقی کشورمان 
در ایامی که کنسرتی در کشورمان برگزار نمی شود، 
برنامه هایی را برای اجرای زنده در اروپا و کانادا 
تدارک دیده اند.به گزارش  مهر، در حالیکه در 
ماه های محرم و صفر خوانندگان و گروه های 
موسیقی در ایران برنامه ای ندارند، تعدادی از گروه 
ها و خوانندگان مطرح موسیقی کشورمان برنامه 

هایی را در برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پیش بینی کرده اند.
گروه موسیقی »شمس« به سرپرستی کیخسرو پورناظری و خوانندگی همایون 
شجریان روز سوم مهر ماه سال جاری در قالب جشنواره بین المللی موسیقی 
عرفانی قونیه کنسرت هایی را برگزار کرد که در این اجراهای زنده سهراب 

پورناظری و تهمورس پورناظری گروه اصلی نوازندگان را تشکیل می دادند.
شهرام ناظری و حافظ ناظری نیز از روزهای پایانی مهر ماه تور کنسرت کانادا 
را آغاز می کنند. این اجراهای زنده روز ۲۱ مهر ماه در اتاوا، ۲۲ مهر در شهر 
مونترال، ۲۹ مهر در تورنتو، ۵ آبان در کالگری و ۶ آبان در ونکوور میزبان 
عالقه مندان موسیقی ایرانی است.علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی 
ایرانی با همراهی سارا رسول زاده و حامد شفیع خواه  نیز با دعوت تئاتر ملی 
سوئد و همکاری جشنواره  موسیقی جهانی »شیستا« و  انجمن فرهنگی سوئد،  
پروژه »شط رنج« را به کارگردانی سهیال گلستانی روز ششم آبان ماه در سالن 
موزیکالیکای استکهلم روی صحنه می برد. این آهنگساز  با همراهی محمدرضا 

مرتضوی آبان ماه در سالن فیالرمونی کلن نیز روی صحنه خواهد رفت.
محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ هم روزهای هفتم مهر در دوسلدورف 
آلمان، دهم مهر در اشتوتگارت،  ۲۱ مهر در بروکسل بلژیک و ۲۴ مهر در وین 
اتریش کنسرت های اروپایی خود را اجرا می کند.گروه های »ماکان بند« و »پازل 
بند« نیز روزهای ۲۱ و ۲۸ مهر ماه کنسرت مشترکی را در شهرهای تورنتو و 

ونکوور برای طرفداران خود برگزار می کنند.
بهنام بانی دیگر خواننده پاپ هم روزهای هفتم و هشتم مهر مجموعه کنسرت 

هایی را در شهرهای منچستر و لندن برگزار می کند.

 حضور فیلم »امیر« در بیست و پنجمین 
جشنواره فیلم آدانا ترکیه

فیلم سینمایی »امیر« به کارگردانی نیما اقلیما به عنوان 
تنها فیلم ایرانی در کنار سایر فیلم های منتخب 

جشنواره های کن، ونیز، برلین و لوکارنو قراردارد.
به گزارش رسیده،بیست و پنجمین جشنواره بین 
المللی فیلم آدانا از از ۲۳ تا ۳۰ سپتامبر برابر با ۱تا ۸ 

مهر در شهر آدانا ترکیه برگزار می شود.
این بخش از جشنواره که تازه از جشنواره های بین المللی نام دارد با هدف 
شناسایی بهترین فیلم های جدید جشنواره های معتبر دنیا شکل گرفته است و 
۱۹ فیلم منتخب در این بخش به نمایش در می آید که از این میان می توان به 
فیلم های مرد سگی برنده جایزه بهترین بازیگر ی از جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸، 
سرزمین خیالی جایزه پلنگ طالیی برای بهتری فیلم از جشنواره لوکارنو۲۰۱۸، 

اوتایا، ۲۲ ژوئیه، نامزد دریافت جایزه خرس طالیی برلین ۲۰۱۸ اشاره کرد.
فیلم امیر به تهیه کنندگی سیدضیاء هاشمی با بازی میالد کی مرام، در این جشنواه 
سه نمایش دارد و پیش از این در بخش رقابتِی شرِق غرب پنجاه و سومین 

جشنواره بین المللی فیلم کارلوی واری حضور داشت.
پخش بین الملل فیلم بعهده کمپانی الی ایمیج به مدیریت الهه نوبخت است.

چهارمین سوگواره عاشورایی برگزار می شود

به منظور گسترش و تعمیق شناخت نوجوانان از الگوهای دینی و نهادینه کردن پیام 
اخالقی عاشورا و نهضت حسینی به نوجوانان، ۳۰ گروه تعزیه دانش آموزی در ۱۰ 

منطقه تهران تشکیل می شود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ملوک سید آبادی 
دبیر اجرایی »چهارمین سوگواره عاشورایی« و رییس فرهنگ سرای اخالق با اشاره به 
تاثیر تعزیه و برگزاری زنده و بعد حماسی و عاطفی آن به خصوص در نسل نوجوان، 
که در پایان هر برنامه، اثر وضعی آن، قابل مشاهده است، گفت: پس از اجرای موفق 
سه دوره سوگواره عاشورایی، امسال با مشارکت آموزش و پرورش شهر تهران و 
کانون کهربای تعزیه در مناطق ۱، ۴، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۲، ۳۰ گروه 
تعزیه خوانی در ۳۰ مدرسه پسرانه دوره اول متوسطه توسط سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران تشکیل می شود.
 وی در تشریح فرآیند تشکیل گروه های تعزیه بیان کرد: پس از هماهنگی مدیریت های 
فرهنگی هنری مناطق ۱۰ گانه با مدارس منتخب، در هر منطقه دانش آموزان سه 
مدرسه توسط پیشکسوتان و کارشناسان تعزیه، استعداد یابی و در هر مدرسه از ۷ 
مهر تا ۱۰ آبان در قالب چهار کارگاه آموزشی، زیر نظر تعزیه خوانان پیشکسوت 
آموزش می بینند.دبیر اجرایی چهارمین سوگواره عاشورایی افزود: به منظور آشنایی 
بیشتر نوجوانان با هنر تعزیه یک دست لباس کامل تعزیه برای تمامی نقش ها، یک 
نسخه تعزیه حضرت علی اکبر)ع( همراه با لوح فشرده اجرا و موسیقی تعزیه، در 
اختیار مدارس منتخب گذاشته می شود تا نوجوانان همزمان با دوره آموزشی از آنها 
استفاده کنند.  رییس فرهنگ سرای اخالق ادامه داد: پس از طی دوره آموزشی، هر 
گروه تعزیه در مدرسه محل تحصیل خود، مجلس تعزیه حضرت علی اکبر )ع( را 
برای دانش آموزان مدرسه محل تحصیل اجرا می کنند.  سید آبادی گفت، هیأت داوران 
سوگواره در هر منطقه با حضور در مناطق ۱۰ گانه، از بین سه گروه تعزیه دانش 
آموزی هر منطقه، گروه برتر را بر اساس شاخصه های کالم، آداب مجلس، موسیقی و 
هماهنگی گروه انتخاب و در آیین اختتامیه سوگواره که در آستانه ۲۸ صفر و رحلت 
حضرت رسول اکرم )ص( برگزار می شود از گروه های برگزیده هر منطقه و مدیر و 
اولیا مدرسه ای که در راه اندازی و تشکیل گروه تعزیه دانش آموزی نقش داشته و آن 
گروه برگزیده شده با اهدای لوح، تندیس سوگواره و جوایزی تقدیر می شود. رییس 
فرهنگ سرای اخالق تقدیر از شبیه خوانان برتر در نقش های امام حسین )ع(، حضرت 
علی اکبر )ع(، ام لیال، شمر و ابن سعد در سطح ۳۰گروه تعزیه دانش آموزی را از دیگر 

برنامه های آیین اختتامیه چهارمین سوگواره عاشورایی برشمرد.

خبر

تازه ترین آلبوم حجت اشرف زاده که قرار بود چندی پیش 
با عنوان »وقت عاشقی« روانه بازار موسیقی شود هنوز در 

دسترس مخاطبان قرار نگرفته است.
ایرانی مرداد ماه سال  حجت اشرف زاده خواننده موسیقی 
گذشته از انتشار تازه ترین آلبوم خود با عنوان »وقت عاشقی« 
و برگزاری مجموعه کنسرت های این اثر از اواخر تابستان ۹۶ 
خبر داد، اما با گذشت زمانی بیش از یک سال از اعالم این 

خبر، هنوز تاریخ دقیق انتشار این آلبوم مشخص نیست.
با پایان گرفتن تابستان ۹۶ خبری از انتشار آلبوم جدید خواننده 
قطعه »ماه و ماهی« نشد تا جایی که چندی بعد اشرف زاده 
در گفتگویی اعالم کرد: انتشار آلبوم »وقت عاشقی« به دلیل 
وسواس و حساسیت من برای کیفیت بهتر قطعات عقب افتاد. 
تصمیم من و صدرالدین حسینخانی این است که با صبوری 
و حوصله این آلبوم را پیش ببریم به خصوص که بنده هم 
حساسیت هایی روی قطعاتم دارم. ما برای برگزاری کنسرت 
در اردیبهشت ۹۷ در تهران برنامه ریزی کرده ایم و تصمیم 

گرفته ایم تا آن زمان آلبوم »وقت عاشقی« منتشر و بعد از آن 
کنسرت برگزار شود.

با وجود همه این اظهارات ولی گویا هنوز طلسم انتشار نیافتن 
آثار  از  ماننده برخی دیگر  زاده  آلبوم جدید حجت اشرف 
آهنگسازان و خوانندگان مطرح کشورمان که از مدت ها پیش 
خبر از انتشار آلبوم جدیدشان در رسانه ها می دادند، شکسته 
نمی شود و شاید تیم اجرایی آلبوم هنوز نتوانسته اند به چیدمان 

جدیدی از محتوای آلبوم »وقت عاشقی« برسند.
به نظر می رسد باید در اطالع رسانی زمان انتشار آلبوم ها و 
برگزاری کنسرت ها به گونه ای تجدیدنظر شود که خلف 
وعده در این زمینه کمتر شود و تکرار اعالم زمان هایی که 
محقق نمی شوند به بی اعتمادی مخاطبان منجر می شود. به 
گزارش مهر چندی پیش هم اخباری مربوط به انتشار آلبوم 
به  قربانی  علیرضا  و  همایون شجریان  به خوانندگی  هایی 
آهنگسازی مهیار علیزاده به تناوب منتشر شد، اما هنوز از نحوه 

دقیق انتشار این آثار خبر دقیقی در دسترس نیست.

کاریکاتور

تلویزیونی  مجموعه  تصویربرداری  پیشرفت  مراحل  با 
محکومین ۲، بازیگران جدیدی به این سریال اضافه می 

شوند.
به گزارش روابط عمومی شبکه یک، سریال محکومین به 
تهیه کنندگی بهروز مفید این روزها در حال فیلمبرداری 
فصل دوم خوداست و از امروز ۷ مهر بیژه بنفشه خواه و 
حسین محب اهری به این مجموعه اضافه شده اند. چندی 

قبل هم نگار عابدی به این پرژه پیوست.
مجموعه تلویزیونی محکومین ۲ به کارگردانی سیدجمال 
سیدحاتمی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما 
بحران  زندان،  جایگزین  مجازات  موضوعات  که  است 

خانواده و طالق را در ۴۰ قسمت روایت می کند.

بنفشه خواه و محب اهری ابزیگران 
جدید »محکومین«

برندخارجی،بیاکریبیشتر،بحرانهایاقتصادی

حجت اشرف زاده؛ منتظر »وقت عاشقی«

لیال اوتادی به فیلم سینمایی »خرها آدم نمی شوند« پیوست.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی »خرها 
آدم نمی شوند« به کارگردانی اکبرمنصور فالح و تهیه کنندگی 
عباس اکبری به تازگی وارد مراحل پیش تولید شده و بزودی کلید 
خواهد خورد. لیال اوتادی بازیگری است که برای بازی در این 
فیلم قرارداد بسته است. انتخاب سایر بازیگران این پروژه همچنان 
ادامه دارد. فیلم یک فانتزی اجتماعی است و در خالصه داستان 
آن آمده: »بعضی از آدمها در دنیای واقعی خطاهایی کرده و به 
همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمی به نام 
ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا با طی کردن مراحل 
آموزش، به اشتباه خود پی برده، هویت اصلی خود را بازیافته، 
آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه می گذرد و اثری 
از ادیب نمی شود تا اینکه ….«. قرار است فیلمبرداری این فیلم 
در لوکیشنهای سرسبز  و بکر شمال کشور انجام شود. یادآور می 
شود؛ منصورفالح پیش از این کارگردانی فیلمها و سریالهایی چون 
»آژانس دوستی«،»پسرهای ترشیده«، »پیشانی سفید«،»برای آخرین 
»آقای  »نشانی الله ها«،  »به خاطر من«،  تو«،  به خاطر  بار«،»فقط 

گرفتار« و … را به عهده داشته است.

 اواتدی ابزیگر
 »خرها آدم منی شوند«

همزمان با تصویربرداری سریال تلویزیونی »خونه یکی«، حامد 
حسینی تدوین این اثر را آغاز کرد و بازیگران جدید نیز معرفی 

شدند.
به گزارش رسیده، تدوین این سریال که این روزها به کارگردانی 
حامد تهرانی علوی در لوکیشن خانه ای قدیمی حوالی میدان قیام 
در حال تصویربرداری است، توسط حامد حسینی انجام می شود. 

علی صداقت نیز او را در تدوین این سریال همراهی می کند.
»خونه یکی« به تهیه کنندگی روشان امیری و سیاوش امین پور 
داستان زندگی چهار خانواده است که در اتاق های یک خانه 
قدیمی کنار همدیگر زندگی می کنند و هر بار ماجرای یکی از 
آن ها در قصه برجسته می شود. نیما شاهرخ شاهی، فریبا نادری، 
شهرزاد عبدالمجید، رامین ناصر نصیر، شهین تسلیمی، یزدان 
فتوحی، ایمان صفا، فاطمه شکری، مهران ضیغمی، کیمیا گیالنی، 
اردشیر کاظمی، سارا والیانی، پیمان کالنتری، مانی محمدپور، 
کسری حاجی قربانی، عسل شاهپوری و سعیده سادات حسینی 
در این سریال به ایفای نقش می پردازند. سیاوش جعفری، آیدین 
خطایی و ملیکا عبداللهی نیز بازیگرانی هستند که به تازگی مقابل 

دوربین رفته اند.

 تدوین رسیال »خونه ییک«
 آغاز شد

نوشهر- شهرزادنظري: مراسم معارفه شهردار 
جدید نوشهر با حضور مدیرکل دفترامورشهري 
و  استاني  مسووالن  مازندران،  استانداري 
شهرستاني, اعضاي اسالمي شوراي  شهر نوشهر 

در سالن شهید رسولي برگزارشد.
رییس شوراي اسالمي شهربندري نوشهردراین 
تفضیلي  داشت:طرح  بیان  باشکوه  مراسم 
نوشهرکه از ابان سال ۹۶ طرح ۱۰ ساله خود 
رابه پایان رسانده به علت عدم تامین اعتبارازاداره 
کل راه وشهرسازي هنوزانجام نشده ،خواهان 

رسیدگي وتامین اعتبار خواهیم بود.
محمود رضا محسني تصریح کرد: درامد شهر 
میلیاردبوده  تا۳۷  اخیربین ۱۴  در۵سال  نوشهر 
است این درامدبراي شهر۳۵۰ پرسنل و باالي  
پرداخت مي  میلیارد تومان حقوق پرسنل   ۱۵
کند بخشي ازهزینه ها را هم پوشش نمي دهد.

کمربندي  به  بندر  دسترسي  افزود:راه  وي 
در  که  است  مهم  هاي  برنامه  از  نوشهریکي 

سرلوحه کار قرار دارد.
سیترا  گردشگري  منطقه  به  اشاره  با  محسني 
منطقه  این  باال  پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  بیان 
بالتکلیف  مانده که موجب نارضایتي مسووالن 
ومسافران  بومیان  همچنین   وامنیتي  نظارتي 
قرارگرفته است. نماینده مجلس شوراي اسالمي 
گفت:مهندس  مراسم  دراین  نوشهروچالوس 

علي اماني بعنوان یک نیري بومي واشنا به منطقه 
انجام  زیربنایي  کارهاي  دوم  توانددردوره  مي 
دهدرتبه شهرداري نوشهر را ارتقا دهد. قاسم 
احمدي گفت: شهرداري و شوراي شهرجاي 
سیاست نیست بلکه براي پیشبرداهداف خاص 
مدیرکل  کنند.  بایدتالش  اقتصادي  رفاهي 
امورشهري وشوراهااستان مازندران بیان داشت 
:شهرداربایددرخدمت خلق واباداني شهرکوشا 

باشدوبادیگر ارگان هاي دیگرکًشوردر راستاي 
توسعه شهري تعامل برقرارکند.

مهندي محمد محمدي تصریح کرد:تامین منابع 
مالي پایداربایدازسوي شهرداري در دستور کار 
قرار گیرد ازاین رو تسهیالتي براي اجراي طرح 

هاي درامدزایي پایدارارایه مي شود.
مازندران  استانداري  امورشهري  مدیرکل 
نگاه  که  است  ماازشهرداراین  گفت:انتظارکلي 

خودرا ازخدمات شهري ارتقا دهندتا نوشهرکه 
نگین استان است به جایگاه واقعي دست یابد.

مراسم  این  در  نوشهر  فرماندارشهرستان 
اظهارداشت:شهرداري بایدکارگاه براي شهرداران 
باشدبلکه بایداز افرادصاحب تجربه وبا سابقه 

براي تصدي مسولیت بهره گرفت.
و  شهردار  از  کرد:  عبدالصمدصفرنژادتصریح 
افق ۲۰ ساله توسعه  تا  شوراي شهرخواستارم 
شهري رامدنظرقرارداده تا بتوانند پروژه شهري 

را به ثمربرسانند.
از  کرد:  عنوان  معارفه  شهردارنوشهردرمراسم 
اینکه پس ازگذشت ۶۰ ماه دباره فرصت خدمت 
به هموطنان وهمشهریان خود را پیداکردم بسیار 
کرد:با  اماني تصریح  مهندس علي  خوشحالم. 
تالش فراوان وکمک مسووالن کشوري واستاني 
همکاران خوددرشهرداري وشوراي نوشهررابه 

جایگاه اصلي وواقعي خودخواهیم رساند.
وي با اشاره به مجتمع گردشگري سیترا گفت: 
سیترا دراولویت کاري قرار دارد بنابراین تالش 
خواهیم کرد تا این مجتمع به نحو احسنت در 
خدمت همشهریان ومسافران قرارخواهد گرفت. 
گفتني است؛ درپایان مراسم ازتالش سرپرست 
قدرداني  سپاس  لوح  با  نژاد  کاظم  شهرداري 
شد ومهندس علي اماني بعنوان شهردارنوشهر 

معرفي ومعارفه شد.

با حضورمدیرکل امور شهري استانداري مازندران؛ 

شهردار نوشهر معرفي شد

خانواده بزرگ محک در صدر جهان

مدیرعامل محک گفت: »جامعه مدنی ایران افتخاری 
جهانی رقم زد و اعضای خانواده بزرگ محک ثابت 
ایران، رتبه یک جهانی  کردند ظرفیت کار خیر در 
دارد.« به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی محک، 
آراسب احمدیان، مدیرعامل این سازمان با بیان آنکه 
در  به سرطان  مبتال  بزرگ حامیان کودکان  خانواده 
محک در بیست و هفتمین سال فعالیت خود و در 
 SGS هشتمین ممیزی شرکت بازرسی بین المللی
توانسته باالترین امتیاز را در جهان کسب کند گفت: 
»این شرکت اعالم کرده  است که محک با کسب امتیاز 
 NGO ۵/۹۷ درصد، در ممیزي استاندارد بین المللي
Benchmarking حائز باالترین امتیاز در جهان 
 NGO گردید.« وی افزود: »در هشتمین دوره ارزیابی
داوطلبانه  طور  به  محک  که   Benchmarking
برای مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی 
و اطمینان از بهترین شیوه صرف کمک های مردمی 
در آن شرکت کرده است، ۳۲۸ سازمان مردم نهاد از 
سراسر جهان شرکت کردند که ۱۷۲ سازمان از آمریکا، 
۲۴ سازمان از اروپا، ۵۱ سازمان از آفریقا و۸۱ سازمان 
از آسیا در این ارزیابی حضور داشتند. در این میان 
خانواده بزرگ محک موفق شد با اخذ امتیاز ۹۷/۵% در 
صدر جهان بایستد.« احمدیان با اشاره به اینکه محک 
اولین سازمان غیردولتی در منطقه خاورمیانه است که 
گواهینامه استاندارد NGO Benchmarking را 
اخذ کرد گفت: »این استاندارد براساس آنالیز عملکرد 
 SGSتوسط شرکت غیردولتی  بزرگ  ۲۵ سازمان 
شکل گرفته است و چارچوب بهترین شیوه های اداره 
ارائه  را  بین المللی  در سطح  غیردولتی  سازمان های 
می دهد.« وی گفت: »خانواده بزرگ محک ۲۷ سال 
است که حامی کودکان مبتال به سرطان بوده است. به 
واسطه نیکوکاری مردمان ایران زمین در هر شرایطی 
اعم از خوب یا بد، درمان کودکان مبتال به سرطان 
مشکالت  و  هزینه ها  پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به 
تحمیل شده بر خانواده متوقف نگشته تا در سایه این 
حمایت های مستمر، آرزوی کودکان از بودن یا نبودن، 
به چگونه زیستن در آینده تغییر کند. این خانواده در 
با حضور مستمر خود و ترک  این سال ها توانسته 
نکردن کودکان در مسیر درمان، هزاران کودک مبتال 
به سرطان را نجات دهد که بیش از ۶۰۰۰ فرزند بهبود 

یافته محک در شمار این کودکان هستند.

خبر

سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی 
درباره تبلیغات شهری نمایش »بینوایان« در حالی که هنوز 
بازبینی نهایی آن صورت نگرفته است، توضیحاتی را ارایه داد.

محسن امیری سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل 
هنرهای نمایشی درباره تبلیغات نمایش »بینوایان« به کارگردانی 
حسین پارسایی که مدتی است در سطح شهر آغاز شده است 
و اینکه آیا این اثر نمایشی برای تبلیغات مجوزی دریافت کرده 
است یا خیر به مهر گفت: بعد از مرحله بازخوانی و تایید متن 
نمایشنامه »بینوایان«، آقای پارسایی یک مجوز پیش تبلیغات از 
شورای ارزشیابی و نظارت دریافت کرد که طبق آن مجوز قرار 

بود فقط نام نمایش معرفی و اطالع رسانی شود.
وی درباره اینکه در حال حاضر این نمایش تبلیغات گسترده ای 
با ذکر عوامل در سطح شهر دارد، بیان کرد: بدیهی است که تبلیغ 
یک نمایش با ذکر عوامل منوط به بازبینی کامل اثر و صدور 
پروانه نمایش است و این در حالی است که »بینوایان« امروز 

هفتم مهرماه بازبینی دارد.
امیری در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز اجرای نمایش 
از ۲۰ آبان ماه هنوز این نمایش موزیکال برای بازبینی کامل 
همراه با لباس و دکور آماده نیست، گفت: به هر حال همه گروه 
های نمایشی به ویژه آقای پارسایی می دانند که شرایط بازبینی 
به چه صورت است. دوستان بازبین نیز با اطالع از این شرایط، 
امروز کار را می بینند و در صورت برخورداری از شرایط، 
مجوز اجرا صادر می شود و در غیر این صورت طبیعی است 

که طبق مقررات با کار برخورد می شود.
سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی 
درباره تخلفی که در این زمینه صورت گرفته است و اینکه با 

توجه به انتقادهای صورت گرفته به این سرعت قرارِ بازبینی 
گذاشته شده است، توضیح داد: آقای پارسایی ۱۰ - ۱۵ روز 
قبل تقاضای بازبینی نمایش را مطرح کرده بود که در همان 
زمان به وی عنوان کردیم با توجه به شرایط جدیدی که کارها 
مورد بازبینی قرار می گیرد اگر کار آماده و کامل است بازبینی 
می شود که آقای پارسایی نیز فرصتی دو هفته ای از ما گرفت تا 
وقتی که کار آماه شد با ما تماس بگیرد که از روز پنجشنبه وی 

آمادگی خود را برای بازبینی نمایش اعالم کرده است.
دوستانی که متنشان در مرحله بازخوانی مورد تایید است با 
تبلیغات محدود و  به  توانند دست  مسئولیت خودشان می 
در حد معرفی نام نمایش بدون ذکر عوامل و زمان و مکان 
بزنند چون ممکن است در مرحله بعد کارشان مجوز اجرا پیدا 
نکندوی درباره اینکه اگر تبلیغات بدون دریافت مجوز نهایی و 

با گرفتن همان مجوز پیش تبلیغات مجاز است پس چرا گروه 
های دیگر قادر به این کار نیستند، متذکر شد: در حال حاضر 
این قاعده برای اغلب گروه های متقاضی وجود دارد به این 
صورت که دوستانی که متنشان در مرحله بازخوانی مورد تایید 
است با مسئولیت خودشان می توانند دست به تبلیغات محدود 
و در حد معرفی نام نمایش بدون ذکر عوامل و زمان و مکان 
بزنند چون ممکن است در مرحله بعد کارشان مجوز اجرا پیدا 

نکند.
وی در پایان اضافه کرد: باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که 
چه کسی مجوز نصب بیلبوردهای شهری را به این نمایش داده 
است. شهرداری با نامه ای که ما به گروه ها می دهیم اجازه 
تبلیغات شهری را می دهد و حاال باید دید چطور با مجوزی 
که فقط برای تبلیغ عنوان نمایش بوده است، تبلیغاتی به این 
شکل اجازه نصب گرفته است. بنابراین باید از جایی که چنین 
مجوزی را صادر کرده است این مساله را پیگیری کرد و البته 
ما هم موضوع را به آقای کرمی منتقل کرده و پیگیر این قضیه 

خواهیم بود.
آغاز تبلیغات شهری نمایش »بینوایان« به کارگردانی حسین 
پارسایی به صورت عرشه پل مدتی است که در سطح شهر 
آغاز شده است در حالی که این نمایش قرار است ۲۰ آبان 
ماه اجرای عمومی خود را در سالن »رویال هال« هتل اسپیناس 
پاالس آغاز کند و هنوز بازبینی کامل برای شورای ارزشیابی و 
نظارت انجام نداده است. طبق مقررات تبلیغات یک اثر نمایشی 
بدون دریافت مجوز و قبل از بازبینی کامل، غیر قانونی است و 
چندی پیش نیز پخش بدون مجوز تیزر یک اثر نمایشی باعث 

مشکالتی برای کارگردان و رییس تئاتر شهر شد.

تخلف در تبلیغات »بینوایان«


