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و  معدن  صنعت،  وزارت  فکری  مالکیت  دفتر  ،مدیرکل  زمان  گزارش  به 
تجارت از ثبت جهانی نام »خلیج فارس« خبر داد.مهندس مهدی میر صالحی 
در نشست خبری خود با اشاره به ثبت جهانی خلیج فارس در وایپو گفت: 
خیلج فارس با پیشوند مروارید در سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو( به 
ثبت رسید.وی خاطر نشان کرد: از این پس هیچ دولت و کشور و سازمانی 
نمی تواند این خلیج را با نام دیگری نامگذاری کند.میر صالحی با بیان اینکه 
این اقدام به همت وزارت صنعت بوده است، افزود: فرایند ثبت دو ساله 

8بوده است.
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کنترل و استعالمات الزم در خصوص شروط سه گانه 
خانه اولی برای متقاضیان تسهیالت صندوق مسکن 
یکم زوجین، از ابتدای آبان ماه، عالوه بر فرد متقاضی 

این تسهیالت، برای همسر او نیز اعمال می شود.
و  ابتدای تشکیل  از  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، مطابق با 
ضوابط و چارچوب های تعیین شده اعطای تسهیالت 
این صندوق، چنانچه یک متقاضی، به شکل انفرادی 
را  افتتاح حساب و سپرده  گذاری در صندوق  قصد 
داشت، شرایط مربوط به خانه اولی بودن،   صرفاً برای 
متاهل  صورت  )در  او  همسر  برای  نه  و  فرد  همان 
گرفت. می  قرار  استعالم  و  کنترل  مورد  بودن(، 

اگر به طور مثال، پدر یک خانواده  این معنا که  به 
دارای سابقه مالکیت بود اما همسر او برای دریافت 
تسهیالت از صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام می 
کرد، استعالم خانه اولی بودن صرفاً برای همسر )فرد 
متقاضی( انجام می شد و خانه دار بودن پدر خانواده، 
از سوی همسر  یکم  برای دریافت تسهیالت  مانعی 

ماه سال ۹۷ مطابق ضوابط  آبان  یکم  از  نبود.اما  او 
باالدست بانک عامل بخش مسکن و مقررات جدید 
این بانک، شروط خانه اولی بودن، هم برای متقاضی 
و هم برای همسر او، استعالم می شود به این معنا 
که هر فرد متاهلی که برای افتتاح صندوق پس انداز 
مسکن یکم می خواهد اقدام کند هم او و هم همسر او 
باید خانه اولی باشند.براساس معیارهای تعیین شده، 
مسکن  خرید  متقاضیان  از  دسته  آن  به  اولی  خانه 
اطالق می شود که پیش از ثبت نام در این صندوق، 
سایر  و  مسکن  بخش  عامل  بانک  تسهیالت  از  اوال 
بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال 
سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی و ثانیا از امکانات 
دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند.با توجه 
به این دو معیار، تا چند روز گذشته در صورتی که 
متاهالن متقاضی اخذ این نوع تسهیالت، خانه اولی 
شناخته می شدند )بدون توجه به شرایط همسر آنها( 
امکان ثبت نام و دریافت تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم را از سوی بانک مسکن پیدا می کردند.

به تمامی  بانک  این  به بخشنامه جدید  با توجه  اما 
شعب سراسر کشور، از فردا، فقط متقاضیان متاهلی 
امکان ثبت نام تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
ـ  زوجه  و  زوج  ـ  دو  هر  که  داشت  را خواهند  یکم 
به صورت توأمان دو فاکتور خانه اولی را دارا باشند.

براین اساس افتتاح کننده حساب صندوق پس انداز 
مسکن یکم و همسر وی نباید از تسهیالت بانک عامل 
بخش مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث 
یا تعمیر واحد  الشرکه  انتقال سهم  واحد مسکونی، 
مسکونی پیش از این استفاده کرده باشند.همچنین 
متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی همچون زمین 
و مسکن نیز نباید استفاده کرده باشند.در عین حال 
بانک مذکور در قالب بخشنامه جدید خود برای تعیین 
شرایط جدید اخذ تسهیالت پس انداز مسکن یکم 
برای متاهالن، اشاره کرده که اعطای تسهیالت این 
صندوق، به اشخاص مجرد، اشخاصی که همسر آنها 
فوت شده یا با همسر خود متارکه کرده اند مشروط به 

داشتن درآمد متقاضی بالمانع خواهد بود.

شرایط استفاده از تسهیالت صندوق مسکن یکم تغییر کرد 
اختالف ها بین اعتدال و توسعه به باالترین سطح کابینه حسن روحانی 
رسیده است، جایی که جهانگیری »هیچ کاره« شده و واعظی و نوبخت 
»همه کاره«. باید منتظر ماند دید این اختالف ها نیز در همین سطح 

قربانی خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،اسحاق جهانگیری، مرد پرحاشیه این 
روزهای دولت است، یا خودش در حاشیه قرار گرفته یا حاشیه به سراغ 
او رفته است، مدام نیز برایش عناوین مختلف در طول چند سال اخیر 
درست شده، از پوششی بودن برای روحانی در ایام انتخابات یا عبارت 
جهانگیری  دالر  عنوان  که  روزها  این  یا  ایام  همان  هست«  »یادتان 
که برایش آوازه ای در میان عامه مردم کسب کرده و حاال هم که او 
سخنان بی سابقه ای را در نقد نقشش در دولت بیان کرده است. با پایان 
وارد  روحانی  برای  پوششی  کاندیدای  عنوان  با  او  یازدهم  دولت  عمر 
صحنه انتخابات شد، پوششی که به اعتقاد روزنامه های اصالح طلب در 
برای  را  نگرانی های زیادی  حد یک پدیده ظاهر شد و همین مسئله 
روحانی و نزدیکان او ایجاد کرد،  آ نها نگران بودند که مبادا جهانگیری 
از ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف ندهد، اما او انصراف داد و روحانی 
رئیس جمهور شد و دولت جدید نیز تشکیل شد.اما با تشکیل دولت، 
کابینه  تشکیل  با  شد،  رو  اصالح طلبان  برای  دیگر  گونه ای  به  ورق 
دوازدهم و حضور حداقلی اصالح طلبان در بین اعضای دولت،  صدای 
اصالح طلبان بلندتر شد؛ آنها خواستار سهم بیشتری در دولت بودند اما 
هر چقدر که نقدهای این جریان سیاسی تندتر می شد، به همان اندازه 

نیز نیروهای شان را در دولت از دست می دادند.
این  سیبل  گرفت،  شدت  دوازدهم  کابینه  در  اختالف ها  رفته  رفته 
اختالفات نیز دو جریان و دو چهره بود،  جهانگیری با واعظی و نوبخت 
یعنی کارگزاران و حزب اعتدال توسعه. رسانه ها از آن به عنوان جنگ 
زرگری یاد کردند اما هرچه بود نشان می داد که روحانی هیچ عالقه و 

تمایلی برای افزایش نفرات اصالح طلب در کابینه ندارد.
اختالف ها تا فراتر از معاون اول و رئیس دفتر رفت،  موضوع اختالف 
منابع  برخی  که  جایی  تا  مطرح شد،  نیز  رئیس جمهور  با  جهانگیری 
دوستان  دادند،   خبر  جهانگیری  استعفای  از  مقاطعی  در  خبری 
کارگزارانی و اصالح طلب معاون اول نیز،  او را به رفتن از کابینه تشویق 
ابطحی رییس دفتر رئیس جمهور در  از جمله محمد علی  می کردند، 

دولت اصالحات، معاون اول را به جدایی از دولت ترغیب کرده و گفته 
بود »اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری در انتخابات آینده قطعی است، 
باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد. در این صورت شرایط بهتری 

برای رأی آوردن خواهد داشت.«
نه  اما  می گذرد  دوازدهم  دولت  تشکیل  از  سال  یک  از  بیشتر  حاال 
است،   یافته  کاهش  اصالح طلبان  انتظارات  نه  و  شده  کم  اختالف ها 
اوج خود  به  اختالف ها  این  نشان می دهد که  نیز  سخنان جهانگیری 
رسیده، موضوعی که دولت حداقل در ظاهر می خواهد منکر آن شود.

را  تندی  نقدهای  کم سابقه،  سخنرانی  در  یکشنبه  روز  جهانگیری 
مستقیماً متوجه دولت و رئیس جمهور کرد؛ او گفت حتی اختیار تغییر 
منشی اش را هم ندارد چه برسد به تغییر وزیر و یا وکیل! جهانگیری 
و  نوبخت  باقر  محمد  می گویند،  بسیاری  است.  »هیچ کاره«  می گوید 
برخی  هستند.  همه کاره  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
اصالح طلبان حتی می گویند اختیارت واعظی در طول 40 سال اخیر به 

عنوان رئیس  دفتر ئیس جمهور بی سابقه بوده است. 
یک فعال سیاسی اصالح طلب نیز علت این سخنان تند معاون اول را 
رئیس دفتر ئیس جمهور می داند و می گوید: واعظی به قدری اختیارات 
موضوع  این  کند.البته  نصب  و  عزل  هم  وزیر  می تواند  که حتی  دارد 
و  تمامی عزل  گفت:  و  شد  مواجه  دفتر  رئیس  آقای  فوری  واکنش  با 
نصب ها در اختیارات رئیس جمهور است. یکی از نمایندگان اصالح طلب 
نیز دیروز در مجلس از احتمال رفتن جهانگیری خبر داده و گفته است:  
من مجموع اخبار و تحلیلم این است که اسحاق جهانگیری قصد رفتن 
از دولت روحانی را کرده است. از سوی دیگر، بسیار معتقدند که معرفی 
یک  که  می دهد  نشان  مجلس،  به  پیشنهادی جدید  وزرای  از  برخی 
سوی دعوا، محمدباقر نوبخت است و او وزن بیشتری در دولت گرفته 
است. کدورت ها بین اعتدال و توسعه با کارگزاران به باالترین حد خود 
رسیده است، موضوعی که جرقه اش در ایام مناظره های انتخابات زده 
شد. بسیاری معتقدند، اظهارات اسحاق جهانگیری، رفع مسئولیت از 
منتظر  روزها  این  باید  که  باروند  این  بر  دیگر  عده ای  یا  و  بود  دولت 
استعفای معاون اول از دولت بود، دولتی که با معرفی وزرای جدید و در 
صورت رای اعتماد مجلس به آنان، یک دست تر از قبل شده و اکثریت 
کابینه از حزب اعضای اعتدال و توسعه )نوبخت و واعظی( خواهند بود.

اسحاق می ماند یا می رود؟

زمزمه ی پایان کار جهانگیری در دولت

به گزارش زمان، اختالف ها بین اعتدال و توسعه به باالترین سطح کابینه حسن روحانی رسیده است، جایی که جهانگیری »هیچ کاره« شده و واعظی و نوبخت »همه کاره«. باید منتظر ماند دید این اختالف ها 
نیز در همین سطح قربانی خواهد گرفت. اسحاق جهانگیری، مرد پرحاشیه این روزهای دولت است، یا خودش در حاشیه قرار گرفته یا حاشیه به سراغ او رفته است، مدام نیز برایش عناوین مختلف در طول چند 
سال اخیر درست شده، از پوششی بودن برای روحانی در ایام انتخابات یا عبارت »یادتان هست« همان ایام یا این روزها که عنوان دالر جهانگیری که برایش آوازه ای در میان عامه مردم کسب کرده و حاال هم 

که او سخنان بی سابقه ای را در نقد نقشش در دولت بیان کرده است. 
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خاشقجی چه می دانست که آمریکایی ها
 نباید می دانستند

* محمد علی حیدری هایی
از دو هفته پیش هنگامی که برای اولین بار خبر سرنوشت نامعلوم 
جمال خاشقجی در رســانه های ترکیه به سراسر دنیا مخابره شد 
تاکنون همه اخبار و گزارش ها حول چگونگی یک قتل متمرکز شده 
اســت، حال آنکه طی این سالها خبرنگاران زیادی قربانی خشونت 
ها شده اند و این حد مورد توجه نبوده اند.حاال سوال می شود چرا 
این قتل تا این حد مورد توجه قرار گرفته اســت، آن هم در بحث 
چگونگی قتل و برنامه ریزی برای آن و ... حال آنکه تاکنون کمتر یا 
اساسا هیچ نگاهی به انگیزه های این جنایت نشده است.خاشقجی 
بر خالف تبلیغات صورت گرفتــه مبنی بر اینکه پای اعتقادش در 
خصوص آزادی بیان و مطبوعات قربانی شــده است، اساسا فاصله 
چندانی از نظر فکری با بن سلمان و سایر شاهزادگان سعودی در این 
خصوص نداشته است.آن طور که جان بردلی در مقاله اش توضیح 
داده ›خاشــقجی تنها کسی است که از ارتباطات نزدیک مقام های 
سعودی با اسامه بن الدن تا قبل از 11 سپتامبر 2001 با خبر بوده 
است. خاشقجی همچنین رگه هایی از رابطه میان جریان های اسالم 
گرای تندرو بویژه القاعده و ســلفی ها و نیز شــاخه هایی از اخوان 
المسلمین با حاکمیت وهابی را در اختیار داشت.او در دهه های 80 
و ۹0 قرن گذشته میالدی در افغانستان و سودان با رهبران القاعده 
ارتباط داشت و بویژه با بن الدن رابطه دوستانه ای برقرار کرده بود. 
بردلی که همکار خاشقجی هم بوده و رابطه نزدیکی با او داشته، درباره 
اش چنین قضاوت می کند که ›تمایالت اســالم گرایانه خاشقچی 
در زرورقی از آزادی خواهی و دمکراســی طلبی پیچیده شده بود‹. 
در واقع اختالف دیدگاه خاشــقجی با وهابیت افراطی که منجر به 
پیوستن او به اخوان شد، تنها در این مساله خالصه می شود که او 
معتقد بود حکومت اسالمی در انتخاباتی آزاد در سراسر خاورمیانه 
شــکل بگیرد و همین دیدگاه باعث شد تا او حزب دمکراسی برای 
جهان عرب را تاسیس کند. خاشقجی یک عضو از خاندان سلطنتی 
عربستان محسوب می شده که با سرویس های اطالعاتی عربستان، 
انگلیس و آمریکا رابطه خوبی داشــته است و شاید این آخری ها با 
میت ترکیه هم حشر و نشری پیدا کرده بود. خاشقجی عمال یکی 
از عناصر دستگاه تبلیغاتی سعودی بود که عملکرد دولت این کشور 
را در حمایت از گروه های تروریســتی و تکفیری در منطقه تایید و 
تبلیغ می کرد و حتی پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در 
توئیتی به همین نکته اشاره کرده و او را از هواداران تروریسم معرفی 
کرده است.خاشقجی سال ها به شاهزاده ترکی بن فیصل هنگامی که 
رئیس سازمان استخبارات سعودی بود، مشاوره می داد و از نزدیکان 
وی در لندن و واشنگتن بود و در دهه های 80 و ۹0 میالدی رابطه 
خوبی با بن الدن رهبر القاعده داشــت، اما چگونه یکباره فیلش یاد 
جریان آزاد اطالعات و آزادی بیان کرد؟ مساله این روزنامه نگار منتقد 
سعودی آن حد نیست که بزرگنمایی شده است ، اما در باره علل و 
انگیزه های قتل وی می توان گمانه هایی مطرح کرد. نزاع خانوادگی 
بر سر قدرت ، جدا شدن از باند قدرت، تغییر ماهیت فکری و اندیشی، 
وابستگی به سرویس های اطالعاتی و دالیل مختلف دیگر هر کدام 
می تواند فرضیه ای قابل اعتنا باشد، اما در عین حال هیچکدام نمی 
تواند دلیل و عامل یک اقدام احمقانه باشد.حذف یک اصالح طلب یا 
دگراندیش سیاسی و مطبوعاتی چنین هزینه سنگین و حماقتی را 
نمی طلبد ، یک جدال خانوادگی بر سر قدرت هم نمی تواند تا این 
حد یک شخصیت تشنه قدرت را به توحش وادارد. حتی آنگونه که 
برخی کارشناسان رسانه ای جهان عرب حدس زده اند، نمی تواند 
قتل حاصل یک تسویه حساب مافیایی باشد و یا تشکیل حزبی با 
عنوان ›دمکراسی برای جهان عرب‹ که با توجه به سوابق و سرنوشت 
جریان های مختلف اسالمی، ملی گرایانه و حتی دمکراسی خواهی 
در منطقه نمی توانسته و نخواهد توانست خطری متوجه هیچ کشور 
عربــی کند. تنها یک دلیل برای رد همه فرضیه های موجود کافی 
است و آن محل انجام جنایت است؛ کنسولگری! چرا برای حذف او 
حساس ترین مکان ها را انتخاب کرده اند.یک برداشت هم می تواند 
این باشد که شاید آمریکایی ها قصد داشتند او را برای آینده عربستان 
، بعد از آل سعود آماده کنند و تاسیس یک حزب عرب گرا توسط او 

در آمریکا می تواند نشانه ای در این خصوص باشد....
ادامه دارد ...

امروز؛ جلسه غیرعلنی مجلس با 
CFT حضور ظریف و عراقچی درباره

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از برگزاری نشست 
غیرعلنی خانه ملت با حضور مسئوالن مربوطه برای 
بررسی لوایح مربوط به FATF از جمله CFT خبر 

داد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، بهــروز نعمتی از 
برگزاری جلسه امروز مجلس به صورت غیرعلنی 
خبر داد و اظهار داشــت: قرار است امروز با حضور 
آقایان ظریف و عراقچی درباره آخرین مسائل مربوط 
به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم CFT  گزارشی به مجلس ارائه شود.وی 
تصریح کرد: قرار است رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس و همچنین سه تن دیگر 
از نمایندگان در این جلسه دیدگاه های خود در این 

باره را مطرح کنند.

منافقین، مزدور عربستان شدند
 تا به مردم خیانت کنند

جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه گفت: اقدامی 
که در مرز میرجاوه اتفاق افتاد کاری پست و کثیف 
بــود که با فریب دادن یکی از عناصر آنجا رخ داد و 
جمهوری اسالمی نیز از پاکستان خواستار رسیدگی 

به این موضوع شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین نجات 
درباره امنیت مرزهای کشور برای برگزاری مراسم 
اربعین حســینی )ع( با توجه به حادثه تروریستی 
میرجــاوه گفت: امنیت همه مســیرهایی که زوار 
خارجی از آن وارد کشــور می شوند، توسط قرارگاه 
قدس سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی 
تامین شده است  و اقدامی که در مرز میرجاوه اتفاق 
افتاد کاری پست و کثیف بود که با فریب دادن یکی 
از عناصر آنجــا رخ داد و کار نظامی و درگیرانه ای 
نبود.جمهــوری  اســالمی ایران نیز از پاکســتان 
خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.وی در 
پاسخ به این پرسش که گروهک تروریستی منافقین 
قصد دارد در ایام اربعین حسینی مسیر پیاده روی را 
به آشوب بکشاند، گفت: از این آدم های وطن فروش 
و خائن که هیچ موقع با ملت ایران نبودند هیچ چیز 
بعید نیست ولی آن ها کاری نمی توانند انجام دهند و 

اقدامات الزم پیش بینی شده است.
سردار نجات ادامه داد: منافقین از اول حضورشان 
در کشور تا دوران دفاع مقدس دشمن مردم ایران 
بودند و اطالعات کشور را به دشمن انتقال می دادند. 
کسی که وطن فروش است انجام اینگونه اقدامات از 
او بعید نیست.وی در پایان با اشاره به اینکه منافقین 
همیشــه در حال  مزدوری هســتند، اظهار کرد: 
منافقین یک روز مزدوری رژیم صدام را می کردند 
یا مزدوری رژیم فرانسه و آمریکا را می کنند و امروز 
نیز ســران منافقین با مسئوالن عربستانی جلسه 
گذاشتند و مکان و پول از آن ها گرفتند و مزدورشان 

شدند تا به مردم خیانت کنند.

اخبار

سرمقاله

نکند  اصالح  را  تو  که  دانشی 
گمراهی است

کالمامیر

رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: مسئوالن 
جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن 
مقابله داریم باید شفاف باشند و هیچ رازی را از 

مردم پنهان نکنند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت العظمی خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در ابتدای جلسه  
درس خارج فقه خود در توضیح »نامه حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( خطاب به مسئوالن و فرماندهان 
این  و  برشمردند  را  آنان  برخی وظایف  نظامی« 
نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران 
نظام اسالمی دانستند.ایشان با اشاره به فرازهایی 
از این نامه گفتند: در منطق حکومت علوی اگر 
کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی 
شد، این موضوع نباید اخالق و رفتار او را با مردم 
تغییر بدهد و او را از آنان دور کند. رهبر معظم 
اسالمی  نظام  افزودند: مسئوالن  اسالمی  انقالب 
بدانند شکر نعمت مسئولیتشان در این است که 

به بندگان خدا نزدیکی بیشتری پیدا کنند، با آنان 
نشست و برخاست کنند و نسبت به آنها مهربانی 
به خرج دهند.حضرت آیت اهلل  بیشتری  و توجه 
خامنه ای سپس به فراز دیگری از این نامه درباره 
موضوع شفافیت مسئوالن پرداختند: »ااَل َو اِنَّ لَُکم 

ِعنِدی اَن اَل اَحَتِجَبنَّ ُدونَُکم ِسّراً ااِّل فی َحرب«.
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی )ع( 
گفتند: »این نکته  بسیار مهمی است؛ این شفافیتی 
که حاال سر زبان ها است که »آقا شفاف، شفاف«، 
در کالم امیرالمؤمنین )ع( است. بعضی ها عادت 
کرد ه اند هر چیز خوبی که در جامعه اسالمی است 
را نسبت بدهند به غربی ها. واقعاً انسان تعجب می 
کند از کوته فکری بعضی ها! توجه به مردم، آراء 
مردم، اهتمام به مردم، می گوید »ما از غربی ها یاد 
گرفتیم اینها را«؛... وقتی مراجعه به منابع اسالمی 
نمی کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول 
مکرم اسالم را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، 
از غربی ها باید یاد بگیرید. می گویند بعضی ها، 

به  آنها  را هم  این شفافیت  »بله،  می شنوید که 
ما یاد دادند«؛ نخیر، شفافیت را امیرالمؤمنین یاد 
داده؛ می گوید حق شما بر من -یعنی حقی که 
شما پیش من دارید- ]این است که[ هیچ رازی را 
از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان 
نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که 
با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی شود حرفها را 
زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، 
حرب  مسائل  این  در  بله  می شنود.  هم  دشمن 
-حرب، اعم از همین حرب به  اصطالح نظامی و 

مانند اینها است- در مسائل امنیتی، در مسائل 
با  داریم  نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ 
جای  اینجا  بله  داریم،  دشمن  با  مقابله   دشمن، 
در  اما  نیست،  شفافیت  جای  نیست،  افشاگری 
غیر اینها، در مسائل عمومی مردم، اَن اَل اَحَتِجَبنَّ 

ُدونَُکم ِسّراً.«
تأکید  نکته  این  بر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
کردند که مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و 
اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند 

و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

آگهی
شماره پرونده : ۲/۹۷۰۲۸۳ تاریخ رسیدگی: ۵/۹/۹۷ ساعت ۹ صبح

خواهان : مجتبی سلمانی با وکالت خانم سودابه رضی 
خوانده : عیسی پاشایی گتابی فرزند منصور

احتراما در خصوص کالسه پرونده فوق دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته  
مطالبه طلب مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ بابت دو فقره چک تقدیم شورا نموده که وقت رسیدگی 
به تاریخ ۵/۹/۹۷ تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شودتا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان جویبار- سیده سمیه مطیعی جویباری

آگهی
شکایت خانم راحله شکریان کوکندئی علیه متهم خانم مطهره کبابی به اتهام تهدید، که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ارجاع و به کالسه  
۹۷۰۶۵۰/۱۰۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱/۹/۹۷ و ساعت ۹:۳۰ تعیین شده 
است .به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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 گردند.
استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی- خیابان امام خمینی- کوچه شهید 

کاکو
مدیردفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار - سید کاظم مهدی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک فرعی۲۴۱۸ فرعی از ۱۰۰ - اصلی  واقع در دنبلید طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 

باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای کتبی آقای شعبانعلی رضاخانی ذیل وارده
۹۷/۵/۳۲۳۸-۹۷/۷/۲۹ با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن درساعت ۹ صبح وروزدوشنبه  مورخه ۹۷/۹/۵ در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار 
این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاور دعوت می شود تا درروز وساعت مقرر درمحل حضور یافته وهرادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز 
از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به 

تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- ۴۸۷۶   تاریخ انتشار :روزسه شنبه مورخه ۹۷/۸/۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

مفقودی 
مفقودی برگ سبز- برگ سبز وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۱. با شماره پالک ایران ۷۲.  ۴۶۵ ب ۹۷ 
رنگ نوک مدادی متالیک با شماره موتور ۲۰۵۶۳۹ و شماره شاسی ۷۱۶۰۳۵۳۵ بنام ولی اله حسن 

 آملپور به کد ملی ۲۱۴۲۸۰۹۱۳۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
اصل کارت هوشمند راننده به شماره هوشمند ۱۲۴۹۸۴۴ و به نام علی حبیبی با شماره 
ملی ۳۷۳۱۲۴۵۶۲۰ مفقود گشته، لذا هرگونه سوءاستفاده یا جعل از آن را خود عهده 

کردستاندارم و پایانه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

رهبرمعظم انقالب تأکید کردند: 

مسئوالن باید شفاف باشند

و  ارتباطات  فناوری  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اطالعات از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد 
ریزی  برنامه  آن  برای  باید  که  است  آینده  در  ایران 

مطلوب و مناسب انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و 
توسعه کشورها، گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران 
و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای 
آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.جهانگیری بر 
تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای 
توسعه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید کرد و 
افزود: همه دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط الزم برای 
دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی 
که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است را فراهم آورند. 
وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های مرتبط 
با فناوری ارتباطات و اطالعات در صدر بنگاه های بزرگ 
جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور عالوه 
بر درآمدزایی می تواند به بهبود برنامه هایی نظیر دولت 

الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه بخش 
خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از 
اول  آینده دار کشور است.معاون  اقتصادی و  بخش های 
رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت های فاینانس و تعامل 
با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه 
این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و 
بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه 
گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکت 
انجام دهند. رییس ستاد  را  وابسته هماهنگی الزم  های 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات خواست تا گزارشی از آثار تحریم ها در این 
حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران 

قوا ارایه کند.

 سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز پروازهای 
اربعین از دوم آبان و در قالب 484 پرواز فوق 
ایرانی و عراقی  العاده از سوی ایرالین های 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان هواپیمایی 
کشوری، یک مقام مسئول در این سازمان 
با بیان اینکه تاکنون 484 مجوز پرواز فوق 
ایام  برای شرکت های هواپیمایی در  العاده 
از  داشت:  اظهار  است،  شده  صادر  اربعین 
های  شرکت  برای  مجوز   ۳۹۷ تعداد  این 
هواپیمایی داخلی و 8۷ مجوز برای شرکت 
هواپیمایی العراقیه صادر شده است.جعفرزاده 
تصریح کرد: تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت 
های هواپیمایی ایرانی 1۷ دفتر و تعداد دفاتر 
فروش بلیت شرکت هواپیمایی العراقیه هفت 
دفتر اعالم شده همچنین تعداد سایت های 
و  مرکز  العراقیه ۵  اینترنتی شرکت  فروش 
شرکت  اینترنتی  فروش  های  سایت  تعداد 
های ایرانی ۵ مرکز تعیین شده که بر روی 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس 
www.cao.ir در دسترس است.وی افزود: 

براساس برنامه ریزی های انجام شده بازرسی 
منسجم توسط بازرسان دفتر نظارت سازمان 
هواپیمایی کشوری به اتفاق سازمان تعزیرات 
حکومتی و سازمان حمایت به صورت مستمر 
از آغاز پروازها تا پایان پروازهای اربعین انجام 

خواهد شد.وی همچنین گفت: با عنایت به 
افزایش پروازهای شرکت های هواپیمایی به 
اربعین حسینی  ایام  مقصد کشور عراق در 
بیشتر  چه  هر  ارتقاء  و  حفظ  منظور  به  و 
ویژه  برنامه  معلی،  کربالی  زائران  ایمنی 

به  آماده  هواپیماهای  از  بازرسی  برای  ای 
خدمت شرکتهای هواپیمایی ایرانی و عراقی 
از تاریخ اول آبان تا 12 آبان در دو فرودگاه 
امام خمینی )ره( و شهید هاشمی نژاد مشهد 
مقدس به عنوان پرترافیک ترین فرودگاه ها 

اجرا خواهد شد.
وی اظهارداشت: بازرسان استاندارد پرواز در 
مختلف  ساعات  در  و  بازرسی  تیم  قالب ۵ 
الزامات  رعایت  به  ایام  این  در  روز  شبانه 
مختلف فنی- عملیاتی از سوی شرکت های 
پروازی هوایی نظارت خواهند کرد بازرسی ها 
به گونه ای برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که 
موجب تاخیر پروازها نشود این بازرسی ها با 
رویه جدید و مطابق مقرراتی که در اتحادیه 
اروپا نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اجرا می 
شود.جعفرزاده با بیان اینکه در سامانه حقوق 
به صورت  امکان درخواست شکایت  مسافر 
ویژه در خصوص پروازهای اربعین راه اندازی 
شده است توصیه کرد: زائران می توانند هر 
گونه تخلف احتمالی را از این طریق اطالع 

دهند تا اقدامات الزم صورت گیرد.

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد:

فناوری ارتباطات و اطالعات پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران

آغاز پروازهای اربعین از روز چهارشنبه
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بازبینی دولت در سیاست های حوزه مسکن 
و بازآفرینی شهری

 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: سیاست دولت 
در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری به ویژه بافت فرسوده مغایر با خواسته و 

مطالبه مردم است و انتظار می رود در این سیاق بازبینی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، صدیف بدری اظهار کرد: بعد از گذشت ۷ 
ماه تازه دولت به یادش افتاده تا برای بازآفرینی شهری به ویژه احیای بافت 
فرسوده منابعی را اختصاص دهد در حالی که در بسیاری از استان های 
سردسیر وقت و فرصت کار به اتمام رسیده است.وی با بیان اینکه بهتر 
بود زودتر این تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و 
بودجه انجام می شد، خاطرنشان کرد: در حالی که وزیر راه و شهرسازی 
استعفا داده عقد چنین توافقنامه هایی دردی را از مردم دوا نکرده بلکه نوعی 
دهن کجی به خواست به حق مردم در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری 
است. وی افزود: در 6 سالی که از عمر دولت یازدهم و دوازدهم می گذرد 
هیچ اقدام مثبت و روبه جلویی در حوزه مسکن آن هم به شکل پایدار 
انجام نشده چرا که دولت معتقد است حوزه مسکن نمی تواند اشتغال پایدار 
داشته باشد.بدری گفت: این ادعا در حالی است که بیش از 180 نوع شغل 
مستقیم مرتبط با حوزه مسکن است و رونق منطقی این بخش می تواند به 
فعال شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی منجر شود.

وی با اشاره به اینکه باید به تناسب عرضه و تقاضا در حوزه مسکن ساخت 
و ساز واحدهای مسکونی به ویژه در مناطق بافت فرسوده و نیاز به نوسازی 
به انجام برسد، تصریح کرد: در اجرای طرح های بازآفرینی شهری تکلیف 
شهرداری ها نیز به همراه کمک و همراهی بانک ها مشخص نشده و ما با 

نوعی سردرگمی در این حوزه روبرو هستیم.

مذاکرات آمریکا با سوئیفت برای
 قطع دسترسی ایران

 وزیر خزانه داری آمریکا گفت که این کشور در حال مذاکره با مقامات 
سوئیفت برای قطع دسترسی ایران به این سامانه است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، استیو منوچین گفته است آمریکا می خواهد 
از قطع همکاری سوئیفت با ایران مطمئن شود. وی همچنین مدعی 
شد آمریکا به زودی بانک هایی که مجاز به همکاری با ایران برای امور 

بشردوستانه هستند را مشخص خواهد کرد.
وی با بیان این که وزارت خزانه داری در حال مذاکره با سوئیفت برای قطع 
دسترسی ایران به این سامانه است افزود: می توانم این اطمینان را به شما 
بدهم که تراکنش های مرتبط با مبادالت تحریم شده از طریق سوئیفت یا 
هر مکانیزم پرداخت دیگری رخ نخواهد داد. تمرکز ما بر این مساله است 

که تحریم ها اعمال شوند.
منوچین از ذکر جزئیات مذاکرات آمریکا با سوئیفت خودداری کرد اما 
افزود وزارت خزانه داری در سریع ترین زمان ممکن، بانک های مجاز به 
همکاری با ایران در زمینه بشردوستانه را تعیین خواهد کرد.پیشتر مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده بود تحریم های آتی آمریکا بر ضد 
تهران، روابط اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر با ایران را دچار تغییرات 
بنیادین خواهد کرد. با این حال او مشخص نکرده است که در صورت تداوم 
همکاری سوئیفت با ایران آیا آمریکا مدیران این سیستم بانکی را مجازات 

خواهد کرد یا خیر.

FATF برای انجام ارزیابی به 
ایران مهلت داده

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت که احتماال دادن مهلت به 
ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی)FATF( برای انجام 
ارزیابی از سوی آن ها صورت گرفته وگرنه ایران براساس روال 
قانونی پروسه مربوط به بررسی و تصویب لوایح چهارگانه را 

انجام می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کمال دهقانی با اشاره به 
از  ایران  اقدام مالی در تمدید تعلیق  تصمیم گروه ویژه 
فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله مالی و 
بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ساختارهای کشور ما کار 
خود را انجام می دهند. دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم تعهد داده بود و چند سال بعد از تعهد 
اولیه کمیسیون های مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی 
وارد بررسی موضوع شد. جلسات مکرری با حضور حقوقدانان 
و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد و همه این ها 
برای رعایت مصالح ملی بوده است.وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران برای پیوستن به کنوانسیون ها باید بتواند از 
منافع کشور دفاع کند و با حق شرط یا تحفظ تصمیم بگیرد 
که به این کنوانسیون ها ملحق شود یا خیر، اضافه کرد: ساز 
و کار مربوطه طی شده، مجلس دو ماه برای بررسی بیشتر 
و دقیق تر CFT فرصت داد تا تضادها و تناقض ها برطرف 
شود و نهایتا این الیحه به تصویب مجلس رسید. االن هم 
طبق ساز و کار کشور این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان 
برسد که در این صورت با قانونی مواجه هستیم که پروسه 
قانونی خود را طی کرده است.وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی 
شورای نگهبان در مورد CFT نظری داشته باشد آن را 
دوباره به مجلس برمی گرداند و مجددا کمیسیون ها و صحن 
مجلس با لحاظ نظر شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعالم 
می کنند و آن را به شورای نگهبان برمی گردانند، اگر باز 
هم شورای نگهبان آن را تایید نکند، این الیحه به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری قطعی ارجاع 
خواهد شد.دهقانی اضافه کرد: در حال حاضر ما در میانه راه 
هستیم و ممکن است نهایی شدن قانون خیلی سریع اتفاق 
بیفتد و یا چند ماهی به طول بینجامد تا نظر دستگاه های 
دیگر هم تامین شود. این روال قانونی ما است و هر کدام 
هم زمان خاصی را دارند که باید طی شود. شاید دادن مهلت 
از سوی FATF برای ارزیابی های خود آن هاست وگرنه 
جمهوری اسالمی به تعهدات خود متعهد بوده است.وی در 
پایان با بیان اینکه قانون اساسی مبنای کار است و هر کدام از 
دستگاه ها باید در جایگاه خود اظهار نظر کنند، تصریح کرد: 
مهلتی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده شده، 
در واقع مجددا ایران را در حال تعلیق قرار می دهد و باعث 
می شود ایران در لیست سیاه قرار نگیرد اما برای اینکه ما در 
شرایط عادی قرار بگیریم باید زمینه های دیگری فراهم شود.

خبرخبر

مفقودی
 برگ سبز مینی بوس بنز به رنگ خاکستری روغنی مدل ۶۴ با شماره پالک ۳۶۶ ع ۲۱ ایران ۵۹ 
با شماره موتور ۳۳۴۹۱۱۱۰۰۹۶۸۹۰ و شماره شاسی ۱۱۱۳۱۱۶۴۰۰۰۷۲۶ بنام شورای اسالمی 

 بابل روستای توسکستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۷۱۳۶  در خصوص شکایت خانم نرگس ایازی 
فرزند عبدالحسین علیه آقای حمید عباسیان ده محسنی فرزند تاج بخش دائر بر ترک 
انفاق به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم ملکه نامی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شمیال حسینی به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۸۷۵۲۱۰۰۰۴۹ شعبه اول 
شورای حل اختالف سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب بک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار 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. م.الف ۷۵۵۵
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف سنندج - مالیی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه ۹۴۰۲۶۱ 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له جواد اسمعیل پور با وکالت 
حامد کالنتری وعلیه فرهاد اسدی در نظر دارد یک دانگ پالک ثبتی ۱۴۳۲ فرعی از یک 
اصلی واقع در نواحی ۲۷-۲۸-۳۰و۳۴ شماره ۲۲ بلوک اف ۵ فاز ۳شهرستان قصرشیرین 
کل عرصه ۱۵۰متر مربع واعیان وزیر بنا ۹۰ مترمربع در ضمن حیاط ۶۰متر مربع که هنوز 
ساخته نشده است ملک دارای اسکلت بندی تیر آهن و نمای ساختمان پالسر سیمان بوده 
وساختمان دارای یک پذیرایی در جنوب ودر شمال یک اتاق خواب واقع شده همچنین 
زیر اتاق خواب پارکینگ می باشد کل نمای داخلی ساختمان سفید کاری شده است بنابراین 
ارزش یک دانگ ملک مورد مزایده ۵۲۳۳۳۳۳۳ ریال معادل پنج میلیون ودویست وسی وسه 
هزار وسیصد وسی وسه ریال برآورد شده است که در تاریخ ۹۷.۸.۲۸ راس ساعت ۱۰ 
صبح از طریق مزایده حضوری به فروش خواهد رسید. خریداران می توانند پنج روز قبل از 
موعد مقرر با هماهنگی دفتر اجرای احکام مدنی از ملک موصوف بازدید بعمل آورده مزایده 
از قیمت پایه و ارزیابی شده شروع و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدازطریق 
تشریفات قانونی تحویل داده خواهد شد وکلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند نویسی 
وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل مزایده فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه آن بمدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت شود. 
مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه ۱ دادگاه عمومی قصرشیرین

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۰۸۶۹ در خصوص شکایت خانم سمیه فرزان بوکالت از 
خانم آزاده احمدی نژاد فرزند ماشااله علیه نعمت سیف پور فرزند شاکرم دائر بر توهین به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 

شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۰۶۰۰۱۱۴ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس  

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای شرکت به پخش با وکالت خانم سحر اهلل خانی  فرزند اسمعیل  به نشانی 

: کرج -آزادگان - بلوار امام رضا - نبش شاهد دوم - ساختمان آفتاب - واحد ۳ 
خواندگان :  ۱-آقای مصطفی محسنی لفمجانی فرزند ولی اله ۲- مصطفی خیری فرزند 

علی رضا همگی  به نشانی : مجهول المکان 
۵- آقای بهنام کرمی فرزند مرد علی  ۶- خانم مینا صالحی زاده فرزند ولی اله همگی 
به نشانی : استان البرز - شهرستان فردیس - شهر فردیس -خیابان گلستان یک - جنب 

پارکینگ - نرسیده به ارم - پخش ستایش 
خواسته:  ۱- مطالبه خسارت  ۲- مطالبه خسارت دادرسی  ۳- تامین خواسته

۴- مطالبه وجه بابت...
))رای دادگاه((: درخصوص ادعای شرکت به پخش با وکالت سحر اله خانی   به طرفیت 
خواندگان ۱- مصطفی خیری و مصطفی محسنی لفمجانی به خواسته مطالبه بهای اجناس 
فروخته شده به مبلغ سیصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد وسی و هشت هزار ریال و 
خسارات دیر کرد و خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته به شرح دادخواست 
تقدیمی که خواهان خسارت احتمالی تودیع نکرده در نتیجه به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین 
دادرسی مدنی ، قرار رد در خواست تامین خواسته صادر و اعالم می شود و درخصوص 
خواسته اصلی نظر به اینکه اسناد و مدارک استنادی از قبیل فاکتور و استشهادیه محلی نشان 
می دهد خواندگان بابت خرید کاال آن مبلغ را به خواهان بدهکار هستند و از طرفی دیگر 
خواندگان با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه یا 
دلیلی بر تکذیب این ادعا و برائت ذمه ارایه نکرده اند در نتیجه دعوا مطرح شده از هرگونه 
انکار و مخالفتی دور مانده بنابراین خواسته خواهان درست و قانونی است و به استناد نواد 
۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
سیصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد وسی و هشت هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت دیر کرد از تاریخ تقدیم دادخواست اسفند ۹۶ تا زمان اجرای حکم 
و پرداخت مبلغ یازده میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ نه میلیون 
و هفتصد و بیست هزار ریال بابت حق الو کاله در حق خواهان محکوم می شوند. این 

رای غیابی و از تاریخ ابالغ تا بیست روز قابل وا خواهی در همین شعبه است ./ ح ۹۳۴
  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردیس- احمدی

مفقودی
 برگ سبز ون زامیاد مدل ۹۶ به رنگ آبی با شماره پالک ۷۳۶ ج۸۸ ایران ۸۲ با شماره 
موتور z۲۴۷۴۸۵۰۲z و شماره شاسی NAzpL۱۴۰BH۰۴۸۳۱۶۷ بنام بتول هادی 

نژاد کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری سمند ایکس ۷ مدل ۱۳۸۵ به رنگ 
خاکستری متالیک با شماره پالک ۳۵۲ ه ۴۷ ایران ۷۲ با شماره موتور ۱۰۰۷۶۳۰ و 
شماره شاسی ۱۵۵۰۸۴۶۱ به مالکیت علی زرگری هزار جریبی مفقود گردیده و از 

 نکا درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری هاچ بک لیفان مدل ۹۴ با شماره پالک ۵۹۲ م ۲۲ ایران ۸۲ و 
شماره موتور Lf۴۷۹Q۲B۲۱۵۰۶۰۰۲۰۳ و شماره شاسی NAksG۴۵۲۸fB۱۰۲۱۵۸بنام 

 بابل سید رضا میرتبار درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفسدان اقتصادی، تعریف مفسد فی االرض
 را در قانون مطالعه کنند

آملی الریجانی: مفسدان 
در انتظار شدیدترین 

مجازات ها باشند  
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأیید حکم اعدام دو مفسد اقتصادی گفت: 

مفسدان در انتظار شدیدترین مجازات ها باشند.
بــه گزارش زمــان به نقل ازمهــر، آیت اهلل آملــی الریجانی در جمع 
مسئوالن عالی قضایی کشور با اشاره به تأیید حکم اعدام برای دو مفسد 
اقتصادی)وحید مظلومین و محمد ســالم( گفت: ما در برابر مفسدان و 
برای برخورد با آنها کوتاه نمی آییم. وی افزود: این پیام را به مفســدان 
می دهیم که مفســدان در انتظار شــدیدترین برخوردها باشند. آملی 
الریجانی تصریح کرد: ما نمی توانیم اجازه بدهیم یک عده افراد از جیب 
همه مردم برای خود پولی جمع کنند. وی خاطرنشان کرد: سودجویی 
و منفعت طلبی برخی نه تنها به مردم ضرر می زند بلکه آب به آسیاب 
دشمن می ریزند. رئیس قوه قضاییه گفت: عده ای فکر می کنند اگر هزار 
میلیارد تومان سرمایه دارند باید در این شرایط آن را به ۵ هزار میلیارد 
تومان تبدیل کنند در صورتی که این موضوع باعث تالطم در کشــور 
می شــود. وی به جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن به 
جنگ اقتصادی دلبسته اســت و می خواهد از این راه به کشور صدمه 
بزند. در شورای هماهنگی اقتصادی اقدامات خوبی در جریان است تا در 
مقابل جنگ اقتصادی دشمن و عملیات روانی دشمن بایستیم و تفاهم 

خوبی هم شده است.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای نیز در حاشیه نشست مسئوالن عالی قضایی 
در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از 
اعتراض کسانی که حکمشان به عنوان مفسد فی االرض در دادگاه بدوی صادر شده بود، 
پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.وی ادامه داد: در این 
رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز 
نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده 
و حدود چند کارتن حجم پرونده های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به 
اتمام نرسیده است.وی عنوان کرد: نکته ای که من در اینجا اضافه می کنم در خصوص افساد 
فی االرض است. ما در این باره قوانینی از جمله ماده 288 قانون مجازات اسالمی را داریم. من 
از مردم خواهش می کنم حتما این را مطالعه کنند. بحمداهلل اکثریت مردم ما باسواد هستند و 
خوب است به قوانین مراجعه کنند و قوانین را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور مصوب سال 6۹ و قانون تعزیرات را در این زمینه داریم. مردم حتما این 
مسائل را بخوانند و آن را  به کسانی که خدای ناکرده به کار خالف می افتند؛ توجه بدهند؛ 
بخصوص ماده 286 قانون مجازات اسالمی را تاکید دارم که مردم بخوانند.وی بیان کرد: در 
خصوص این قوانین چیزی که مهم است، این است که اگر کسی قصد مقابله با نظام و قصد 
براندازی داشته باشد و یا اگر کسی علم به نتیجه داشته باشد که کار او ضربه به نظام است، 
یعنی ممکن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اینکه این کار هایی که انجام می دهد، 
نتیجه  آن ضربه به نظام می شود، عمل او از حیث افساد فی االرض قابل پیگیری خواهد بود.

مفسدان 
اقتصادی، 

تعریف 
مفسد 

فی االرض 
را در قانون 

مطالعه 
کنند

ttt

وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس به ارائه 
رئوس برنامه های خود پرداخت و گفت: مهمترین برنامه من 
در شرایط کنونی، عبور از تالطم و ایجاد ثبات اقتصادی است.

به گزارش زمان به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر 
اقتصادی  در کمیسیون  با حضور  دیروز  اقتصاد  پیشنهادی 
مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه رئوس برنامه های خود، 
کشور  اقتصادی  کالن  های  شاخص  فعلی  ارقام  تشریح  به 
جریان  هدایت  بر  جلسه  این  در  دژپسند  فرهاد  پرداخت. 
از  یکی  عنوان  به  تولیدی  های  بخش  سمت  به  نقدینگی 
برنامه های پیشنهادی خود تاکید کرد. وی حرکت به سمت 
اقتصاد هوشمند را به عنوان یکی دیگر از رویکردهای خود 
در اقتصاد کشور برشمرد. وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با 

حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، 
ضمن ارائه عناوین برنامه های خود در حوزه مرتبط با این 
کمیسیون، مهمترین برنامه اش را در شرایط کنونی، عبور از 
تالطم و ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد.وی جایگزینی رابطه 
مستمر و تعاملی برای طراحی سیاستهای درست و کاربردی 
با مجلس را به جای طرح سوال و استیضاح موثرتر برشمرد.

دژپسند الزمه رسیدن به این تعامل را یک کار سه جانبه از 
سوی دولت، مجلس و صاحبنظران اندیشه ورز عنوان کرد.وی 
با اشاره به سه دهه سوابق اجرایی خود در سازمان برنامه و 
بودجه تصریح کرد: تاکنون متولی تخصیص منابع بودم و امروز 
قرار است در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، متولی تامین 
منابع باشم.وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به دامنه وسیع و 

گسترده وزارت اقتصاد گفت: در صورت ایجاد هماهنگی بین 
بخش های مختلف این وزارتخانه می توان به اهداف کالن 
تعیین شده آن دست یافت. دژپسند با بیان اینکه در تدوین 
پنج برنامه از مجموع شش برنامه توسعه اقتصادی کشور نقش 
داشته است، تاکید کرد: می توان ادعا کرد قانون برنامه ششم 
توسعه قوی ترین و کامل ترین برنامه توسعه اقتصادی کشور 

بعد از انقالب است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه های خود را تشریح کرد:

ایجاد ثبات اقتصادی و عبور از تالطم
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رییس شورای عالی جنگل ها و مراتع کشور:

برنامه مدیریت پایدار جنگل تا یک ماه آینده آماده اجرا می شود
استاندار خوزستان:

استفاده از زهاب نیشکر برای تولید محصول یک فرصت است

رییس شورای عالی جنگل ها و مراتع کشور 
گفت: چارچوب اصلی برنامه مدیریت پایدار 
جنگل تهیه، به شورای عالی جنگل ارسال 

شده و تا ماه آینده آماده اجرا است.
رادیویی  برنامه  یک  در  مقدم  پور  کامران 
اطالعات  و  آمار  آخرین  اساس  بر  گفت: 
مساحت سطح  مراتع،  و  جنگل ها  سازمان 
جنگل های کشور معادل ۱۴.۳ میلیون هکتار 
و مساحت جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی 
برای  فائو  است. سازمان  میلیون هکتار  دو 
ارزیابی منابع جنگلی دنیا دستورالعملی دارد 
که در مقاطع زمانی ۵ ساله انجام می شود و 
در این دستورالعمل تعاریفی را برای جنگل 
عنوان کرده است البته هر کشوری با توجه به 
شرایط خود می تواند تعریف ملی از جنگل 
ارائه دهد. ما در این باره با تعیین مساحت 
جنگل های شمال، شاخص انبوهی ۱۰ درصد 

را مالک قرار داده ایم.
رئیس شورای عالی جنگل ها و مراتع کشور 

ادامه داد: سازمان جنگل ها بر اساس وظایف 
ذاتی خود برنامه های احیا را در دستور کار 
دارد و در سال های گذشته نیز دنبال می شد. 
جنگل کاری و اقدامات احیایی که در برخی 
نقاط مانند جنگل های شمال گیالن، گلستان 

و مازندران انجام شده موفق بوده است.
پورمقدم با اشاره به اینکه قرار نیست هر سال 
بابت تعطیلی طرح های جنگل داری  دولت 
پولی را پرداخت کند، تصریح کرد: قرار است 
بر اساس مفاد قانونی برنامه ششم توسعه، 
طرح جایگزین ارائه شود و به مرحله اجرا 
طرح  شوند.  خودگردان  جنگل ها  و  برسد 
طرح های  جایگزین  است  قرار  جایگزین 
شمالی  جنگل های  در  جنگل داری  فعلی 
در  پایدار شود.  مدیریت  رویکرد  با  کشور 
رویکرد  صرفا  جنگل داری  قبلی  طرح های 
که  بود  جنگل ها  از  چوبی  بهره برداری  به 
در نهایت قانون منع بهره برداری از جنگل 

مصوب و استفاده از چوب حذف شد.

وحیدی فر-اهواز: استاندار خوزستان استفاده از 
زهاب نیشکر برای تولیدات کشاورزی و آبزی 
پروری را یک فرصت در راستای افزایش بهره 
وری از آب بیان کرد و گفت:اگر از زهاب و 
پساب نیشکر استفاده اقتصادی بشود این زهاب 

دیگر تهدیدکننده محیط زیست نخواهد بود.
از  برداری  بهره  آیین  در  شریعتی  غالمرضا 
برای  نیشکر  زهاب  از  استفاده  آزمایشی  طرح 
آبزی پروری)میگو و ماهی( در مجتمع کشت 
در ۵۵کیلومتری  خان  میرزاکوچک  صنعت  و 
از کشورهای  بسیاری  در  افزود:  اهواز  جنوب 
جهان از پساب و زهاب استفاده مجدد می شود 
و خوشبختانه طرح استفاده از زهاب نیشکر برای 
پرورش آبزیان برای نخستین بار در کشور در 
شده  اجرایی  آزمایشی  صورت  به  خوزستان 
است. وی گفت: این طرح مهم و اشتغال زا می 
تواند در بسیاری از مناطق خوزستان که دسترسی 
به آب شیرین کمتر است مورد استفاده قرار گیرد 
و زهاب که پیش تر یک تهدید محسوب می شد 

به فرصت تبدیل کرد.
استاندار خوزستان با اشاره به وجود کانون های 
زهاب  هدایت  و  خوزستان  استان  در  ریزگرد 
نیشکر در این کانون ها و استفاده از آن برای 
تولیدات کشاورزی و آبزی پروری اظهار داشت: 
با همت و تالش شبانه روزی این طرح )استفاده 
از زهاب نیشکر( با موفقیت در مجتمع کشت 
و صنعت میرزاکوچک خان اجرایی شده و گام 
بعدی توسعه این طرح در بخش های مهمی در 
استان خوزستان خواهد بود. شریعتی با تقدیر از 
مجموعه دانشگاه و علمی خوزستان که با تالش 
زهاب  از  استفاده  طرح  دار  دامنه  تحقیقات  و 
نیشکر در تولید آبزیان را به سرانجام رساندند 
افزود:بهره گیری از زهاب نیشکر در تولیدات 
اقتصاد  راستای  در  پروی  آبزی  و  کشاورزی 
مقاومتی ، افزایش بهره وری ، اشتغال مولد و 
بهبود وضعیت محیط زیست قابل توجیه است 
و می توان زهاب ها را به کانون های ریزگرد 

هدایت کرد.

تصمیم عجوالنه
* آالله حیدری

زنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
حرف  به  قادر  ناراحتی  شدت  از  گیرد  می 
زدن نبود به دلیل مشکالت زیادی که داشت 
احساس ناتوانی و اندوه می کرد وقتی مشاور 
با او صحبت کرد مسایل خود را اینگونه شرح 
داد زمانی که دختر نوجوانی بوده پدرش با او 
برخورد مناسبی نداشته و چون اعتیاد داشت 
دایم بر سر هر مساله ای او را ضرب و شتم 
می کرد و با توهین و تحقیر او باعث ناراحتی 
وی می شده و با بی توجهی به نیازهای مالی 
و عاطفی او شرایط را برای او غیر قابل تحمل 
با توجه  تا  کرده بود همین مساله باعث شد 
از منزل  بیرون  از طرف پسری  و محبتی که 
او احساس عالقه و وابستگی کند و  به  دید 
بدون در نظر گرفتن شرایط فقط برای فرار از 
وضعیت منزل پدری با او ازدواج کند اکنون 
از زندگی مشترکش می  از سه سال که  بعد 
گذرد همسرش نیز به دلیل بیکاری به مصرف 
مواد مخدر گرایش پیدا کرده و هیچ توجهی 
اعتراض  صورت  در  و  ندارد  مساله  رفع  به 
او وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد 
ایشان به خاطر شرایط سخت و بدی که پیدا 
کرده قادر به ادامه رابطه نمی باشد و از شدت 
خودش  به  آسیب  قصد  ناراحتی  و  ناتوانی 
دلیل  به  کارشناس:ایشان  ارزیابی  دارد.  را 
نفس  به  اعتماد  پدرش  مدام  های  بدرفتاری 
خود را از دست داده بود و به دلیل نداشتن 
مهارت حل مساله توانایی برخورد درست و 
با مشکالت خود را نداشت و برای  مناسب 
اینکه خالهای عاطفی خود را پر کند بدون در 
نظر گرفتن مالک های صحیح ازدواج انتخاب 
تنها  نه  که  داد  انجام  ای  و عجوالنه  سطحی 
مشکالتش بر طرف نشد بلکه خود را دچار 

مسایلی بیشتری کرد.
راهکارهای ارایه شده:

-افزایش خودباوری و عزت نفس با شناخت 
بیشتر خود و افزایش توانمندی ها
-یادگیری مهارت های حل مساله

در  سازنده  و  کارآمد  های  روش  -یادگیری 
مواجهه با مشکالت

و  خودشناسی  های  کالس  در  -شرکت 
توانمند سازی فردی

ترک  به  مربوط  درمانی  خدمات  -دریافت 
اعتیاد برای رفع مساله اعتیاد همسر

-انجام فعالیت های مفید و مثبت برای تقویت 
روحیه

برای  مشترک  رابطه  قوت  نقاط  -تقویت 
افزایش رضایتمندی

روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره

یادداشت

نایب قهرمانی تیم فوتسال آب وبرق البرز 
درمسابقات وزارت نیرو

تیم فوتسال صنعت آب وبرق استان البرز دریازدهمین دوره مسابقات سراسری 
وزارت نیرو نایب قهرمان شد.

به گزارش زمان به نقل از هیئت ورزش شرکت آبفای البرز ،تیم فوتسال 
صنعت آب وبرق استان البرز درمسابقات سراسری فوتسال وزارت نیرو که 
از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه درشهر رامسربه میزبانی هیئت ورزش صنعت آب وبرق 
مازندران برگزار شد،موفق به کسب مقام نایب قهرمانی وعلیرضاعزیزی با ۱۴ 

گل زده بعنوان آقای گل این دوره از مسابقات معرفی شد.
دراین دوره از مسابقات ۳۲ تیم شرکت کردند که تیم آب وبرق اصفهان اول 

وتیم الف آبفای آذربایجان شرقی به مقام سوم رسیدند.
اسامی نفرات اعزامی به این دوره مسابقات عبارتند از آقایان:مالک حسین 
زکیخانی،فرشید  برهانی،علی  قدمی،محمد  عزیزی،علی  ،علیرضا  زاده 
شاهواری،عبدالعظیم جوادی از شرکت آبفای البرز وآقایان :محمد حجازی 
البرز وآقای  ،میرحبیب حسینی،صفدر آقا کوچکی از شرکت توزیع برق 
مرتضی راش بعنوان مربی ومهندس ابوالقاسم رمضانی بعنوان سرپرست 
تیم حضور داشتند. شایان ذکر است تیم صنعت آب وبرق البرز سال گذشته 

دردهمین دوره از مسابقات وزارت نیرو به مقام سوم دست یافته بود.

با حضور مسئولین کشوری و استانی؛

ذوب آهن اصفهان به عنوان واحد نمونه استانی 
معرفی شد 

بهادری- اصفهان: آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای 
تولیدی و خدماتی این حیطه در دو بخش کشوری و استانی با حضور مهندس 
حمید رضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،دکتر وحید مرندی مقدم 
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر محمدعلی 
شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان، 
مهندس غالمحسین شفیعی مدیرکل استاندارد استان اصفهان ، تنی چند از 
مدیران عامل شرکت های تولیدی، خدماتی و مسئولین کنترل کیفی این 
واحدها پنج شنبه بیست و ششم مهرماه در سالن نگین نقش جهان برگزار شد. 
در این آیین ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از واحدهای منتخب استانی 
معرفی شد و مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت تندیس و لوح 

تقدیر مربوطه را دریافت نمود. 
مهندس حمیدرضا فوالدگر فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در این آیین گفت : امسال از سوی 
مقام معظم رهبری تحت عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شد و 
فرصت بسیار خوبی برای تولید کنندگان بود که متاسفانه به نحو شایسته از این 
فضا استفاده نشد و لذا نیاز است با برنامه ریزی هدفمند از فرصت باقی مانده 
سال در راستای معرفی کاال ها و خدمات ایرانی استاندارد به مردم و ارتقاء 

سطح آگاهی و دانش آنها ، برنامه ریزی الزم صورت گیرد. 
وی تصریح کرد : در فرایند تولید محصول متناسب با نوع آن باید از قبل از 
تامین مواد اولیه و تا زمانی که کاال یا خدمات به دست مصرف کننده می رسد 
و پس از استفاده از آن استاندارد سازی به مفهوم واقعی جاری باشد تا مردم با 
آسودگی خاطر از کاالی ایرانی استفاده نمایند و هر یک به سهم خویش مبلغ 
آن شوند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد : 
امسال قوانین بسیار خوبی در حیطه استاندارد با همکاری بخش های مختلف 
تصویب شد که فضای مناسبی را برای فعاالن اقتصادی و خدماتی به منظور 

استاندارد سازی کلیه فرایندها ایجاد نموده است.  

خبر

ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
به  آزاد  نفتگاز  عرضه  از  البرز  استان  نفتي  هاي 
خودروهاي دیزلي فقط از طریق برخي از جایگاه 

هاي عرضه سوخت استان خبر داد.
توسلي گفت در راستاي ضابطه مند شدن استفاده 
از کارت هاي آزاد نفتگاز و جلوگیري از انحراف 
و توزیع خارج از شبکه این فرآورده محدودیت 
هایي اعمال شده است و بر این اساس رانندگان 
خودروهاي دیزلي که فاقد کارت شخصي هستند 
مي توانند به طور موقت و تا زمان دریافت کارت 
اختصاصي، نفتگاز مورد نیاز خود را فقط از طریق 

جایگاه هاي سوخت تعیین شده تأمین کنند.
مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
از شهرستان هاي استان البرز حداقل یک جایگاه و اجتناب از ترددهاي غیرضروري، در هر یک البرز اظهار داشت به منظور رفاه حال رانندگان 

سوخت براي عرضه نفتگاز به خودروهاي دیزلي 
فاقد کارت سوخت اختصاص یافته است.

مخصوص  )جاده  البرز  هاي  جایگاه  افزود  وي 
تهران به کرج( و شرکتي نسا)کیلومتر ۶۰ جاده 
کرج به چالوس( در شهرستان کرج، جایگاه هاي 
علي و میالد در شهرستان فردیس، جایگاه هاي 
اتوبان در شهرستان ساوجبالغ،  غفاریان و ۱۱۰ 
جایگاه  نظرآباد،  شهرستان  در  یاشار  جایگاه 
قدس در شهرستان اشتهارد و جایگاه ویدار در 
شهرستان طالقان آمادگي عرضه نفتگاز با کارت 

آزاد را دارند.  
در حال حاضر ۶۸ باب جایگاه عرضه سوخت در 
استان البرز فعالند که از این تعداد ۲۹ باب نفتگاز 

مورد نیاز خودروها را عرضه مي کنند. 

عرضه نفتگاز به رانندگان خودروهاي دیزلي فاقد کارت شخصي ضابطه مند شد

ساری-  سامان علیزاده: در مراسمی که با حضور 
تربیت  معاون  استان،  و جوانان  مدیرکل ورزش 
مازندران،  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری و دیگر 
مسئوالن برگزار شد، زنگ المپیاد ورزشی درون 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  توسط  ای  مدرسه 

مازندران نواخته شد.
اطالع رسانی و روابط عمومی  اداره  به گزارش 
آموزش و پرورش مازندران؛ مدیرکل آموزش و 
پرورش مازندران در این مراسم که در دبیرستان 
شد،  برگزار  ساری   ۲ ناحیه  فرزانگان  دخترانه 
گفت: دانش آموزان باید در راستای این فرموده 

مهم مقام معظم رهبری حرکت کرده و ۳ محور 
تحصیل، تهذیب و ورزش را در رأس امور خود 

قرار دهند.
»عسکری نیکزاد« با تأکید بر اهمیت ورزش برای 
دانش آموزان افزود: امروزه در دنیایی زندگی می 
کنیم که تحرک افراد کم شده و در سبک زندگی 
ما غذاهای پرچرب با کالری باال وجود دارد. این 

سبک زندگی موجب چاقی و بیماری هایی می 
شود که نیاز است در این سبک زندگی تجدید 

نظر کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد سالمت 
تصریح  نوجوانان،  و  کودکان  زندگی  در  محور 
کرد: از محورهای مهم این تجدید نظر و تحول در 
سبک زندگی، مصرف غذاهای سالم و کم کردن 

فست فود و همچنین ورزش منظم است که می 
تواند در سالمت افراد به ویژه دانش آموزان بسیار 

تأثیرگذار باشد.  
ورزش  مازندران،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
استان  این  مهم  های  شاخص  از  را  قهرمانی 
از  مازندران  کرد:  ابراز  و  دانسته  پرور  قهرمان 
مدال آورترین استان ها است و همه می دانیم که 
اغلب ورزشکاران بزرگ از مدارس شروع کرده 
ورزش  برای  ای  مقدمه  آموزشگاهی  ورزش  و 

قهرمانی محسوب می شود.
در این مراسم زنگ المپیاد ورزشی درون مدرسه 

ای استان مازندران توسط نیکزاد نواخته شد.

زنگ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 
مازندران  نواخته شد
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شریعتمداری:  صدای رسای فقرا و گروه های 
خاموش  در دولت و نظام خواهم بود

محمد شریعتمداری کاندیدای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با 
تاکید بر اینکه دوره سیاستگذاری آمرانه به پایان رسیده است گفت: 
صدای رسای فقرا و گروه های خاموش در دولت و نظام خواهم بود.
محمد شریعتمداری کاندیدای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
با اشاره به اینکه در فضای امروز کشور باید بیش از هر زمان دیگر 
حمایت اجتماعی از مردم و ارتقای تاب آوری آنها مقابل سختی های 
اقتصادی در دستور کار باشد  به ایسنا گفت : در صورت کسب رای 
اعتماد مجلس، هم گوش شنوا و هم شنونده همراه و همدل برای 
اقشار آسیب پذیر و فقرا خواهم بود. همراه با آنها و با گفتگو و شنود 
با این عزیزان مسایل و مشکالت آنها را احصاء و پیگیری خواهم 
کرد. همچنین صدای بلند و رسای مطالبات و مدافع حقوق آنها در 
دولت و نظام خواهم بود.وی افزود: بر این باورم که وزیر رفاه باید 
سیاست های حمایتی را با مشارکت خود ذینعفان و گروهای هدف 
تدوین و اجرا کند.عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه 
با بیان اینکه دوره سیاست گذاری آمرانه به پایان رسیده است تاکید 
کرد: در تدوین سیاست و  در اجرای آن و همچنین در ارزیابی 
سیاست های حمایتی از مشارکت، مشورت فعاالن مدنی ، گروهای 
زیربط، ذینعفان، صاحب نظران دانشگاهیان و سازمانهای مردم نهاد 

بهره مند خواهم شد.
وی با  تاکید بر اینکه راه عبور از شرایط سخت کنونی از یکسو 
انسجام و یکپارچی قوای سه گانه، نهادهای مسئول، ائتالف فراگیر 
نخبگان گروهای سیاسی، فعاالن مدنی و دانشگاهیان از سوی دیگر 

است.  
فراگیر   و  بزرگ  ائتالف  با  ما  کرد:  عنوان  پایان  در  شریعتمداری 

امیدوارنه و مدبرانه از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

دالیلی که سبب آمبولی می شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به راهکارهای محافظت از 
زانو گفت: پیاده روی روزانه، تغذیه مناسب و وزن ایده آل از ابتال به 
آرتروز پیشگیری می کند. محمدجواد مرتضوی فوق تخصص جراحی 
زانو و لگن در حاشیه بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن ارتوپدی 
ایران اظهار داشت: محافظت از زانو از طریق تقویت عضالت اطراف 
زانو امکان پذیر بوده که ساده ترین راه در این زمینه پیاده روی حداقل 
یک ساعته در طول روز است.وی افزود: تغذیه و وزن در مرحله 
بعدی موردتوجه بوده و نباید به هیچ عنوان افراد خود را از غذاهای 
حاوی کلسیم محروم کنند. همچنین توجه داشت که اکثر افراد به ویژه 
زنان نیاز به مصرف مکمل کلسیم و ویتامین دی بوده و باید این مسئله 
را موردتوجه قرار دهند. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: 
آرتروز زانو به دلیل تخریب مفصل زانو به وقوع می پیوندد که علل 
مختلفی مانند ضربه، عفونت، رماتیسم، سبک زندگی ناسالم و چاقی 
از این جمله  است. وی بیان داشت: در هنگام آرتروز غضروف بین دو 
سر استخوان از بین رفته و حرکت زانو دردناک می شود که پیشگیری 
نخستین گام برای مقابله با این بیماری بوده و پس از آن تشخیص به 
موقع حائز اهمیت است. همچنین ورزش، مصرف کلسیم و ویتامین 
دی در این زمینه توصیه می شود.مرتضوی در ارتباط با موضوع آمبولی 
گفت: این مسئله جدا شدن تکه ای از لخته خون و رگ و حرکت آن 
به سمت ریه بوده که مهم ترین علت آن بی تحرکی برای مدتی طوالنی 

همچون مسافرت های هوایی و یا زمینی طوالنی است.

خبر

لزوم افزایش مشارکت مردمی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی

افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  تهران  فرماندار   
کاهش  جهت  در  مردمی  مشارکت 
قانون  برابر  افزود:  اجتماعی  آسیب های 
برای هر یک از دستگاه ها وظایفی تعریف 
آسیب های  کاهش  مسیر  در  باید  که  شده 
انجام  اجتماعی وظایف خود را به درستی 

دهند.
عیسی فرهادی در جلسه مجتمع فوریت های 
خدمات اجتماعی با تاکید بر لزوم مشارکت 
کاهش  طرح  اهداف  تحقق  برای  مردم 
گفت:  تهران  شهر  اجتماعی  آسیب های 
همراه  به  مردم نهاد  سازمان های  و  رسانه ها 
و  آموزش  همچون  فرهنگی  دستگاه های 
از  بیش  که  مساجد  و  سینماها  پرورش، 
تهران  شهر  سطح  در  جماعت  امام   ۳۰۰۰
بسیار  نقش  می توانند  هستند،  حاضر 
تعیین کننده ای در افزایش مشارکت مردم و 
کاهش  راستای  در  فرهنگی  کارهای  انجام 

آسیب های اجتماعی داشته باشند.
وی افزود: در موضوع تکدی گری در سطح 
و  رسانه ها  طریق  از  باید  مردم  چهارراه ها، 
به  کمک  که  بدانند  فرهنگی  آموزش های 
متکدیان موجب افزایش تکدی گری خواهد 

شد.
درصد   ۷۰ به  نزدیک  کرد:  تاکید  وی 
هستند  بیگانه  اتباع  جزو  متکدی  کودکان 
که این موضوع در کارگروه مربوط به اتباع 
بیگانه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در 
حقیقت هر یک از آسیب های اجتماعی در 
حوزه خود باید مورد بحث و بررسی قرار 

گیرد و اقدامات الزم مدنظر قرار گیرد.
فرماندار تهران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی 
افزود:  اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای 
قطعا با برگزاری دو سه جلسه نمی توان یک 
اقدام فرهنگی با وجود این حساسیت ها را 
اقدامی  باید  بی تردید  رساند.  سرانجام  به 
در  سال  چند  مدت  ظرف  و  همه جانبه 
اهداف  به  بتوان  تا  گیرد  قرار  کار  دستور 

تعیین شده دست پیدا کرد.
کرد:  درخواست  رسانه ها  به  خطاب  وی 
رسانه ها به جای نقدهای مخرب عالوه بر 
همراهی نسبت به افزایش مشارکت جدی 
مردم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی 
گام بردارند. بی تردید بدون انسجام موضوع 
نتیجه  به  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
نخواهد رسید و نیاز است که همه یکصدا 
با افزایش مشارکت اجتماعی خود در این 

حوزه وظایفمان را انجام دهیم.

خبر

ارتقای  لزوم  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
لبنیات،  مصرف  حوزه  در  مردم  فرهنگ 
لبنیات  از  استفاده  به  را  مردم  باید  گفت : 
تشویق و قوانین و مقررات را هم در این 

حوزه سهل کنیم.
دکتر سید حسن هاشمی در همایش »غذای 
سالم، لبنیات سالم« در پیامی ویدیویی گفت : 
آغاز  در  ویژه   به  همایش  این  که  امیدوارم 
پاییز و سال تحصیلی، شروعی باشد تا مردم 
داشته  بیشتری  توجه  لبنی  مواد  مصرف  به 
باشند؛ به ویژه  برای کودکان و دانش آموزان. 
موضوع  این  به  باید  ایرانیان  همه  چه  گر 
توجه داشته باشند. متاسفانه مصرف سرانه 
مواد لبنی ما در بین کشورهای جهان و حتی 

منطقه بسیار پایین است.
از  بیش  حوزه  این  در  که  این  بیان  با  وی 
بیش  و  است  فعال  صنفی  واحد  هزار    ۹
به  این حوزه مشغول  نفر در  از ۱۲۰ هزار 
کار هستند، اضافه کرد: در  عین  حال نهایت 
بهداشت  وزارت  و  صنف  میان  همکاری 
وجود دارد و صنف لبنیات نیز جزو صنوف 
رعایت  امر  در  البته  است.  خوب  بسیار 

نکات بهداشتی چالش هایی را هم داریم که 
همکاران معاونت اجتماعی و بهداشتی باید 

آنها را مطرح کنند.
حوزه  توسعه  اهمیت  بر  تاکید  با  هاشمی 
تنها  کار  این  البته  لبنیات در کشور، گفت : 

کمکی  مهم ترین  و  نیست  من  عهده  بر 
به  مردم  تشویق  دهیم  انجام  می توانیم  که 
قوانین  کردن  سهل  و  لبنیات  از  استفاده 
مسیر  این  در  بتوانیم  تا  است  مقررات  و 
باعث  هم  و  کنیم  تشویق  را  مردم  هم 

که  کرده ام  تاکید  بارها  شویم.  اشتغال زایی 
و  پیشرفت  باعث  حوزه  این  در  می توانیم 

تولید ثروت شویم.
وزارت  حتما  در  عین  حال  افزود:  وی 
جهاد کشاورزی ، بانک های کشور، وزارت 
اقتصاد و وزارت بازرگانی در حوزه قیمت 
گذاری ها کمک های موثری می توانند انجام 
دهند تا بتوان به این بخش که هدف اصلی 
آن ارتقای سالمت مردم است، کمک کرد. 
البته دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور و 
مجلس شورای اسالمی هم باید به وزارت 
طبقات  همچنین  و  پرورش  و  آموزش 
ضعیف جامعه  از نظر اقتصادی کمک کنند؛ 
باید از سالمت  افراد هم  این  چرا که همه 
برای  بتوانند  تا  باشند  برخوردار  جسمی 

کشور عنصری مفید محسوب شوند.
وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: بنابراین 
حوزه  در  مردم  فرهنگ  ارتقای  به  باید 
استفاده از مواد لبنی کمک کنیم و در  عین 
و  رعایت  را  بهداشتی  الزامات  حتما   حال 
مورد نظارت و کنترل قرار دهیم تا بتوانیم 
مفیدتر از گذشته در خدمت ایرانیان باشیم.

سرانه پایین مصرف لبنیات در کشور

فقر اقتصادی تهدیدی برای سالمت جسمی مردم 

معاون مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی 
کشور از تهیه دستور العمل جمع آوری و جذب کمک های 
مردمی برای شفافیت عملکرد موسسات خیریه وابسته به 

سازمان بهزیستی خبر داد.
 محمدعلی کوزه گر ضمن ارائه گزارش کمک های مردمی در 
طرح »لبخند مهر« گفت: این طرح با هدف تامین نوشت افزار 
برای کودکان مناطق محروم آغاز به کار کرده و تا کنون بیش 
از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۷ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون کمک غیرنقدی از کمک های مردم را جذب 

کرده است.
وی با بیان اینکه این کمپ موفقیت آمیز بوده و نشان دهنده 
روحیه بخشندگی مردم است افزود: هر کسی به هر طریقی 
که می توانست به کمپین لبخند مهر کمک کرد، به ویژه در این 
طرح از کمک به همراهی بانک رسالت، بانک ملت و موسسه 
نیک گامان جمشید استفاده کردیم. وی در ادامه با بیان اینکه 
کمپین بعدی مربوط به تهیه لباس گرم به ویژه کاپشن و لباس 
نو برای منطقه محروم از جمله منطقه زلزله زده کرمانشاه است 
توضیح داد: مقدمات این طرح فراهم شده است. همچنین ۱۰۰ 
هزارمین واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در آینده نزدیک 
واگذار می شود.وی از تهیه دستورالعمل جذب مشارکت های 
مردمی در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت : به دلیل برخی 
گزارش ها درمورد عملکرد غیرشفاف برخی موسسات تصمیم 

گرفتیم تا این دستورالعمل تهیه کنیم.

راه اندازی کمپین هتیه لباس گرم

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان تهران با 
اشاره به اینکه حضور نماینده ثبت احوال برای رسیدگی 
فوریت های  مجتمع   در  هویت  فاقد  افراد  امورات  به 
خدمات اجتماعی الزامی است، گفت: این حضور به دلیل 
این است که مرکز باید توانایی شناسایی افراد فاقد هویت 

که عموما از اتباع هستند را داشته باشد.
 فرزانه مروستی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
اجتماعی  خدمات  فوریت های  جلسه  در  تهران  استان 
شهر تهران با بیان اینکه مشکل اساسی ما در مجتمع های 
اطالعاتی  بانک  نبود  اجتماعی  خدمات  فوریت های 
منسجم برای آسیب دیدگان است گفت: در همین راستا 
بانک  به  نیاز  افراد  این  از مشکالت  انجام بسیاری  برای 

اطالعاتی وجود دارد.
شهرداری  برای  اعتبار  تامین  کشور  وزارت  افزود:  وی 
سامانه  در  افراد  اطالعات  تمامی  که  دادند  انجام  را 
اتصال  ظرفیت  گذشته  سال های  در  شد.  خواهد  ثبت 
دستگاه های اجرایی به پرتال وزارت کشور وجود نداشت 

که این امکان بوجود آمده است. 
تهران  استان  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  سرپرست 
افزود: در مجتمع های خدمات اجتماعی شهرداری تهران 
حضور نماینده ثبت احوال برای رسیدگی به افراد فاقد 
هویت الزامی است واین مرکز باید توانایی شناسایی افراد 

فاقد هویت که عموما از اتباع هستند را داشته باشد.

لزوم شناسایی اتباع فاقد هویت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش گفت: کمبود دارویی در کشور وجود ندارد و مردم 

نگران این موضوع نباشند.
ابراهیم گلمکانی در حاشیه بازدید از طرح های نیمه تمام 
حوزه سالمت استان سمنان  افزود: وضعیت دارو در کشور 
با وجود شرایط فعلی با تالش مسووالن در کشور با مشکل 
محسوس و قابل توجهی رو به رو نیست.وی درباره کمبود 
دارو در بازار این کاالی اساسی ادامه داد: مردم به دالیل 
مختلف و به علت فرهنگ اشتباه خرید داروی بیش از حد 

نیاز، مشکالتی را در بازار ایجاد می کنند.
وی اظهار داشت: ۹۶ درصد داروها در کشور تولید می 
شوند اما مواد اولیه ۴۰ درصد داروها به کشور وارد می 

شود.
در  هایی  نگرانی  که  داروها  برخی  کرد:  اضافه  گلمکانی 
طریق  از  دارو  کنترل  منظور  به  دارد  وجود  ها  آن  مورد 
داروخانه های خاص ارائه می شود.وی تصریح کرد: مواد 
اولیه داروها به میزان کافی خریداری شده و در این زمینه 
بهداشت،  وزارت  دغدغه  وی  گفته  به  نیست.  مشکلی 

درمان و آموزش، تامین منابع مالی پایدار است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و 
و هدفمند،  دقیق  ریزی های  برنامه  برای  آموزش گفت: 
تامین اعتبار و منابع مالی به صورت مستمر بیش از میزان 

اعتبار دارای اهمیت است.

کشور اب کمبود دارو مواجه نیست

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حدیث چکامه ،فرزند عباسعلی ،بشناسنامه ۱۳۸۵،صادره 
از اهواز،متولد ۱۳۵۹دررشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد جهرم با شماره ۸۱۱۹۳۳۶۰۸۳مفقود گردیده وفاقد هرگونه اعتبار می باشد. نوبت 

اول:۱۳۹۷/۷/۱۷-نوبت دوم :۱۳۹۷/۸/۱-نوبت سوم:۱۳۹۷/۸/۱۵ 
اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۱۹۸۸۱۰۰۲۶۰ شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چمستان ۱۰۱ 
کیفری در سابق تصمیم  نهایی شماره  شاکی.   جهاد کشاورزی نور  با نمایندگی 
اقای حشمت اهلل  محمدی به نشانی مازندران-نور  متهم  اقای محمدرضا  استهباناتی 
به نشانی مجهول المکان  اتهام.تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها  به 
تاریخ ۲۸/۱۰/۹۶در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی چمستان بتصدی امضا 
کننده  ذیل پرونده کالسه فوق  تحت نظر است دادگاه  با مالحظه مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای دادگاه   در خصوص اتهام متهم محمدرضا استهباناتی 
دائر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی  و زراعی و باغها به مساحت  پنجاه و دو 
هزار و سیصد و چهل و دو متر مربع .با توجه به محتویات پرونده  گزارش مامورین 
انتظامی  شکایت مدیریت جهاد کشاورزی نور  صورت جلسه تعیین ارزش اراضی 
زراعی توسط اعضای کمسیون صورت جلسه کارشناسان مربوطه در خصوص میزان 
تغییر کاربری اراضی بزه انتسابی را محرز دانسته لذا دادگاه به استناد ماده۳و ۱۰ قانون  
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب اصالحی ۱۳۸۵ متهم موصوف را ضمن 
قلع و قمع بناه  احداثی به پرداخت مبلغ  سی و شش میلیارد و سیصد و نود و چهار 
میلیون و چهارصد هزار ریال  جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی  ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه  
و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم محترم  تجدید 

نظر  استان مازندران است  
  دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چمستان ۱۰۱کیفری

 دو سابق  حسین براری م الف ۲84

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم رشین مرادی فرزند محمد کریم

 خواهان آقای سید شکراله الیاسی فرزند سید عبداله دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم رشین مرادی فرزند محمد کریم به خواسته تجویز ازدواج مجدد مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۸۷۱۱۰۰۰۷۳۱ شعبه ۹ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۷ ساعت 
دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور   ۰۹:۰۰
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب بک نوبت 
در یکی از جراید کثیرالنتشار 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. م.الف ۷۶۸۷
منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه کاظمی دهشال باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود 
آن ذیل شماره رمز تصدیق ۴۳۳۲۱۰ و شناسه یکتا ۱۳۹۷۰۲۱۵۴۴۱۷۰۰۰۱۱۸ مورخ 
۹۷/۰۵/۲۸ دفترخانه ۴۵ اندیشه به تائید رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوب غربی طبقه سوم به مساحت۴۸/۶۳ متر مربع 
قطعه ۹ تفکیکی که مقدار ۲/۰۲ دسیمتر مربع آن بالکن است بانضمام انباری واقع در 
سمت جنوب شرقی  طبقه همکف به مساحت ۱/۵۰ متر مربع قطعه نهم تفکیکی و 
ششدانگ پارکینگ واقع در سمت شرقی طبقه همکف به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه 
چهارم تفکیکی به شماره پالک ۱۷۴۸۹ فرعی از ۴۸ اصلی مفروز از ۵۸۷۰ فرعی از 
اصلی مذکور ذیل ثبت ۲۶۴۵۴۱ صفحه ۱۹۴ دفتر ۱۹۵۹ بنام فاطمه کاظمی دهشال ثبت 
و سند به شماره چاپی ۵۲۰۶۱۶- ج /۹۳ صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی 
۵۵۶۷ مورخ ۹۲/۴/۲۳ دفترخانه ۴۵ شهریار در رهن بانک مسکن قرار گرفته است و 
بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این اگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./م.الف:۲۹۱۷
رییس ثبت اسناد و امالک شهریار، سید مرتضی موسوی

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول 
شماره پرونده۹۷۰۹۹۸۲۶۴۱۰۰۰۰۱۴ 

در خصوص پرونده کالسه فوق الذکر اجراییه صادره از شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهریار 
له زهرا رجبی از محکوم علیه رضا پریشان رضاکندی به میزان مبلغ ۱۴۰/۸۵۷/۱۴۰ ریال 
در حق محکوم له که پس از توقیف مال طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی 
دادگستری ارزش خودروی توقیفی را به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که 
سپس مقّرر گردید در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۹ الی ۱۰ در محل اجرای 
احکام مدنی )خانواده( دادگستری شهریار و به پارکینگ شاهد شهریار و منتقل از طریق 
مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و 
هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم 
مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و۱۰ درصد از کل مبلغ فروش في 
المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی 
از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد شد. اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.

یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس سال ۱۳۸۶ برنگ سفید به شماره 
ایران ۲۱ به شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸۶۶۵۲۴۹۹ و شماره موتور  انتظامی ۱۸هـ ۵۶۶ 
۲۲۱۶۳۹۰ که خودروی مذکور دوگانه سوز و فابریک بوده چند لکه رنگ آمیزی سمت 

چپ دارد و دارای خراشیدگی در سمت راست می باشد.
ارزش خودروی توقیفی به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد. 

/م.الف:۲۹۱۴
مدیر اجرای احکام خانواده دادگستری شهریار-محمدی

دادنامه
شماره  کالسه  پرونده  دادنامه  آمل  شهرستان  اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه 
۹۴۰۹۹۸۱۲۱۲۷۰۰۲۵۹ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل تصمیم نهایی 
شماره ۹۴۰۹۹۷۱۲۱۱۹۰۰۴۶۹ متهم آقای علی محمد اعظمی فرزند علی اکبر. به نشانی 
شهرستان آمل. خ طالب آملی. دریای ۴۵ جنب آژانس وهاب منزل شخصی. اتهام ها 
استعمال مواد مخدر، نگهداری و مالکیت مواد مخدر رای دادگاه به موجب کیفر خواست 
صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای علی محمد اعظمی فرزند علی 
اکبر، متولد ۱۳۵۹، متاهل، دارای سابقه کیفری، در این پرونده متهم است به استعمال 
مواد مخدر از نوع تریاک و نگهداری شیره تریاک به میزان یک گرم و بیست سانت، 
و آالت استعمال شیشه، دادگاه باتوجه به محتوبات پرونده،  گزارش تنظیمی از مرجع 
محترم انتظامی،  کشف مواد مخدر از محل حضور متهم و برگ توزین تنظیمی ضم 
پرونده،  و دفاعیات متهم در مرجع انتظامی  و دادسرا، بزه انتسابی به متهم را به استناد 
بند یک ماه ۱۹. و بند یک از ماده ۵. از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با 
اصالحیه بعدی آن مصوب سال ۱۳۸۹. در خصوص استعمال تریاک و نگهداری شیره 
تریاک محرز دانسته، در خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 
جریمه نقدی در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و ضبط مواد مخدر 
مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید و درخصوص شیره تریاک به پرداخت مبلغ یک 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل ده ضربه شالق و ضبط مواد مخدر 
مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید و درخصوص آالت استعمال مخصوص شیشه، 
با توجه به گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی،  که از متهم تعداد هشت عدد لوله 
آزمایشگاهی کشف شد که تبدیل به پایپ نشده بود با استناد به اصل الزم الرعایه برائت 
و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم صادر می گردد 
رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر 
کننده رای وسپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان مازندران می باشد
 رئیس دادگاه انقالب آمل. مرتضی مهدوی م الف ۲586
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تغییر مسیر یک کیلومتری خط لوله 
14 اینچ ری- کن

از  که  فرآورده  اینچ  لولۀ ۱۴  تغییر مسیر خط  با 
ری به تأسیسات کن می رود، عالوه بر نوسازی 
بخشی از این مسیر ، زمینه برای حفظ، نگهداری 
و تعمیرات احتمالی هموار شد. به گزارش زمان 
به نقل از روابط عمومی منطقۀ تهران، رضا پاالش 
مهندس واحد نگهداری و تعمیرات خط با اعالم 
این خبر گفت : پس از رایزنی و مکاتبات اداری 
با شرکت پاالیش نفت تهران، یک کیلومتر از این 
خط که ۵۶۰ مترِ آن از محوطۀ جنگلی پاالیشگاه 
عبور می کرد دستخوش تغییر شد و با اجرای این 
عملیات ، امکان دسترسی و هر گونه تعمیرات در 
این محدوده برای همکاراِن خطوط لوله با سهولت 

بیشتر فراهم آمد. 

وعده رفع مشکل تامین آب پایانه های 
مرزی تا چند روز آینده

معاون دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان 
پایانه های  آب  تامین  مشکل  داد  وعده  راهداری 

مرزی در غرب کشور حل شود.
سید حسین  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پایانه های  آماده سازی  بحث  کرد:  اظهار  حسینی 
با  و  نمی شود  ختم  اربعین  ایام  به  صرفاً  مرزی 
توجه به اینکه در طول سال بر اساس ارتباطات 
هر  در  تقاضای  میزان  و  گوناگون  کشورهای  با 
مرز طرح جامعی برای پایانه مرزی طراحی شده و 

اجرایی می شود.

مصرف برق ۸ برابر جمعیت رشد کرد

مدیرعامل توانیر گفت: طی ۴۰ سال گذشته رشد 
مصرف برق در ایران ۸ برابر رشد جمعیت کشور 
بوده و اکنون مساله اصلی صنعت برق، اقتصاد برق 
است. به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدحسن 
متولی زاده در سی و سومین کنفرانس بین المللی 
صنعت برق با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته رشد 
مصرف برق در ایران ۸ برابر رشد جمعیت کشور 
بوده است، گفت: این رشد نشان دهنده فعالیت چند 
برابری در این صنعت است. در حالی که تمام این 
مدت به دلیل نگاه دولتمردان و قانونگذاران، نرخ 
تکلیفی فروش برق پایین تر از هزینه واقعی برق 
بوده و این صنعت همواره تحت فشار و کمبودهای 
اقتصادی فعالیت کرده است. به گفته وی، اصالح 
مدل مصرف باید به یک مطالبه و گفتمان عمومی 
در کشور تبدیل شود و رسانه ها می توانند در بعد 
فرهنگ سازی و ارائه راه حل های فنی و اقتصادی 
نقش مهمی ایفا کنند چرا که هدف ما اطالع رسانی، 
آموزش و ایجاد انگیزه مناسب برای اصالح مدل 

مصرف مشترکین است.

خبر

 بورس نفت
*اکبر نعمت الهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

نفت ایران از آبانماه در بورس عرضه می شود. 
موضوعی که می تواند تبعاتی مثبت و منفی داشته 

باشد.
کیفیت کار در عمل مشخص شده است، اما نکات اجرایی ریز آن را 

شرکت ملی نفت ایران اعالم خواهد کرد.
باشد.  نفت  عرضه  آغازگر  روز  در  بشکه  میلیون  یک  است  قرار 
خریداران۸۰درصد پول این نفت را به صورت ارزی پرداخت می کنند 
و مابقی به صورت ریالی خواهد بود و قیمت پایه ۸۰دالر در نظر گرفته 
ایران در بورس یکی از چالشهای  شده است. موضوع عرضه نفت 
ایران بوده است و چنان که می دانیم  قدیمی بر سر صادرات نفت 
مشکالت زیادی بر سر این عرضه وجود داشته که تاکنون راه آن را سد 
کرده است. این که خریداران نفت تحویلی را چگونه تحویل می گیرند 
و پول نفت چگونه پرداخت می شود. رابطه این فروش با تحریمها 
چگونه خواهد بود و قیمت ارز چگونه محاسبه خواهد شد و این که 
داوطلبان از کجا وارد بازار می شوند، آیا شرکتهای داخلی امکان ورود 

به این بازار را دارند و...
این ابهامات در آستانه مرحله جدید تحریمها که به طور عمده ارز و 
نفت را شامل می شود سبب می شود در توفیق طرح شک کنیم. زیرا 
خریداران بین المللی برای حضور در این بازار با شرائط موجود نیازمند 
امتیازهایی هستند که آنها را به سوی این بازار بکشاند و چنان که می 
دانیم قیمت نفت و ارز به صورت لحظه ای تعیین می شود و این که 
خریدار بین المللی آیا می تواند به صورت ریالی معادل قیمت ارز را 

بابت نفت خریداری شده بپردازد ابهام مهمی در این داستان است.
البته روشن است که وزارت نفت با درک این مشکالت خیلی به دنبال 
عرضه نفت در بورس در شرائط کنونی نبود اما فشارهایی که به این 
وزارتخانه از این ناحیه وارد شد آن را ناگزیر از تن دادن به عرضه 
بورسی نفت کرد. زیرا در این شرائط عرضه نفت در بورس باعث 
ایجاد رانتهایی برای عده ای خواهد شد. برای توفیق در این طرح الزم 
است شرکت ملی نفت ایران ساز و کاری را برای دریافت فوری وجوه 
مربوط به نفت خام در بورس تعریف کند که از ایجاد رانت برای عده 
ای که به حسب ارتباطات خاص برای خود رانت تعریف می کنند و 

بابک زنجانی ها جلوگیری کند.
ایجاد بورس نفت و عرضه نفت ایران در آن در شرائطی که تحریمها 
هر لحظه سنگین تر می شود، امری مخاطره آمیز برای توفیق این طرح 
است ولی این موضوع نباید برای عده ای فرصتی برای ایجاد رانت 
بشود. وزارت نفت باید در عمل بدون هرگونه اغماض پول نفت را از 
مشتریان اخذ کند و نباید به بهانه تعریف نشدن همه مناسبات در معامله 

برای عده ای خاص فرصتهای خاصی را در نظر بگیرد.
اصوال می دانیم که فشارهایی که بر وزارت نفت از سوی برخی جریانها 
برای عرضه نفت در بورس وارد می شد بیشتر به همین دلیل بود که این 

کانال عرضه، منابعی را به این افراد برساند.
نفت منبع ثروت ملی است و در این روش معامالتی باید دقت کرد که 

به هر بهانه ای این مناسبات عده ای را به نان و نوای خاص نرساند.
عرضه نفت در بورس آزمونی است که می تواند تبعات زیادی برای 
دولت در شرائط پساتحریم داشته باشد. کسی که وارد این بازار می شود 
باید از قبل محاسبات الزم را داشته باشد تا بعد از مدتی برای جبران 

زیانهای خود طالب شرائط خاص نشود.
email: nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

با افزایش 34 درصدی تولید فراتر از ظرفیت اسمی؛

رکورد تولید پلی اتیلن در پتروشیمی مهاباد شکسته شد

مدیرعامل پتروشیمی مهاباد با اشاره به ثبت رکورد جدید تولید 
پلی اتیلن در این مجتمع پتروشیمیایی، اعالم کرد: تولید پلی اتیلن 
پتروشیمی مهاباد تا ۳۴ درصد باالتر از ظرفیت اسمی افزایش 
یافته است.به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »محسن مجیدی« با اشاره به ثبت رکورد 
تالش  با  گفت:  مهابادف  پتروشیمی  در  پلی اتیلن  تولید  در 
بهره برداری،  شامل  مجموعه  واحدهای  تمامی  شبانه روزی 
خدمات فنی و پشتیبانی، با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق 
و استفاده از کاتالیستی جدید با تست و آزمون های متعدد و با 
هدف بهینه کردن محصوالت تولیدی از لحاظ کمی و کیفی و 
نیز با تغییراتی در شرایط عملیاتی راکتورها، خوشبختانه این مهم 
در هفته گذشته محقق شد.مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهاباد از 
افزایش ۳۴ درصدی میزان تولید پلی اتیلن باالتر از ظرفیت اسمی 
در این مجتمع پتروشیمی خبر داد و افزود: در طراحی مجتمع 
پتروشیمی مهاباد به طور متوسط تولید ۳۷.۵ تن پلی اتیلن در 
ساعت با دو راکتور سری پیش بینی شده بود که با گذشت بیش 
از ۶ ماه و با بهینه کردن شرایط عملیاتی تولید، این مقدار به بیش 
از ۵۲ تن پودر در ساعت افزایش یافته است.این مقام مسئول 

با اشاره به دستاوردهای مهم دیگر این طرح، ضمن افزایش 
ظرفیت تولید با استفاده از کاتالیست جدید، تصریح کرد: تولید 
بیشتر با مصرف کاتالیست کمتر و هزینه کمتر، بهبود کیفیت پودر 
پلی اتیلن تولیدی از لحاظ اندازه ذرات پودر، یکنواختی و دانسیته 
پایین، بهبود کنترل شرایط عملیاتی تولید و نیز رسیدن به باالترین 
تناژ در گریدهایمختلف و متنوع حدود ۵۲ تن در ساعت از دیگر 
دستاوردهای مهم این طرح به شمار می رود.مجیدی در پایان 
خاطرنشان کرد: هم اکنون محصوالت پتروشیمی مهاباد عمدتا 
به چین و به ترکیه و اروپا صادر می شود.بر اساس این گزارش، 
پتروشیمی مهاباد یکی از طرح های افتتاح شده در طول فعالیت 
دولت یازدهم در مسیر خط لوله اتیلن غرب بوده که در کنار 
طرح هایی همچون پلیمر کرمانشاه، پلی اتیلن ایالم، کردستان، 
لرستان، کاویان و مروارید از مهمترین طرح های مسیر خط لوله 
اتیلن غرب را تشکیل می دهد.پتروشیمی مهاباد از ظرفیت تولید 
ساالنه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳۰ هزار 
تن بوتن یک برخوردار است، این طرح پس از بهره برداری کامل 
زمینه اشتغال برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و چهار هزار 

نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

آگهی نوبتی سه ماهه ی دوم سال 1397
اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، طبق ماده ی ۱۲ قانون ثبت و رعایت ماده ی 
۵۹ آیین نامه ی قانون ثبت اسامی افرادی که در سه ماهه ی دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به امالک 
مجهول المالک، تقاضای ثبت نموده اند، جهت اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: امالک 

واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه
فروعات از یک اصلی جوانرود

پالک ۵۰۰۵ فرعی از ۱۱۶ فرعی از یک اصلی جوانرود، خانم سرچین و میثم عبدالهی فرزندان 
حسین هر یک نسبت به سه دانگ مشاع، جمعا ششدانگ یک باب خانه، به مساحت ۶۰/۸۱ 

مترمربع.
لذا برابر ماده ی ۱۶ قانون ثبت، کسانی که، به درخواست ثبت های مندرج در این آگهی، 
معترضند، می توانند اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، ظرف مدت ۹۰ روز 
به اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، تسلیم و رسید دریافت کنند ) مراتب، از سوی 
این اداره به مراجع قضایی احاله میگردد ( و یا با توجه به ماده ی ۱۷ قانون ثبت، چنانچه، قبال 
دعوایی در محاکم قضایی قبل از انتشار آگهی، مطرح شده است با اخذ گواهی از محکمه ی 
مربوطه و ارائه ی آن ) ظرف همان مدت ( مانع اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و 

اعتراض به حدود،در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته و منظور میگردد.
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۸/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۱

دادنامه
  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۹۸۸۱۰۰۳۸۷شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان 
تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۱۹۸۸۱۰۰۷۶۷ شاکی اقای سازمان جهاد کشاورزی  استان 
مازندران با نمایندگی اقای حشمت اهلل محمدی  فرزندابن امین به نشانی استان مازندران 
شهرستان نور  شهر چمستان  خیابان شهید توکلی  متهم اقای سید عباس مقدم فرزند  
سید باقر به نشانی  اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها  به تاریخ۶/۷/۹۷ 
در وقت فوق العاده  شعبه۱۰۱ دادگاه عمومی چمستان به تصدی امضا کننده ذیل پرونده 
کالسه فوق  تحت نظر است دادگاه با مالحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید  
رای دادگاه  در خصوص اتهام متهم سید عباس مقدم نیا  اهل چمستان ساکن چمستان 
فعال متواری دائر بر تغییر کاربری غیرمجاز  اراضی کشاورزی و زراعی و باغها  به 
صورت غیر مجاز به مساحت ۲۰۰ متر مربع  با مساحت بنا با توجه به محتویات پرونده  
گزارش مامورین  انتظامی  شکایت مدیریت  جهاد کشاورزی نور  صورت جلسه تعیین 
ارزش اراضی زراعی  توسط  اعضای کمیسیون  صورت جلسه  کارشناسان  مربوطه 
در خصوص  میزان تغییر کاربری اراضی  نحوه اظهارات  متهم در جلسه دادگاه  بزه 
انتسابی را محرز دانسته لذا دادگاه به استناد  ماده۳و ۱۰  قانون حفظ کاربری  اراضی 
زراعی و باغها  مصوب  اصالحی ۱۳۸۵ متهم موصوف را ضمن  قلع و قمع بنا احداثی  
به پرداخت مبلغ  پانصد  و چهل میلیون ریال  جزای نقدی در حق دولت محکوم  و 
اعالم می نماید  رای صادره  غیابی است ظرف مهلت بیست  روز  قابل اعتراض در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز  پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

محترم  تجدید نظر  استالن مازندران است 
 رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان  چمستان سهراب ابراهیمی  م الف۲83

آگهی
بدین وسیله به خانم ها و اقایان ۱-قدیر عباس زاده فرزند حسین شناسنامه شماره۶۶۶ 
ساکن بابل-شهرک فارابی ۲-ربابه عباس زاده فرزند حسین شماره ملی ۲۰۵۲۰۵۴۳۰ 
ساکن بابل شهرک فارابی ۳-فاطمه صغری  عباس زاده فرزند  حسین شماره شناسنامه 
شماره  حسین   فرزند  زاده  عباس  ۴-معصومه  فارابی  شهرک  بابل  ساکن   ۲۶۳۷
شناسنامه۳۶۵ ساکن بابل شهرک فارابی ۵- حسین عباس زاده فرزند کریم شماره ملی 
۴۹۸۰۳۱۴۹۷۱ساکن بابل شهرک فارابی ۶- سرور اقاپور  کاظمی فرزند مختار شماره 
شناسنامه ۲۶۶ ساکن بابل شهرک فارابی ابالغ می شود  که خانم مرضیه عطاپور فرزند 
علی شماره ملی ۲۰۶۲۹۸۸۸۸۵ جهت وصول مهریه به استناد ۱۹۵۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۵ 
علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده  و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۱۰۶۱ در این اداره 
تشکیل شده  و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده  لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده۱۸ و ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه  فقط یک مرتبه  در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار  محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز  از تاریخ 
این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت  بدهی مورث  خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرایی جریان  خواهد یافت. م.الف ۹۷.۱۰۰.۴۴۰۳  تاریخ انتشار ۱/۸/۹۷  

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل دادنامه 

شهرستان  اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۳۷۰۰۹۰۶ کالسه  پرونده 
آمل تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۱۲۱۱۹۰۰۸۴۷ شاکی. دادسراي عمومی و انقالب 
شهرستان آمل. دادستان به نشانی استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب 
اداره منابع طبیعی. دادسرای آمل  متهم آقای حسین عراقی فرزند احمد به نشانی تهران. 
پرند بلوک ۱۲۱ واحد ۵    اتهام ها. حمل مواد مخدر. استعمال مواد مخدر. رای دادگاه به 
موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای حسین 
عراقی فرزند احمد متولد ۱۳۵۰.، متاهل و فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم است 
به استعمال مواد مخدر از نوع شیشه و حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان بیست 
سانت، دادگاه باتوجه به محتوبات پرونده،  گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی، کشف 
مواد مخدر از اتومبیل حامل متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده،  دفاعیات متهم 
در دادسراي بزه انتسابی به متهم را به استناد بند دو از ماده ۸ و۱۹ ازقانون مبارزه با مواد 
مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ با اصالحیه سال ۱۳۸۹ محرز دانسته ؛ متهم موصوف را با 
رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۰۶. از قانون 
آیین دادرسی کیفری. در خصوص استعمال شیشه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
جریمه نقدی در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق ودر خصوص نگهداری 
هروئین به پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل سی ضربه 
شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وسپس 

ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل مرتضی مهدوی م الف ۲585

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم صدیقه محمدی زاده و ایران و تقی 

محمدی زاده فرزندان علی یاس 
خواهان آقای مسعود محمدی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای / خانم ایران و 
صدیقه و تقی محمدی زاده همگی فرزندان علی یاس به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۴۰۰۵۷۸ 
وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان   دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۱۵تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم رومینا جهانیان جویباری فرزند غالمحسین به شرح درخواستی که به شماره 
۹۷۰۴۷۰ این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم غالمحسین جهانیان جویباری فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 
۲۰ صادره از جویباردر تاریخ ۱۴/۵/۹۷ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهرفوت 

نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتنداز:
۱- مرتضی جهانیان جویباری فرزندغالمحسین به شماره ملی ۵۸۲۹۹۲۳۷۴۲

۲- رضا جهانیان جویباری فرزند غالمحسین به شماره ملی ۵۸۲۹۶۲۰۸۹
۳- فاطمه جهانیان جویباری فرزند غالمحسین به شماره ملی ۵۸۲۹۷۶۱۳۲۷
۴- رومینا جهانیان جویباری فرزند غالمحسین به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۳۴۵۵

۵- آنیتا جهانیان جویباری فرزند غالمحسین به شماره ملی ۵۸۲۹۷۶۶۰۵۱
۶- ربابه بناء نژاد فرزند علی اکبربه شماره ملی ۲۰۶۲۶۵۵۵۸۶۱

والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی داردو یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبارصادر خواهد شد.

مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آمادگی 
کامل کارکنان و تجهیز امکانات این شرکت برای سوخت رسانی به 

زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محمد فرازمند گفت: همه 
امکانات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در چهار مرز 
در  مسافر(، چزابه  بیشترین  مرور  و  )عبور  ایالم  در  مهران  اصلی 
اهواز، شلمچه در آبادان، خسروی در استان کرمانشاه برای استقبال 
از زائران راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی تجهیز و آماده شده است.

ایجاد ظرفیت سوخت رسانی دو برابری در مراسم امسال
فرازمند با اشاره به این که ظرفیت سوخت رسانی در مرزها به نسبت 
سال گذشته دو برابر شده است،  گفت: با توجه به ظرفیت بسیار 
مناسب ایجاد شده، حتی اگر تعداد زائران دو برابر سال گذشته شود، 

امکانات برای سوخت رسانی کافی خواهد بود.
ذخیره سازی کافی سوخت هوایی در استان های مرزی

فرازمند همچنین از میزان کافی ذخیره سوخت هوایی در این مناطق 
خبر داد و گفت: سوخت های هوایی مورد نیاز بالگردهای امدادی 
هالل احمر و نیروی انتظامی به میزان کافی در انبارهای مناطق مرزی 

ذخیره سازی شده است.

آمادیگ رشکت میل پخش فرآورده های 

نفیت برای سوخت رساین به زائران اربعین

در  روسیه  و  عربستان  ناتوانی  نفت،  وزیر 
سهم  کردن  جایگزین  و  بیشتر  نفت  تولید 
و  دانست  بازار  نگرانی  سبب  را  ایران 
جهانی  اقتصاد  نفت  قیمت  افزایش  گفت: 

را سخت تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن 
ایاالت  تحریم های  آغاز  آستانه  در  زنگنه 
نوامبر،  )چهارم  ایران  علیه  آمریکا  متحده 
کشورهای  آیا  که  این  درباره  آبان ماه(   ۱۳
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  عضو 
غیرعضو  تولیدکنندگان  کنار  در  )اوپک( 
این سازمان، توانایی جایگزین کردن نفت 
که  همان طور  کرد:  تاکید  دارند،  را  ایران 
بارها گفتم، برای نفت ایران جایگزینی در 
و  عربستان  نفت  تولید  ندارد،  وجود  بازار 
روسیه هم اکنون نزدیک به باالترین سطح 
تاریخی خود است و این دو کشور ظرفیت 
اضافی برای تولید بیشتر و جایگزینی نفت 

ایران ندارند.
وی با اشاره به این که عربستان با استفاده 
از ذخیره سازی های خود توانسته است در 
حدود  روزانه  سپتامبر،  تا  مه  ماه  فاصله 
۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه 
کند، یادآور شد: مجموع تولید نفت دیگر 
اعضای اوپک در این بازه زمانی تنها ۱۰۵ 

و  است  یافته  افزایش  روز  در  بشکه  هزار 
این بدان معناست که اعضای اوپک توانایی 
افزایش تولید نفت بیشتر از رقم کنونی را 
نفت  تولید  مقدار  درباره  ندارند.زنگنه 
کشور  این  نفت  تولید  کرد:  اظهار  روسیه 
در ماه سپتامبر نسبت به ماه مه، ۳۸۸ هزار 
در  که  است  یافته  افزایش  روز  در  بشکه 
بنابراین  دارد،  قرار  خود  سطح  باالترین 
سرمایه  بدون  مدت  کوتاه  در  هم  روسیه 

گذاری در صنایع باالدستی خود نمی تواند 
دهد  افزایش  را  خود  تولید  این،  از  بیش 
و  عربستان  ناتوانی  که  این  بیان  با  وی   .
جایگزینی  و  بیشتر  نفت  تولید  در  روسیه 
سهم ایران، سبب نگرانی بازار شده است، 
ناتوانی  این  از  بازار  اطالع  کرد:  تصریح 
است  شده  نفت  قیمت   افزایش  سبب 
خام  نفت  قیمت  میانگین  که  به گونه ای 
 )WTI( شاخص وست تگزاس اینترمدیت

از حدود  ترتیب  به  دریای شمال  برنت  و 
۶۷ و ۷۷ دالر در ماه مه به ۷۴ و ۸۴ دالر 

برای هر بشکه در ماه اکتبر رسیده است.
نفت  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
سبب شده است رشد اقتصادی بسیاری از 
این  و  شود  کند  کننده  مصرف  کشورهای 
تحت  سخت  را  جهانی  اقتصاد  موضوع 
که  این  درباره  می دهد.زنگنه  قرار  تاثیر 
تولید  کاهش  توافق  پای  که  عربستان  چرا 
را امضا کرده، خالف تعهد خود، در نقض 
داده  افزایش  را  نفت  تولید  توافق نامه،  این 
است، تصریح کرد: به نظر من این تخلف 
عربستان  حاکمه  هیئت  به  آمریکا  فشار  با 
توانایی  درباره  است.وی  گرفته  صورت 
افزایش  برای  اوپک  غیرعضو  کشورهای 
اظهار کرد:  بازار هم  به  بیشتر نفت  عرضه 
این  نفت  تولید  ندارند.  توانایی  چنین  آنها 
اعداد  اساس  بر  روسیه  جز  به  کشورها 
تخمینی دبیرخانه اوپک در بازه زمانی ماه 
بشکه  هزار   ۶۶ تنها  امسال  سپتامبر  تا  مه 
در روز افزایش یافته است.وزیر نفت برای 
چندمین بار با تاکید بر این که بازار توانایی 
جایگزین کردن نفت ایران را ندارد به آقای 
نفت  تحریم  از  کرد دست  پیشنهاد  ترامپ 

ایران بردارد.

وزیر نفت درآستانه آغاز تحریم های آمریکا تاکید کرد:

ناتوانی بازار برای جایگزین کردن نفت ایران 
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بانک ملی ایران 24 ساعته با شماست!

بانک ملی ایران با خدمت بانک آفیسر خود در هر مکان و هر زمان، در کنار 
مشتریان قرار دارد و تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره تا رسیدگی به امور 

بانکی، بدون مراجعه حضوری به شعبه انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک آفیسر خدمتی 
است که به منظور تعامل بیشتر با مشتریان تدوین شده و توانسته چهره بانک 
ملی ایران را در میان مشتریان متحول کند و بر اساس این خدمت بانک در 
هر مکان و هر زمان، در کنار مشتری قرار می گیرد و درواقع رابطه مشتری و 

بانک تسهیل می شود.
 این محصول که حاصل مطالعه کارشناسی و مشاهده حضوری بانک های 
بزرگ و معتبر جهان است، یکی از موفق ترین طرح های شروع شده توسط 
بانک ملی ایران در سال گذشته محسوب می شود که در شعب مراکز استان 
ها و شعب ممتاز عملیاتی شده و امسال نیز با وسعت و توان بیشتری ادامه 
خواهد یافت. این خدمت نقش بسزایی در ارایه خدمات به مشتریان ویژه بانک 
دارد و می تواند موجب افزایش رضایت و سطح وفاداری مشتریان و ارتقای 
سطح کیفی خدمات شود. بانک ملی ایران به همین منظور با ارائه خدمت بانک 
آفیسر در شعب خود، به هر مشتری »اکانت آفیسر« ویژه ای را نیز اختصاص 
می دهد که عالوه بر روش های معمول، از طریق پیام رسان »بله« با مشتریان 
در ارتباطند. اکانت آفیسرها درواقع رابط میان شعبه و مشتری هستند که از میان 
نیروهای نخبه و توانمند انتخاب شده و دوره های آموزشی فنی را گذرانده اند.
در این طرح، تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره گرفته تا رسیدگی به امور 
بانکی، بدون مراجعه حضوری به شعبه و از طریق پیام رسان »بله« انجام می 
شود و در پایان هر بار ارتباط نیز مشتری می تواند به نحوه خدمت رسانی 

اکانت آفیسر امتیاز بدهد.
هدف نهایی بانک آفیسر، تکریم حداکثری مشتریان است و وفادارسازی 
مشتریان بانک را به دنبال دارد. این طرح دقیقا در افزایش رضایت مشتریان، 
جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب و صرفه جویی در زمان و هزینه و 
ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط مشتریان با بانک از طریق شبکه های 
اجتماعی داخلی اقدام می کند و گامی تازه و جدی برای اعتالی نام بانک ملی 
ایران در نظام بانکی کشور است. متقاضیان بهره مندی از این خدمت می توانند 

به شعب بانکی ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

کاهش قیمت خودرو در راه است

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه 
ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ 
هزار دستگاه کاهش داده است، گفت:با ورود خودروهای جدید،قیمت 

کاهش می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا نجفی منش گفت: تعداد 
خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته 
ترخیص  با  خودروها  این  تعداد  اکنون  هم  که  نحوی  به  است، 
قطعات، از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: ورود 
این خودروها به بازار می تواند کاهش قیمت خودروها را در بازار 
تسریع کند، البته باید تناسبی هم میان قیمت خودروها در کارخانه با 
حاشیه بازار وجود داشته باشد تا حاشیه قیمتی به حداقل برسد.وی 
تصریح کرد: بر این اساس، تالش قطعه سازان در ترخیص قطعات 
و همکاری بیشتر با خودروسازان سبب افزایش عرضه خودروها به 
بازار شده و بر این اساس به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار 
با کاهش بیشتری همراه شود.به گفته نجفی منش، چنانچه شورای 
رقابت از نرخ گذاری دست برداشته و قیمت کارخانه نیز به بازار 
نزدیک شود، می توانیم با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی شدن نرخ ها در 
بازار باشیم.وی اظهار داشت: قیمت خودروها در کارخانه  باید منطقی 
شود چراکه در این صورت تولیدکنندگان ضرر و زیان می دهند و با 

کاهش تولید مواجه خواهند شد.

خبر

گوشی 1۵ تا 2۵ درصد ارزان شد

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: با کاهش 
سرعت جهشی نرخ ارز، قیمت گوشی موبایل در 
هفته جاری در بیشتر مدلها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد 

ارزان شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابراهیم درستی با 
اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه 
در کشور تاکید کرد: هنوز گوشی های جدید به 
اندازه نیاز و تقاضای مردم به بازار عرضه نشده است 
و منتظر هستیم که با ورود این کاالها، وضعیت بازار 
تثبیت شود.وی با بیان اینکه قیمت گوشی موبایل بر 
مبنای نرخ ارز تعیین می شود، افزود: هم اکنون با 
کاهش سرعت جهش نرخ ارز در کشور، بسیاری از 
مدلهای گوشی موبایل در بازار با کاهش قیمت ۱۵ 
تا ۲۵ درصد مواجه شده اند.درستی گفت: برمبنای 
شنیده ها، قرار است در هفته جاری وضعیت ۷۲۰ 
هزار گوشی تعلیق شده مشخص و این گوشی ها 
پس از قیمتگذاری، توزیع و وارد بازار شوند.رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: 
این گوشی ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده 
اند و قرار است در کمیته متشکل از وزارت صمت 
گذاری  قیمت  نیمایی  ارز  برمبنای  ارتباطات،  و 
از سوی دیگر ثبت و سفارش  افزود:  شوند.وی 
برای واردات گوشی نزدیک به ۲۰ روز است که 
آزاد شده و به این ترتیب پیش بینی می شود با 
ورود گوشی های جدید به بازار و نیز آزادسازی 
گوشی های توقیف شده، وضعیت بازار موبایل از 

هفته آینده به یک ثبات نسبی برسد.

پوشاک در انتظار ارز نیما

پیراهن  دوزندگان  و  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
و  پیراهن  تولید  اولیه  مواد  تأمین کنندگان  گفت: 
پوشاک در انتظار تأمین ارز از طریق سامانه نیما 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی درودیان در 
رابطه با شرایط بازار پیراهن گفت: با وجود تغییر 
فصل و ثبات نسبی دالر در محدوده قیمت ۱۴ 
هزار تومان، تغییری در بازار پیراهن رخ نداده است.
پیراهن  دوزندگان  و  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
ادامه داد: بازار زمانی از رکود خارج می شود که 
اقتصاد و نرخ دالر به ثبات واقعی دست پیدا کند 
که این موضوع عاملی خواهد شد تا تجار و فعاالن 
از بابت نوسانات شدید نرخ ارز نگرانی نداشته و 
تأمین مواد اولیه تولید و دوخت پیراهن را پیگیری 
کنند.وی با بیان اینکه بازار همچنان در رکود به سر 
می برد، خاطرنشان کرد: آنچنان تقاضایی از سوی 
مردم وجود ندارد و این در حالی است که با توجه 
به نرخ دالر، قیمت تمام شده یک پیراهن برای 
تولیدکننده در حدود ۱۲۰ هزار تومان و حداقل 
قیمت عرضه به مشتری در حدود ۱۵۰ هزارتومان 
است.درودیان در زمینه تأمین ارز برای تأمین مواد 
اولیه تولید پیراهن، اظهار کرد: کارگروهی در زمینه 
تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید پیراهن و 
پوشاک تشکیل شده تا ارز از طریق سامانه نیما در 

اختیار فعاالن قرار گیرد.

خبر

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت اسناد و امالک ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397
بنا به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و به استناد ماده ۵۹ 
دوم سال ۱۳۹۷  ماهه  در سه  که  اشخاص  نامه  آئیین 
امالک واقع در قطعه یک ایالم و نه چوار درخواست 

ثبت نمودند به شرح ذیل آگهی می شود:
۱-آقای خضبان گل خرمی فرزند حیدر مقدار ۳ سهم 
از ۶ سهم یکباب مغازه پالک ۹۵۹/۱۴ اصلی – واقع 

در ایالم- خیابان تختی رو به روی مجتمع بیطرف.
ششدانگ  خنجر  فرزند  محمودی  موسی  ۲-آقای 
یکبابخانه پالک ۱۱۲۴/۵/۲۷۹ اصلی – واقع در ایالم- 

خیابان غالمرضا ارکوازی- کوچه شهید عبدی.
ششدانگ  عیسی  فرزند  آرا  حیدری  قاسم  ۳-آقای 
یکباب خانه پالک ۱۱۲۷/۳۷۹ اصلی – واقع در ایالم 
– هانیوان – خیابان شهید آوینی – خیابان عابد کوچه 

اردیبهشت.
یکباب  نعمت ششدانگ  فرزند  کریمی  ربابه  ۴-خانم 
 – ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۱۲۷/۳۸۰ پالک  خانه 

خیابان بالل حبشی.
بیگ  احمد  فرزند  بیگی  محمد  شهاب  ۵-آقای 
ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۱۲۷/۳۸۱ اصلی- واقع 

در ایالم – خیابان شهید آوینی.
ششدانگ  خسرو  فرزند  مظفری  نظر  علی  ۶-آقای 
یکباب خانه پالک ۱۱۲۷/۳۸۴ اصلی – واقع در ایالم 

– هانیوان – کوچه سیوان.
ششدانگ  عبدعلی  فرزند  کمیلی  خان  فتاح  ۷-آقای 
یکباب خانه پالک ۱۱۲۷/۳۸۵ اصلی- واقع در ایالم – 

بلوار مدرس – خیابان شهید آوینی 
۸-خانم توران مظفری فرزند غضبان ششدانگ یکباب 
خانه پالک ۱۱۴۴/۳۳۰ اصلی- واقع در ایالم – میدان 

میالد – خیابان میالدچهار 
ششدانگ  مهدی  فرزند  صفری  اله  روح  ۹-آقای 
پالک  آموزشی  درمانی  کاربری  با  زمین  قطعه  یک 
میالد  میدان   – ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۱۴۴/۳۳۱

انتهای میالد یک.
ششدانگ  علی  عبد  فرزند  یوسفی  سیمین  ۱۰-خانم 
یکباب خانه پالک ۱۱۴۴/۳۳۲ اصلی – واقع در ایالم- 

چالیمار – انتهای خیابان میالد یک.
۱۱-خانم نصرت اسماعیلی فرزند شیر دستور نسبت 
به مقدار ۵ سهم مشاع از بیست و یک سهم ششدانگ 
یک بابخانه پالک ۱۲۱۵/۷۵۹ اصلی واقع در ایالم – 

چالیمار کوچه عقیل.
۱۲-آقای رضا لطفی کار فرزند سیاوش ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۹۴ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی پشت تانکرسازی درخشنده.
بیگ محمد ششدانگ  فرزند  رفعتی  ۱۳-خانم طلعت 
ایالم -  – واقع در  یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۹۹ اصلی 

پشت تانکرسازی درخشنده.
۱۴-خانم روشنک لطفی کار فرزند سیاوش ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۰۰ اصلی – واقع در 

ایالم – بلوار شهید بهشتی پشت تانکرسازی درخشنده.
۱۵-آقای بابک لطفی کار فرزند سیاوش ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۰۱ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی پشت تانکرسازی درخشنده
۱۶-آقای سیاوش لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۰۲ پالک  زمین  قطعه  یک 
ایالم – بلوار شهید بهشتی پشت تانکرسازی درخشنده
۱۷-آقای متین لطفی کار فرزند محمد حسین ششدانگ 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۰۳ پالک  زمین  قطعه  یک 
ایالم – بلوار شهید بهشتی پشت تانکرسازی درخشنده
حسین  محمد  فرزند  کار  لطفی  مهدی  ۱۸-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۰۴ اصلی – واقع در 

ایالم – بلوار شهید بهشتی – روبروی نقلیه اداره راه.
فرزند محمد علی ششدانگ  اسالمی  زینب  ۱۹-خانم 
یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۰۵ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی – روبروی نقلیه اداره راه.
۲۰-خانم منا لطفی کار فرزند محمد حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۰۶ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی – روبروی نقلیه اداره راه.
۲۱-آقای مهدی لطفی فرزند محمد حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۰۷ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی – روبروی نقلیه اداره راه.
۲۲-آقای متین لطفی کار فرزند محمد حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۰۸ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار شهید بهشتی – روبروی نقلیه اداره راه.
فرزند جعفر ششدانگ  ۲۳-آقای علی محمد حاجیان 
ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۰۹ زمین  قطعه  یک 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

حسین   فرزند  نهال  حسن  محمد  جمیله  ۲۴-خانم 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۰ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
تانکر سازی  – پشت  بهشتی  بلوار شهید   – ایالم  در 

درخشنده.
حسین   فرزند  نهال  حسن  محمد  جمیله  ۲۵-خانم 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۱ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
تانکر سازی  – پشت  بهشتی  بلوار شهید   – ایالم  در 

درخشنده.
گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  حسین  محمد  ۲۶-آقای 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۲ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
تانکر سازی  – پشت  بهشتی  بلوار شهید   – ایالم  در 

درخشنده.
گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  حسین  محمد  ۲۷-آقای 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۳ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

در ایالم – پشت تانکر سازی درخشنده.
گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  حسین  محمد  ۲۸-آقای 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۴ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

در ایالم – پشت تانکر سازی درخشنده.
گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  حسین  محمد  ۲۹-آقای 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۵ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

در ایالم – پشت تانکر سازی درخشنده.
گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  حسین  محمد  ۳۰-آقای 
واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۶ زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

در ایالم – پشت تانکر سازی درخشنده.
ششدانگ  گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  بدریه  ۳۱-خانم 

ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۷ زمین  قطعه  یک 
– بلوار شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.

ششدانگ  گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  بدریه  ۳۲-خانم 
ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۸ زمین  قطعه  یک 

– بلوار شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.
ششدانگ  گنجعلی  فرزند  کار  لطفی  بدریه  ۳۳-خانم 
ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۱۹ زمین  قطعه  یک 

– بلوار شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.
۳۴-خانم ثریا لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک 
قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۲۰ اصلی – واقع در ایالم – بلوار 

شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.
۳۵-خانم ثریا لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک 
قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۲۱ اصلی – واقع در ایالم – بلوار 

شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.
۳۶-خانم ثریا لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک 
قطعه زمین ۱۲۵۰/۱۲۲ اصلی – واقع در ایالم – بلوار 

شهید بهشتی - پشت تانکر سازی درخشنده.
فرزند گنجعلی ششدانگ  لطفی کار  ۳۷-خانم مرضیه 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۲۳ پالک  زمین  قطعه  یک 
های  ساختمان  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

نظام مهندسی.
فرزند گنجعلی ششدانگ  لطفی کار  ۳۸-خانم مرضیه 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۲۴ پالک  زمین  قطعه  یک 
های  ساختمان  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

نظام مهندسی.
فرزند گنجعلی ششدانگ  لطفی کار  ۳۹-خانم مرضیه 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۹/۱۲۵ پالک  زمین  قطعه  یک 
های  ساختمان  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

نظام مهندسی.
محمد  علی  فرزند  محمدیان  بیگ  مهتاب  ۴۰-خانم 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۲۶ اصلی – 
واقع در ایالم – بلوار شهید بهشتی – پشت ساختمان 

های نظام مهندسی.
داد  علی  فرزند  کار  لطفی  نجات  علی  ۴۱-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۲۷ اصلی – 
واقع در ایالم – بلوار شهید بهشتی – پشت ساختمان 

های نظام مهندسی.
۴۲-آقای حامد لطفی کار فرزند علی نجات ششدانگ 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۲۸ پالک  زمین  قطعه  یک 
های  ساختمان  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

نظام مهندسی.
ششدانگ  داد  علی  فرزند  کار  لطفی  عارف  ۴۳-آقای 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۲۹ پالک  زمین  قطعه  یک 
سازی  تانکر  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

درخشنده.
۴۴-خانم سوسن لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۰ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

پیرا فرزند کاظم ششدانگ یک  آذر  ۴۵-خانم نسرین 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۱ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

پیرا فرزند کاظم ششدانگ یک  آذر  ۴۶-خانم نسرین 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۲ اصلی 

– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.
پیرا فرزند کاظم ششدانگ یک  آذر  ۴۷-خانم نسرین 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۳ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

پیرا فرزند کاظم ششدانگ یک  آذر  ۴۸-خانم نسرین 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۴ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

پیرا فرزند کاظم ششدانگ یک  آذر  ۴۹-خانم نسرین 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۵ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

۵۰-خانم آتنا لطفی کار فرزند مرتضی ششدانگ یک 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۶ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

۵۱-آقای مبین لطفی کار فرزند مرتضی ششدانگ یک 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۳۷ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

۵۲-آقای مرتضی لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۳۸ پالک  زمین  قطعه  یک 
سازی  تانکر  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

درخشنده.
۵۳-آقای مرتضی لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ 
در  واقع   – اصلی   ۱۲۵۰/۱۳۹ پالک  زمین  قطعه  یک 
سازی  تانکر  پشت   – بهشتی  شهید  بلوار   – ایالم 

درخشنده.
۵۴-خانم زینب ده باالئی فرزند عیدی ششدانگ یک 
ایالم  – واقع در  قطعه زمین پالک ۱۲۵۰/۱۴۰ اصلی 
– بلوار شهید بهشتی – پشت تانکر سازی درخشنده.

ولی  صید  فرزند  علیرضائی  عبدالحسین  ۵۵-آقای 
ششدانگ  سهم   ۱۱۷۶ از  سهم   ۳۰۷ مقدار  به  نسبت 
یکباب ساختمان پالک ۱۲۵۴/۵۸۰ اصلی واقع در ایالم 

– بلوار خرم رودی – کوچه نسیم.
۵۶-آقای ابوالقاسم علیرضائی فرزند صید ولی نسبت 
یکباب  ششدانگ  سهم   ۱۱۷۶ از  سهم   ۳۰۷ مقدار  به 
ساختمان پالک ۱۲۵۴/۵۸۳ اصلی – واقع در ایالم – 

بلوار خرم رودی- کوچه باران
ولی  صید  فرزند  علیرضائی  عبدالحسین  ۵۷-آقای 
ششدانگ  سهم   ۱۱۷۶ از  سهم   ۳۰۷ مقدار  به  نسبت 
– واقع در  یکباب ساختمان پالک ۱۲۵۴/۵۸۵ اصلی 

ایالم – بلوار خرم رودی- کوچه نسیم
۵۸-آقای محمدرضا علیرضائی فرزند عبدالحسین ولی 
ششدانگ  سهم   ۱۱۷۶ از  سهم   ۳۰۷ مقدار  به  نسبت 
– واقع در  یکباب ساختمان پالک ۱۲۵۴/۵۸۹ اصلی 

ایالم – بلوار خرم رودی- 
مقدار  به  نسبت  عباس  فرزند  کاکایی  جواد  ۵۹-آقای 
۱۴ سهم از ۳۰ سهم  مشاع ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک ۱۲۷۸/۴۷ اصلی – واقع در ایالم – بلوار خرم 

رودی- خیابان شهید چمران
ششدانگ  شیر  علی  فرزند  آزادی  وحید  ۶۰-آقای 
یکباب خانه پالک ۱۳۱۳/۹۹ اصلی – واقع در ایالم – 

۲۴ متری اشرفی اصفهانی- کوچه شهید اشرفی.
صید  فرزند  باالئی  ده  محمدی  نور  یوسف  ۶۱-آقای 
پالک  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  عباس 
۱۳۳۵/۲ اصلی- واقع در ایالم- خیابان خرمشهر کوچه 

.۱۲
ایالم ششدانگ یکباب ساختمان پالک  ۶۲-شهرداری 
۱۴۱۰/۲۷۱ اصلی – خیابان خرمشهر محل تاکسیرانی.

جمعه  فرزند  پشتکوهی  مرادی  بخش  اله  ۶۳-آقای 
اصلی-   ۱۴۱۴/۱۰ پالک  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
روی  به  رو  چالسرا  شهدای  خیابان   – ایالم  در  واقع 

ترمینال.
ششدانگ  تتر  فرزند  کهزادیان  اله  حبیب  ۶۴-آقای 
– واقع در  یکباب ساختمان پالک ۱۴۳۳/۱۰۷ اصلی 
ایالم- خیابان رضوان تقاطع کوچه شهدای رضا پسند.

سلیمان  فرزند  باالئی  ده  اکبری  حمید  ۶۵-آقای 
واقع  اصلی-   ۱۴۵۱/۳۵ پالک  خانه  یکباب  ششدانگ 

در ایالم – نوروز آباد کوچه ثامن.
ششدانگ  خدابخش  فرزند  اجاللی  زینب  ۶۶-خانم 
یکباب خانه پالک ۱۴۵۴/۲۰۲ اصلی- واقع در ایالم- 

خیابان خرمشهر – کوچه سوم.
یک  ششدانگ  کرم  فرزند  صادقی  اله  کرم  ۶۷-آقای 
ایالم  در  واقع  اصلی   ۱۴۶۵/۱۷۱ پالک  زمین  قطعه 

خیابان خرم رودی – کوچه ۸ متری
۶۸-آقای محمد علی جوهری فرزند شهباز ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک ۱۴۶۸/۵۸ اصلی – واقع در ایالم 

– پشت کارخانه آرد.
به  نسبت  رضا  فرزند صید  کوخائی  سیمان  ۶۹-خانم 
مقدار ۲۰ سهم از ۹۰ سهم از ششدانگ یکباب خانه 
میدان   – ایالم  در  واقع   – اصلی   ۱۴۹۷/۱۲۰ پالک 

دادگستری- خیابان جوان.
ششدانگ  بیگ  کریم  فرزند  بیابانگرد  غالم  ۷۰-آقای 
یکباب خانه پالک ۱۵۰۰/۱۸۰ اصلی – واقع در ایالم 

– بلوار جنوبی امام کوچه شهید فالحی.
ششدانگ  نریمان  فرزند  بخت  نیک  فرمان  ۷۱-آقای 
یکباب مغازه پالک ۱۵۰۳/۵۷ اصلی – واقع در ایالم 

– بلوار جنوبی امام.
به  نسبت  محمد  فرزند  آقایی  شکر  گل  ۷۲-خانم 
مقدار سه سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ یکباب 
خانه پالک ۱۵۰۸/۶۳ اصلی – واقع در ایالم – بلوار 

سیدالشهدا – خیابان شهید عبدالهی پور.
۷۳-آقای محمود رحیمی فرزند علی بخش ششدانگ 
یکباب خانه پالک ۱۵۴۶/۳۰۱ اصلی – واقع در ایالم 
قدرت  شهید  کوچه  خرداد-  پانزده  خیابان  بانبرز-   –

نازی.
۷۴-خانم پریسا خانی فرزند نور محمد ششدانگ یک 
ایالم-  در  واقع  اصلی-   ۱۵۴۶/۳۰۲ پالک  خانه  باب 

بابرز- خیابان پانزده خرداد- کوچه شهید عبداللهی. 
ششدانگ  محمد  صید  فرزند  میشی  عباس  ۷۵-آقای 
یکباب ساختمان پالک ۱۶۰۸/۳ اصلی- واقع در ایالم 

– میدان کارگر.
۷۶-آقای علی صفری فرزند حیاتعلی ششدانگ یکباب 
بلوار  ایالم-  در  واقع  اصلی-   ۱۶۱۴/۴۲ پالک  خانه 

کارگر- کوچه ۶ متری.
۷۷-آقای داود میرانی فرزند سهراب ششدانگ یکباب 
خانه پالک ۱۶۵۶/۱۵۲ اصلی- واقع در ایالم- سبزی 

آباد بلوار عدالت – کوچه شهیدحسینی.
به  نسبت  نورمحمد  فرزند  محمدی  رحمان  ۷۸-آقای 

مقدار ۱۴ سهم از ۷۷ سهم ششدانگ یکباب خانه 
پالک ۱۶۷۱/۴۳۴ اصلی- واقع در ایالم – خیابان ۷ 

تیر- کوچه شهید کمری.
نسبت  اکبر  علی  فرزند  نیا  ملکی  مجتبی  ۷۹-آقای 
از ۷۷ سهم مشاع ششدانگ  مقدار ۱۴ سهم مشاع  به 
 – ایالم  در  واقع  اصلی   ۱۶۷۱/۴۳۶ پالک  یکبابخانه 

میدان انقالب خیابان ۷ تیر – کوچه خرم.
حسن  شاه  فرزند  اللهی  فیض  رضا  حمید  ۸۰-آقای 
ششدانگ یکباب گاراژ پالک ۱۸۴۴ اصلی که با پالک 
۳۸۴ فرعی از ۲/۳۲ اصلی ادغام شده – واقع در ایالم- 

میدان امام حسن.
قطعه ۹ چوار

۸۱-آقای حمید شریفی نیا فرزند مراد علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳/۸۷/۱۴۰۶ اصلی – 

واقع در ایالم – هفت چشمه.
۸۲-آقای نجف شریفی نیا فرزند مراد علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳/۸۷/۱۴۰۷ اصلی – 

واقع در ایالم – هفت چشمه.
        ۸۳-شرکت گاز استان ایالم ششدانگ عرصه 
ایستگاه سی جی اس هفت چشمه پالک ۳/۹۰/۱۴۰۸ 

اصلی – واقع در ایالم –روستای هفت چشمه.
ششدانگ  اله  درج  فرزند  قبادی  اله  ذبیح  ۸۴-آقای 
یکباب خانه پالک ۵/۵۹/۱۳۱۸ اصلی- واقع در ایالم 

– چوار – ضلع شرقی مدرسه شهید همتی.
آگهی تجدیدی

۸۵-آقای محمد حسین قربانی فرزند کامران ششدانگ 
یکباب خانه پالک ۱۲۷۵/۲۶۳ اصلی واقع در ایالم – 

خیابان شهروند – پشت نهالستان.
شهرداری که در آگهی قبل شماره پالک اصلی اشتباها 

۱۲۵۷ اصلی قید گردیده بود.
۸۶-آقای سعید مهدی زاده فرزند علی حیدر نسبت به 
مقدار ۱۴ سهم از ۳۰ سهم مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک ۱۲۷۸/۳۸۸ اصلی – واقع در ایالم – بلوار 
قبلی  خرم رودی- خیابان شهید چمران که در آگهی 
گردیده  قید  اصلی   ۱۲۸۷ اشتباها  اصلی  پالک  شماره 

بود.
مقدار  به  نسبت  ابراهیم  فرزند  بادپا  رحیم  ۸۷-آقای 
۱۴ سهم مشاع از ۳۰ سهم مشاع از ششدانگ یکباب 
 – ایالم  در  واقع  اصلی-   ۱۲۷۸/۳۹۱ پالک  ساختمان 
دنانان- خیابان شهید کرم پور که در آگهی  نام  محله 
قید  اصلی   ۱۲۸۷ اشتباهت  اصلی  پالک  شماره  قبلی 

گردیده بود.
 لذا مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئیین 
آگهی  مورد  امالک  به  نسبت  کس  هر  اجرائی  نامه 
اولین  نشر  تاریخ  از  را  خود  اعتراض  دارد  اعتراض 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  روز   ۹۰ مدت  به  آگهی 
شهرستان ایالم- تسلیم و رسید دریافت دارد چنانچه 
محاکم  در  فوق  امالک  به  نسبت  دیگری  اشخاص 
اخذ و  را  اند گواهی الزم  نموده  اقامه دعوی  صالحه 
آنان  حق  اینصورت  غیر  در  نمائید  ارائه  اداره  این  به 

ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۸/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۹/۱
رئییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – همایون صفری

عرضه سبد کاالی حمایتی دولت در برخی 
فروشگاه های زنجیره ای آغاز شد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، عرضه سبد 
کاالی حمایتی دولت در برخی فروشگاه های 
زنجیره ای در تهران آغاز شد. بر اساس این 
گزارش، مبالغ درنظر گرفته شده برای آن دسته 
این سبد  از گروه هایی که مشمول دریافت 

حمایتی می شوند، به حساب یارانه  سرپرست 
فروشگاه های  در  و  شده  واریز  خانوار 
عرضه کننده این سبد حمایتی، امکان تهیه اقالم 
مصرفی خانوار برایشان مهیا شده است. به  
گفته مسئوالن فروشگاه های عرضه کننده این 
سبد حمایتی، مشموالن دریافت این سبد کاال 
که اعتبار الزم به حساب یارانه آنها واریز شده 

با ارائه کارت ملی می توانند مایحتاج مصرفی 
مرحله  در  می شود  کنند.گفته  تهیه  را  خود 
کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای  نخست، 
امداد و سازمان بهزیستی، این سبد حمایتی 
گذشته  ماه  چند  طی  کرده اند.  دریافت  را 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفته  سخن  بارها  دولت  حمایتی  برنامه  از 

بود.محسنی بندپی درباره جزئیات دو بسته 
حمایتی در نظر گرفته شده برای مردم گفت: 
اجتماعی  حمایت های  بسته  طراحی  برای 
چندین جلسه برگزار شده است. برنامه اول 
برنامه« تامین کاالهای اساسی« است که یا مبلغ 
آن روی کارت های خود افراد می آید یا در 

قالب کوپن الکترونیک ارائه می شود.

توزیع سبد کاالی حمایتی دولت آغاز شد

ضد  بسته  گفت:  ایران  گمرک  کل  رئیس 
صادرات  از  حمایت  برای  گمرک  تحریمی 
تدوین شده است و از همه ظرفیت ها تقویت 
بخش تولید و رونق صادرات استفاده می شود.
ازگمرک جمهوری  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد:  تاکید  عسگری«  »فرود  ایران،  اسالمی 
دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت 
ای  نامه  شیوه  در  ورودی  حقوق  استرداد  و 
کشور  سراسر  گمرکات  به  و  تنظیم  جدید 
ابالغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، 
و  کاال  موقت  برای ورود  تسهیالت گمرکی 
از  حمایت  هدف  با  ورودی  حقوق  استرداد 
تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است. 
ورود  به صورت  که  کاال هایی  وی،  گفته  به 
موقت به کشور وارد می شوند، مشمول ضوابط 
با  نیستند.»اگر کاالی صادراتی  ثبت سفارش 
تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، از محل کاالی ورود موقت تولید شده 
باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود 
موقت کاالها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک 
از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که 

این مصوبه ابالغ شده است.«
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه 
جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر 
اساس اهداف از پیش اعالم شده برای حمایت 
از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است. 
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از 
از  حمایت  برای  گمرکی  جدید  تسهیالت 

تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور 
گمرکی، خاطرنشان کرد: در شیوه نامه قبلی، 
اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به 
کشور  اجرایی  گمرکات  از  محدودی  تعداد 
تفویض شده بود، در حالی که در دستورالعمل 
مدیران  و  ناظران  همه  به  اختیار  این  اخیر 
گمرکات مراکز استان ها تفویض شده است.
عسگری، گسترده تر شدن دامنه کاالها را در 
تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن برشمرد 
و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت 
در شیوه نامه قبلی سه ماه در نظر گرفته شده 
بود که به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی 
مورد  اولیه  مواد  ترخیص  جریان  تسهیل  و 
نیاز، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی 
یافته  افزایش  ماه  به چهار  اخیر  دستورالعمل 

است. »در صورت درخواست ذینفع، مهلت 
اشاره شده ۲ ماه دیگر نیز قابل تمدید است.«

با  داشت:  اظهار  ایران  گمرک  کل  رئیس 
تشریفات  مراحل مختلف  الکترونیکی شدن 
صادرات  عملیات  گمرک،  در  کاال  صادرات 
در بستر الکترونیکی و به صورت دور اظهاری 
انجام می گیرد. وی ادامه داد: صادرکننده پس 
از اظهار کاالی خود به صورت الکترونیکی، 
ارزیابی کاال در محل را از گمرک درخواست 
مراحل  حضوری،  مراجعه  بدون  و  کند  می 
تشریفات صادرات انجام می شود.»همچنین 
در صورت نیاز به مجوزهای موردی، مراحل 
انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام 

می شود.«
عسگری بیان داشت: به منظور تسهیل و تسریع 

صادرات، کنترل های گمرکی برای کاالهای 
سطح یک و ۲ فقط در یک مرحله انجام می 
شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر 
اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک 
به  به ورود حامل ها  نیازی  تعیین شود  و ۲ 
داخل گمرک مبداء صادرات برای توزین و 
الصاق پلمپ در گمرک مبداء یا داخلی نیست.
وی اضافه کرد: در صورتی که مسیر اظهارنامه 
تعیین   ۲ سطح  سیستمی  کنترل  صادراتی 
اسنادی  بررسی  ابتدا  این مسیر در  شود، در 
اظهارنامه های کنترل سطح ۲ توسط گمرک 
مبداء انجام می شود، در مسیر کنترلی سطح 
تولیدکنندگان  به  نیز تسهیالت ویژه ای  سه 
شود.عسگری  می  داده  صادراتی  کاالهای 
گمرک  شدن  الکترونیکی  از  پیش  تا  گفت: 
بود  روز  هفت  صادرات  تشریفات  میانگین 
که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک 
زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از 
یک روز کاهش یافته است. وی توضیح داد: 
در حالی که در گذشته باید بطور تقریبی ۹ 
مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های 
مربوطه، احراز هویت و ماده هفت، مراجعه به 
گمرک و تایپ اظهار نامه، کارشناسی، ارزیابی، 
انبار و  از  نهایت خروجی کاال  توزین و در 
گمرک خروجی و اعالم وصول صادرات را 
با تحویل اسناد کاغذی طی می کرد، اما اکنون 
حتی اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در 

مرز خروجی انجام می شود. 

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات



آن قدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می 
کند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی 

نمیکنیم و این ذات آدمیزاد هست!.
ژان پل سارتر

سخن حکیمانه

محرم راز دل شیدای خود
کس نمی بینم ز خاص و عام را

با دالرامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یک باره برد آرام را

امروز با حافظ

انتشار نخستین ترجمه از 
کتاب»وحشت، ترامپ در کاخ سفید«

ترامپ  »وحشت،  کتاب 
در کاخ سفید« نوشته باب 
علی  ترجمه  با  وودوارد 
سالمی از سوی انتشارات 

مهراندیش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر اساس 
توسط  دولتی‹  اسناد  و  مصاحبه  ساعت  صدها 
آمریکایی نوشته  برجستهٔ  نویسندهٔ  باب وودوارد 
شده است و رازهای ناگفته ای را در مورد دولت 
ترامپ آشکار می کند. وودوارد به نقل از مقامات 
آن ها  که  می نویسد  کاخ سفید  ارشد  مشاوران  و 
به نوعی مقاومت خاموش در برابر تصمیمات آنی و 
مخرب ترامپ نشان می دهند و گاهی اسناد مهمی 
را از او پنهان می کنند. وودوارد در این کتاب، با 
واقعیت ها  کاماًل حرفه ای،  و  ژورنالیستی  نگاهی 
را کنار یکدیگر قرار می دهد و به خواننده اجازه 
عمِق  به  فردی‹  تحلیل  و  نکته سنجی  با  می دهد 
دیدگاه های ترامپ، برنامه ها و ایده های او پی ببرد 
و چشم اندازی شاید روشن از مسیر پیش راهِ او، 
دولتش و همچنین متحدان داخلی و خارجی اش 
منتقدان  گفته  به  که  کتاب  این  بیاورد.  دست  به 
درباره  که  است  کتابی  معتبرترین  و  مستندترین 
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اوقات شرعی

 4۰ نشست تخصصی با موضوع نقش رسانه ها 
در انقالب اسالمی 

سعید اوحدی گفت:چهل جلسه تخصصی 
در  و  انقالب  در  رسانه  نقش  موضوع  با 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  آستانه 

برگزار می شود.
پیام  فرهنگی  خبرنگارگروه  گزارش  به 
زمان در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، نشست خبری چهل سال 

با رسانه ها امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در این نشست خبری که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری و ستاد 
عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار شد، هدف از تشکیل 
این برنامه، بررسی چهار دهه تجربه رسانه ای انقالب اسالمی و ارائه گزارشی از 

قرارگاه فرهنگی، هنری و مردمی اربعین است.
سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، حجت االسالم حبیب 
اهلل ارزانی دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، علی محمد 
اسماعیلی رئیس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی و دبیر ویژه برنامه 

چهل سال با رسانه، سخنرانان نشست بودند.
 علی محمد اسماعیلی رئیس فرهنگسرای رسانه با بیان اینکه فرهنگسرای رسانه 

متعلق به اهالی رسانه است،گفت: در زمان ما فقط دو شبکه تلویزیونی بود.
وی افزود:رسانه بخش کوچکی از زندگی ما بود  اما امروز قلب و روح مردم 
از رسانه ها سیراب می شود از این رو در این سلسله نشست علمی و حرفه ای 

سعی می کنیم از تجربیات اهالی رسانه استفاده کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه چهل سال است که ما در هجوم حمالت رسانه ای 
دشمنان قرار داریم، گفت: در این حوزه در طول این چهل سال افرادی بودند که 
شیطنت های رسانه ای را کنترل کردند. در این چهل نشست علمی برای رسانه 
های انقالب در نظر داریم که بسیاری از اساتید علوم ارتباطات، روزنامه نگاران 

و فعاالن سیاسی مباحث را مطرح کنند.
سعیداوحدی رئیس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری گفت: اهالی رسانه بار 
سنگین و مهمی به دوش دارند. در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری برنامه هایی مانند این نشست را در نظر گرفته 
است.وی با بیان اینکه طی درخواست فرهنگسرای رسانه مصوب شد که چهل 
جلسه تخصصی در حوزه فعالیت های رسانه ای داشته باشیم، گفت: مقام معظم 
رهبری در سخنرانی مختلف به اهمیت رسانه و وظایف خطیر اهالی رسانه اشاره 
کردند. ایشان فرمودند سالح رسانه مانند سالح شیمیایی می تواند مخرب باشد.
اوحدی افزود: نقش رسانه در جنگ روانی، کرامت انسان ها، دیپلماسی سیاسی، 
اخالق، امید بخشی و غیره انکار ناشدنی است. رسانه بعد از انقالب حقیقتا 
دین خودش را به انقالب ادا کرد.وی با بیان اینکه ما بیش از سه هزار نشریه 
داریم، گفت: ما یک انقالب در تولیدات رسانه داشتیم بطوریکه ما بیش از ۳۰۰ 
روزنامه و ۴۰ خبرگزاری داریم. اوحدی با بیان اینکه در کشور های مدعی که 
در همسایگی ایران هستند نهایت ۶ نشریه داشتند، گفت: ما تعداد ۳۵۰ شهید 
رسانه ،اسیر و جانباز در اتفاقات مختلف مانند فاجعه منا و جنگ تحمیلی و غیره 
داشتیم اما در آن طرف معرکه ما دشمنانی داریم که رسانه های معاند را حمایت 
می کنند به طور مثالمستقیما از عربستان حمایت می شود تا نظام ما را از بین 

ببرند و میلیونی در این زمینه هزینه می کنند.
وی با بیان اینکه در اتفاقات عراق و حمالت داعش ما ده شهید رسانه ای 
برای دفاع از حرم داشتیم، گفت: حرم حضرت زینب )س( زیر فشار بود حاال 
تمامی مناطق اشغالی. آزاد شده و رسانه های انقالبی مظلومیت های فراوان مردم 
سوریه و عراق را بیان کردند بنابراین رسانه ها هستند که نقش موثر در مدیریت 
افکار جهانی دارند.اوحدی در ادامه گفت: تفاهم نامه ای میان سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری و کانون مساجد امضا شده است در توافق های قبلی بزرگترین 
نمایشگاه و تئاتر محیطی از دستاورد های انقالب در دوازده فصل به صورت 
پرفورمنس در بوستان های شهرداری برگزار شد.وی افزود:کار ارزشمندی انجام 
شده ما پانزده برنامه متنوع فرهنگی داریم و جمعیت فراوانی از ایران و کشور 

های دیگر از مرز ایران وارد عراق می شوند و به اربعین می روند.
اوحدی گفت: ما با کانون مساجد قرارگاه اربعین را تشکیل دادیم و قرار است 
سه سینمای سیار دو سه اکران را هر شب با فیلم هایی مانند به »وقت شام« و 
... را پخش کنند. عالوه بر این، استیج هایی در حوزه نقالی و شعر و تعزیه و 
نمایش تدارک دیده شده و کاریکاتورهای در سازهای بزرگ را در برنامه داریم.
وی افزود:برنامه های ما ترکیبی از مفاهیم انقالبی و عاشورایی است چرا که 
چهلمین روز از سالروز شهادت شهدای کربال با چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب همزمان شده است. عالوه بر برنامه های مرز ایران و عراق،موکب های 

نمایشگاه و تئاتر در عراق داریم.

سینماها در اذر ماه دچار »سوء تفاهم« مي شوند

جلیل شعبانی؛ تهیه کننده فیلم سینمایی »سوتفاهم« 
در ارتباط با زمان اکران قطعی این فیلم در گفت و 
گو با »صبا« عنوان کرد: درخواست پروانه نمایش 
مجدد فیلم را پس از کوتاه کردن زمان آن بعد 
از پخش در جشنواره فجر ارسال کردیم که به 

زودی مجوز آن صادر می شود.
وی در ادامه افزود: ان شااهلل فیلم در نیمه دوم 

آذر ماه در سینماهای کشور اکران خواهد شد.گفتنی است؛ فیلم سینمایی »سوتفاهم« به 
کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه کنندگی جلیل شعبانی یکی از فیلم های راه یافته 
به سی و ششمین جشنواره ملی فجربود، که با بازخوردهای محتلف مخاطبان و منتقدان 
به دلیل تلفیق ژانرهای تریلر روان شناختی، کمدی، و فلسفی مواجه شد. ابتدای فیلم با 
جمله ای از ژان بودریار فیلسوف فرانسوی آغاز می شود.مریال زارعی، کامبیز دیرباز، اکبر 
عبدی، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی بازیگران اصلی »سوء تفاهم« هستند. فیلم مضمونی 
اجتماعی دارد و قصه آن ماجرای یک گروگان گیری است که همه چیز در متن واقعیت 
پیش می رود اما با گذشت زمان این شبهه پیش می آید که این حادثه بیشتر شبیه یک 
»سوء تفاهم« یا توهم است. و اما در متن توهم هنوز عناصری از واقعیت به چشم می آید. 

همزمان با گسترش این ابهام، ماجرای گروگان گیری نیز به پیش می رود و...

خبر

کاریکاتور

جمال خاشقچی، قربانی سیاست های تجارت  مآبانه ترامپ!

فخیم زاده :

بعد از17سال سریال مختارنامه 
را پذیرفتم

و  معدن  صنعت،  وزارت  فکری  مالکیت  دفتر  مدیرکل 
تجارت از ثبت جهانی نام »خلیج فارس« خبر داد.

با  خود  خبری  نشست  در  صالحی  میر  مهدی  مهندس 
اشاره به ثبت جهانی خلیج فارس در وایپو گفت: خیلج 
مالکیت  جهانی  سازمان  در  مروارید  پیشوند  با  فارس 

فکری )وایپو( به ثبت رسید.
وی خاطر نشان کرد: از این پس هیچ دولت و کشور و 

سازمانی نمی تواند این خلیج را با نام دیگری نامگذاری 
کند.

وزارت  همت  به  اقدام  این  اینکه  بیان  با  صالحی  میر 
صنعت بوده است، افزود: فرایند ثبت دو ساله بوده است. 
وی با بیان این که در گذشته تنها خلیج فارس مطرح بوده 
است، افزود: بر اساس سند ثبت »مروارید خلیج فارس« 
نامگذاری این خلیج به غیر از نام »مروارید خلیج فارس« 

خالف قوانین بین المللی است. به گفته وی، ثبت خلیج 
فارس از نوع ثبت حمایت از اسامی مبدا و نشان جغرافیا 

است، از این رو این حوزه با منطقه ثبت شده است.
میر صالحی با اشاره به روند ثبت جهانی »مروارید خلیج 
با  قبل  سال  دو  ثبت  انجام  فرایند  کرد:  اظهار  فارس« 
مربوط  نامه  اظهار  تنظیم  و  کارشناسی  گزارش  تنظیم 
اساس  بر  ثبت  این  پرونده  کرد:  اضافه  شد.وی  آغاز 
قانون الحاق دولت ایران به موافقت نامه لیسبون در مورد 
حمایت از اسامی مبدا و ثبت جهانی آن مصوب مجلس 
کنوانسیون  به  ایران  دولت  الحاق  قانون  همچنین  و 
سال  مصوب  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  تاسیس 
۱۳۸۰ مجلس تشکیل شد. مدیرکل دفتر مالکیت فکری 
وزارت صنعت ثبت ۶ محصول دیگر را از اقدامات دیگر 
این دفتر نام برد و یادآور شد: سنگ تراورتن محالت، 
انجیر استهبان استان فارس، زعفران قائنات، گز اصفهان، 
گز بلداجی و کشمش مالیر از دیگر محصوالت ایرانی 
است که در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت رسید.
و  کرد  ذکر  چهارم  را  جهانی  ثبت  در  ایران  رتبه  وی 
یادآور شد: فرانسه، اسپانیا و جمهوری چک به ترتیب 
رتبه های اول تا سوم را در این زمینه دارند. به گفته این 
مقام مسئول از سال ۸۰ تاکنون تعداد ۶۰ محصول ایرانی 
به ثبت جهانی رسیده است.وی اولویت ثبت این دفتر را 
میزان صادرات محصوالت عنوان و خاطر نشان کرد: بر 
این اساس در گام اول مواد اولیه به ثبت جهانی رسید 
و در گام بعد اقدام به ثبت جهانی محصوالت فناورانه 

خواهیم کرد.

حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب 
شده و به زودی از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی حکم دریافت می کند.به گزارش فارس، 
انتظامی پیش از این معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را برعهده داشت و اکنون دستیار ارشد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
و  مشهد  در   ۱۳۴۶ اردیبهشت  متولد  انتظامی  حسین 
دارای دکتری مدیریت استراتژیک است. انتظامی دی ماه 
سال گذشته با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
این  از  او پیش  ارشد وی منصوب شد.  عنوان دستیار 
انتصاب، به مدت ۴ سال )از سال ۹۲ تا ۹۶( عهده دار 

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود.

حسني انتظایم رييس سازمان 
سيمنايی ايران یم شود

شبکه نسیم برای پایان ماه صفر برنامه ها و مجموعه هایی 
را در دست تولید دارد که به زودی روی آنتن می روند.

فصل دوم مجموعه »افسانه هزارپایان« که در ۵۲ قسمت 
سرانجام  تولید،  در  وقفه  یک  از  بعد  است،  شده  تولید 
ماه  از  احتماال پس  پایان رسید و  به  تصویربرداری اش 
صفر روی آنتن این شبکه خواهد رفت. این مجموعه به 
سفارش شبکه نسیم از شهریور ۹۶ کلید خورده بود، با 
ضبط آخرین سکانسهای باقی مانده در شهرک غزالی به 

پایان راه خود رسید.
این کار به تهیه کنندگی و کارگردانی شهاب عباسی و در 
فضایی کمدی تاریخی ساخته شده و حدود چهل بازیگر 
به ایفای نقش در این مجموعه پرداختند. داستان مجموعه 
که در زمان و مکان خیالی اتفاق میفتد در مورد خانواده 
چهار نفری است که برای خرید جهیزیه به از شهر خود 
خارج شده و طی ماجراهایی به شهری عجیب می رسند 
… ورود آنها به این شهر سرآغاز ماجراهای متعددی می 

شود.
سرپرستی متون را حسن وارسته برعهده داشته و حمزه 
صالحی نگارش متن ها را انجام داده است . مراحل تدوین 
و جلوه های ویژه همزمان در حال انجام است و پیش بینی 
می شود بعد از ماه صفر از شبکه نسیم بروی آنتن برود. 

فصل نخست این مجموعه در تابستان روی آنتن رفت.

پخش »افسانه هزار اپیان« 
بعد از ماه صفر

تلویزیونی»خاک  مجموعه  خوردن  کلید  از  روزی  چند 
به  گروه  و  می گذرد  یک  شبکه  جدید  گرم«محصول 
کارگردانی جواد ارشاد سرابی در حال ضبط سکانس های 

آغازین این سریال در استان کرمان هستند.
تردید یک درام اجتماعی است که در خالصه داستان آن 
انجام مراحل حفاری در ارگ قدیم بم،  آمده است: طی 
با کشف جدیدی روبرو می شوند که به  باستان شناسان 
دلیل حساسیت موضوع، از پروفسور برومند )با بازی دانیال 
در  که  می شود  دعوت  سایت  سرپرستی  برای  حکیمی( 
خالل آن ماجرا های بسیاری اتفاق می افتد.هم اکنون گروه 
تولیدی در منطقه »راین« در حال تصویربرداری سکانس های 
مربوط به »بوم گردی قندچین« هستند و دانیال حکیمی، 
شهروز ابراهیمی، مریم خدارحمی و فرشته سرابندی مقابل 
دوربین می روند. فریبا بانک توکلی تهیه کننده سریال »خاک 
گرم«گفت:راین، باغ موزه هرندی، خانه گفتمان، چایخانه 
حمام وکیل و خانه تاریخی خرم از لوکیشن های دیگر سریال 
در کرمان هستند.وی ادامه داد: بعد از پایان فیلمبرداری در 
راین، عازم شهرستان بم خواهیم شد و سکانس هایی را در 
ارگ قدیم بم ضبط می کنیم سپس به شهرستان فهرج می 
رویم و در ادامه به تهران نقل مکان خواهیم کرد.مجموعه 
تلویزیونی »خاک گرم«کاری از گروه فیلم و سریال شبکه 
یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای تولید می شود.

 »خاک گرم« 
یک درام اجمتاعی 

 خلیج  همیشه فارس 
به ثبت جهانی رسید

»مختارنامه«  به بهانه پخش سریال  در گفت وگویی  زاده  فخیم  مهدی 
در این شبکه گفت: سال ۶۵ »جدال« را بازی کردم و بعد از آن دیگر 
بازی نکردم؛ زیرا حضورم سر صحنه مشکالتی را به وجود می آورد. 
هم سوءتفاهم هایی را ایجاد می کرد و خودم من هم صاحب سلیقه 

شده بودم تا اینکه بازی در سریال »مختارنامه« را پذیرفتم.
بازیگر نقش »عمربن سعد ابی وقاص« در سریال »مختارنامه« گفت: 
شخصیت تاریخی عمر سعد را به خوبی می شناختم؛ اما هر کارگردانی 
از  متفاوتی  برداشت های  تاریخی  کارگردانان سریال های  به خصوص 
با  سردار«  »تنهاترین  سعد  عمر  خاطر  همین  به  دارند.  شخصیت ها 
مختارنامه  در  من  نقش  داشت.  تفاوت هایی  »مختارنامه«  سعد  عمر 
دچار نوعی جنون بود که بعد از واقعه کربال برایش اتفاق افتاده بود 
و این از نگاه داوود میرباقری بود که من این نگاه را در »تنهاترین 
ندارد  را دوست  منفی  نقش  اینکه  بیان  با  نداشتم. فخیم زاده  سردار« 
پیچیده ای  دارد که ویژگی های شخصیتی  را دوست  نقش هایی  بلکه 
»نمکی«  شخصیت  مهتاب«  »مسافران  در  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 
به نظرم شخصیت مثبتی بود اما در کل نقش هایی که انتخاب می کنم 
چون پیچیدگی های خاص خودشان را دارند، بیشتر به سمت نقش های 
منفی سوق پیدا می کنند تا مثبت؛ به همین خاطر این برداشت می شود 

که من نقش منفی را دوست دارم.
وی که پس از ۱۷ سال در این سریال مقابل دوربین رفته است، توضیح 
داد: زمانی که وارد سینما شدم بعد از چند بازی به دنبال کارگردانی 
رفتم. اما بازی و کارگردانی را هر دو با هم انجام دادم. سال ۶۴ یا ۶۵ 
»جدال« را بازی کردم و بعد از آن دیگر بازی نکردم. زیرا حضور من 
سر صحنه مشکالتی را به وجود می آورد. هم سوءتفاهم هایی را ایجاد 
می کرد و خودم من هم صاحب سلیقه شده بودم و به همین دلیل دیگر 

بازی نکردم تا وقتی میرباقری نقش عمرسعد را پیشنهاد داد.
من  و  میرباقری  می کنند  فکر  بعضی ها  کرد:  ابراز  »مختارنامه«  بازیگر 
رقیب هستیم، اما اینطور نیست. میرباقری ذاتاً فیلم و سریال تاریخی را 
دوست دارد اما من اینطور نیستم و به ضرورت و احترامی که برای آقای 
حیدریان داشتم کار تاریخی ساختم و یکی از دالیلی که من بازی در 
مختارنامه را قبول کردم وجود خود میرباقری بود. فخیم زاده در پاسخ به 
این سؤال که بازیگری را ترجیح می دهید یا کارگردانی، گفت: بازیگری 
برای من همیشه در کنار کارگردانی جدی بوده و در تمام این سال ها 
هر وقت تشخیص داده ام در اثری که می سازم نقشی برای من مناسب 
است، آن را بازی کرده ام و هر جایی هم جایی برای بازی من نبوده 

این کار را نکرده ام.


