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زیارت اربعین؛ رستاخیر
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 برنامه ها و سیاست های وزرای پیشنهادی دولت اعالم شد؛

راه سـخت وزرای پیـشنهادی
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سرخ ها به 
فینال آسیا 
در شب 
رویایی

خشونت خانگی در
 جامعه مردساالر دامن 

مردان را گرفت !

به گزارش زمان ، خشونت خانگی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که با وجود پیشرفت فکری و فرهنگی در جامعه ایران همچنان 
خودنمایی می کند. در ایران عمده تحقیقات اجتماعی درباره خشونت خانگی معطوف به خشونت علیه زنان می شود اما به تازگی خبری 
منتشر شد از خشونت علیه مردان! احمدشجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی مدتی قبل درباره وضعیت همسرآزاری در ایران گفت»در 
سال۹۵، حدود ۳ هزار مرد به این سازمان برای اعالم خشونت توسط همسران خود مراجعه کرده بودند که حاال این تعداد به حدود ۵ هزار 
نفر رسیده است و همچنین ۹۰ درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و ۱۰ درصد باقیمانده را مردان هستند ،اما در کشور شاهد افزایش ۵.۸ 
درصدی مراجعات نزاع همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بودیم. تا سال ۹۵فقط ۵درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان تشکیل 

می داد، اما در حال حاضر مدعیان مرد به رقم ۷ درصد افزایش یافته است.«                                           
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لیگ قهرمانان آسیا؛ طلسم فوتبال ایران شکست

1

سرمقاله
خاشقجی چه می دانست که 
آمریکایی ها نباید می دانستند

اگرچه این گمانه ها قابل اعتنا هستند، اما از 
چنان اولویتی برخوردار نیست که الزم باشد 
محل عملیات حذف را داخل یک سفارتخانه 
تعیین کرد. پس موضوع چیســت؟ چرا باید 
خاشــقجی حذف می شــد و این حذف چه 
پشــت پرده هایی دارد که تا این حد فضای 
رسانه ای جهان را به خود مشغول کرده است؟ 
جان بردلی روزنامه نگار و کارشــناس جهان 
عرب و از دوستان خاشقجی که در هفته نامه 
اسپکتیتور کار می کند، اشاره های تلویحی 
به موضوع انگیزه قتل داشــته اســت.تفکر و 
گرایش خاشقجی از دهه 80 میالدی به اخوان 
المسلمین تغییر جهت داد و به جریان فکری 
که زمین بازی ترکیه و قطر در منطقه است، 
ملحق شد. با اینحال این مورد هم عامل اخذ 
چنین تصمیمی نمی تواند باشد. او حتی در 
آخرین گفت وگوها و مصاحبه هایش با بی بی 
سی و برخی رسانه های دیگر و از جمله با فرید 
زکریا و نیز در ستونی که واشنگتن پست به او 

اختصاص داده بود ...

2  محمد علی حیدری هایی

سیدصادق حسینی

هشدار آمریکا به روسیه درباره ایران
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به روزنامه فاینشیال 
تایمز گفت: آمریکا به روسیه هشدار داده است حتی 
به فکر کمک به ایران برای دورزدن تحریم های نفتی 

آمریکا نباشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این روزنامه انگلیسی 
ایران  نوشت:  آمریکا  بلندپایه  مقام  از یک  نقل  به 
ممکن است ایده فروش نفت خود از سوی روسیه به 
بازار جهانی برای دورزدن تحریم ها را پیش ببرد، اما 
به روسیه هشدا داده می شود حتی به این موضوع فکر 
نکند. به نفع روسیه است که فرار ایران از تحریم های 

آمریکا را تسهیل نکند.

پیش تر رسانه ها گزارش کرده بودند روسیه و ایران 
ماه گذشته تحت قراردادی، توافق کردند که ایران 
خصوص  در  را  آمریکا  تحریم های  می دهد  اجازه 
صادرات نفت دور بزند.براساس گزارش اویل پرایس، 
در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در تهران 
که در سپتامبر به میزبانی حسن روحانی، رییس 
جمهوری ایران برگزار شد و در آن والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه حضور داشت، ایران و روسیه 
قراردادی بستند که براساس آن ایران از طریق دریای 
خزر به روسیه نفت صادر خواهد کرد و روسیه این 
نفت را در پاالیشگاه های خود فرآوری کرده و سپس 

صادر  جهانی  بازار  به  را  شده  فرآوری  محصوالت 
خواهد کرد. در قبال عرضه نفت خام از سوی ایران، 
روسیه نیز کاال و خدمات برای تهران فراهم خواهد 

کرد.
نیز در  آمریکا،  وزیر خزانه داری  استیون منوچین، 
مصاحبه ای که اوایل سال جاری با رویترز داشت، 
اظهار کرد: برای مشتریان نفتی ایران دریافت معافیت 
از تحریم ها نسبت به دوران اوباما دشوارتر خواهد بود. 
منوچین گفت: من انتظار ندارم صادرات نفت ایران در 
نوامبر به صفر برسد، اما تالش های دولت آمریکا برای 

دستیابی به این هدف است.

توزیع سبد حمایتی در سه مرحله 2۰۰هزار تومانی تا پایان سال
سبد حمایتی به ارزش ۶00 هزار تومان در سه مرحله 
۲00 هزار تومانی در بین اقشار شناسایی شده توسط 

وزارت رفاه، توزیع می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انوشیروان محسنی 
بندپی با اعالم آخرین وضعیت توزیع سبد کاالیی 
تایید  اجتماعی دولت  گفت: کلیات طرح حمایت 
شده و بر اساس دستور رئیس جمهور، قرار است تا 
۱0 روز نخست آبان ماه فروشگاه های عرضه کننده 
سبد کاالیی تعیین شود تا افراد شناسایی شده از این 
حمایت اجتماعی بهره مند شوند.به گفته محسنی 
بندپی، قرار است تا پایان امسال سبد کاالیی به ارزش 
۶00 هزار تومان در سه مرحله در بین اقشار مشمول 
عرضه شود. بر اساس اطالعات به دست آمده مقرر 
شده، تا پایان امسال سه سبد کاالیی به ارزش ۶00 

هزار تومان، در قالب سه مرحله ۲00 هزار تومانی 
تعاون،  وزارت  سرپرست  این  از  شود.پیش  توزیع 
کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر، گفته بود: بر 

اساس برنامه ریزی انجام شده سرپستان خانوار با 
درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه، بازنشستگان 
با درامد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه، افراد تحت 
عنوان  به  که  افرادی  و  حمایتی  نهادهای  پوشش 
گروه های هدف شناسایی می شوند، مشمول این 
حمایت اجتماعی دولت می شوند که تالش کردیم 
این خانوارها را با ضریب اطمینان باال شناسایی کنیم.

اعتبار ۲00 هزار تومانی در هر سه مرحله در کارت 
بانکی در قالب حمایت اجتماعی واریز می شود که به 
صورت نقدی قابل برداشت نیست و صرفا برای تامین 
اقالم اساسی سبد کاالیی در فروشگاه های اعالمی 
قابل هزینه است.قرار است حمایت اجتماعی دولت 
در قالب توزیع سبد کاال پس از طرح و نهایی شدن 

در هیأت دولت، آغاز شود.
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صعود سرخ ها به فینال آسیا در شب رویایی
فوتبال  های  تیم  برگشت  دیدار 
پرسپولیس و السد قطر در مرحله نیمه 
با  قهرمانان آسیا درحالی  لیگ  نهایی 
تساوی به پایان رسید که سرخپوشان 
رفت  بازی  در  پیروزی  واسطه  به 

فینالیست شدند.
تیم  ازفارس،  نقل  به  به گزارش زمان 
در  السد  و  پرسپولیس  فوتبال  های 
قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله 
»کوالنکو  قضاوت  با  دیروز  از  آسیا 
ورزشگاه  در  ازبکستان  از  والنتین«  
این  که  رفتند  هم  مصاف  به  آزادی 
پایان  به  به یک  تساوی یک  با  دیدار 
رسید. بغداد بونجاح)۱۷( برای السد و 
سیامک نعمتی)48( برای پرسپولیس 
را  رفت  بازي  پرسپولیس  زدند.  گل 
با تک گل علي پور که از روي نقطه 

پنالتي زده بود به سود خود به پایان 
رسانده بود و با این نتیجه سرخپوشان 
ایران راهي فینال لیگ قهرمانان آسیا 
این  پرسپولیس  فوتبال  شدند.تیم 
دیدار را با علیرضا بیرانوند، سیدجالل 
محمد  زاده،  خلیل  شجاع  حسینی، 
انصاری، شایان مصلح، کمال کامیابی 
رسن)۹0  بشار  نعمتی،  سیامک  نیا، 
نوراللهی،  احمد  خواه(،  ربیع  محسن 
امید  علیپور)8۲  و علی  منشا  گادوین 
عالیشاه( برگزار کرد. در دقایق پایانی 
روی  به  زیادی  فشار  السد  بازیکنان 
دروازه السد آوردند اما آن ها نتوانستند 
کاری از پیش ببرند تا پرسپولیس در 
پایان با پیروزی ۲ بر یک در مجموع 
دو دیدار رفت و برگشت به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کند. 

خلق حماسه در ورزشگاه آزادی
پرسپولیس در حالی که از پنجره نقل و انتقاالتی به حکم فیفا 
محروم بود توانست یک حماسه در ورزشگاه آزادی تهران 
خلق کند و با بازیکنان جوان و مستعد ایرانی با هدایت فنی 
برانکو توانستند تیم پرستاره و پولدار السد قطر را در مجموع 
دو بازی رفت و برگشت از پیش رو بردارد و برای اولین مرتبه 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد.سرخپوشان ایرانی با این 
پیروزی بزرگ یک شب رویایی و طالیی را برای فوتبال ایران 
رقم زدند. بعد از حماسه ملبورن برانکو و شاگردانش حماسه 
آزادی را رقم زدند. پرسپولیس در دیدار فینال باید با برنده 
کاشیما انتلرز ژاپن و سوان سامسونگ بازی کند. فینال در 
روز 12 آبان در شرق آسیا برگزار می شود و 19 آبان در تهران 

بازی برگشت فینال برگزار خواهد شد.

  محبوبه اشرفی پیمان
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خاشقجی چه می دانست که آمریکایی ها
 نباید می دانستند

* محمد علی حیدری هایی

ادامه ...
اگرچــه این گمانه ها قابل اعتنا هســتند، اما از چنان اولویتی 
برخوردار نیســت که الزم باشــد محل عملیات حذف را داخل 
یک ســفارتخانه تعیین کرد. پس موضوع چیســت؟ چرا باید 
خاشقجی حذف می شد و این حذف چه پشت پرده هایی دارد 
که تا این حد فضای رســانه ای جهان را به خود مشغول کرده 
اســت؟ جان بردلی روزنامه نگار و کارشــناس جهان عرب و از 
دوستان خاشــقجی که در هفته نامه اسپکتیتور کار می کند، 
اشــاره های تلویحی به موضوع انگیزه قتل داشــته است.تفکر 
و گرایش خاشــقجی از دهه 80 میالدی به اخوان المســلمین 
تغییر جهــت داد و به جریان فکری که زمیــن بازی ترکیه و 
قطر در منطقه اســت، ملحق شد. با اینحال این مورد هم عامل 
اخذ چنین تصمیمی نمی تواند باشد. او حتی در آخرین گفت 
وگوها و مصاحبه هایش با بی بی سی و برخی رسانه های دیگر 
و از جمله با فرید زکریا و نیز در ستونی که واشنگتن پست به 
او اختصاص داده بود، نه تنها از اصالحات ظاهری بن ســلمان 
محکم دفاع می کرد، به شدت مدافع سیاست های ضد ایرانی 
و منطقه ای دولت ســعودی هم بود و بیش از دو ســال اقامت 

اجباری در آمریکا تاثیری بر دیدگاه های وی نداشت.
اکنون زمان آن فر ا رسیده است که بعد از دو هفته از گذشت 
ماجرای خاشــقجی، می بایست ســوال کرد › موضوع چیست 
که بن ســلمان حاضر به پرداخت چنین هزینه ای شده است؟ 
اینطور که از البالی برخی گزارش های رســانه ای و سوابق و 
فعالیت های خاشــقجی برداشت می شــود، او احتماال حامل 
رازها و اسراری بود که از نظر خانواده حاکم یعنی ملک سلمان 
دیگــر قابل تحمل نبود. یک احتمال می تواند مربوط به برنامه 
هایی از سوی وهابیت سعودی باشد که نمی بایست آمریکایی 
ها از آن اطالع یابند. خاشــقجی در آمریکا مقیم شده بود و در 
واشنگتن پست می نوشت، بنابراین او دیگر یک عنصر خارج از 
کنترل بود که با مجموعه ای از اطالعات محرمانه می توانست 
خانواده ســلمان را تهدید کند.آیا خاشــقجی از روابط مرموز 
خانواده ســلمان با اسراییلی ها چیزی می دانست یا از معامله 
ای بر ســر فلسطینی ها خبر داشــت؟ یا وی حامل اسراری از 
جمله نیات عربستان علیه دولت های منطقه بود، همانند آنچه 
برســر قطر آمد. ربط ماجرا به ترکیه چطور؟ آیا خاشقجی در 
میانه روابط نه چندان خوب انــکارا و ریاض چیزی در اختیار 
داشــت که مقام های سعودی و بویژه بن سلمان از افشای آن 
وحشت داشتند؟ در نهایت، الزم است یادداشت را با چند نکته 
و یک ســوال به پایان برد؛ اوال باید توجه داشت که برغم همه 
گزارش های رســانه ای ، هنوز بطــور کامل حقایق و جزییات 
آن از ســاختمان کنسولگری سعودی در استانبول خارج نشده 
و ابهامات درخصوص این پرونده بســیار است؛ دوم اینکه این 
اقدام یک جنایت غیر قابل انکار اســت و ســزاوار محکومیت ، 
اما در نهایت بازهم باید پرســید › خاشقجی حامل چه اسراری 
بود که می بایست در کنسولگری عربستان در استانبول قربانی 

شود؟‹

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

طرح نمایندگان برای استانی شدن 
انتخابات مجلس

 نماینــده مــردم بابل در مجلس شــورای اســامی از تهیه 
طرحــی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب نهایی 

انتخابات مجلس استانی می شود.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی نجفی در حاشــیه 
جلســه علنی دیــروز جمع خبرنگاران اظهــار کرد: ۱۲۱ 
نفر از نمایندگان طرح یک فوریتی مبنی بر اصاح قانون 
انتخابات با اســتانی شــدن انتخابات مجلس را ارائه کردند 
کــه امیدواریــم این طرح هرچه ســریع تر مراحــل قانونی 
خــود را طی کنــد و به تصویــب برســد.وی اضافه کرد: 
بــر اســاس یکی از مواد ایــن طــرح، در انتخابات مجلس 
محــدوده جغرافیایی هر اســتان بــه عنوان حوزه اســتانی 
انتخابــات محدود می شــود و نمایندگان هر حوزه اســتانی 
معــادل تعداد نماینــدگان حوزه انتخابیه موجود در اســتان 
هستند که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابیه 
مجلــس و اصاحــات بعدی آن تعیین می شــود.وی با بیان 
اینکــه ایــن طرح به صورت یک فوریتی چاپ شــده و به 
زودی در دســتور کار مجلس قرار می گیرد، خاطرنشــان 
کرد: طبق ماده دیگری از این طرح از هر حوزه انتخابیه 
موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد 
آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده باشند و 
باالترین رای را به دست آورده باشند، نماینده و نمایندگان 

اســتان از آن حوزه انتخابیه محسوب می شوند.

پیش بینی ده تا ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای تقویت قدرت خرید مردم 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:۱0 تا ۱۲ هزار 
میلیارد تومان برای تقویت قدرت خرید مردم در سال 

۱۳۹8 پیش بینی شده است
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت در 
دهمین ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال ۱۳۹8 
کل کشور با اشاره به ضرورت توجه به تناسب مصارف با 
منابع کشور در تهیه و تدوین الیحه بودجه ۱۳۹8 کل 
کشور گفت:به منظور کاهش آثار و تبعات مشکالت 
اقتصادی کشــور، "بودجه مکمل" تدوین خواهیم 
کرد و هدف از این امر اجرای سیاست های فقرزدایی 
دولت است.وی افزود: ما برای تدوین بسته حمایتی 
از اتکای به منابع عمومی کشور پرهیز خواهیم کرد 
و با توجه به این که در ســال جاری، بر اساس پیش 
بینی خزانه داری کل کشور، در حدود 80 هزار میلیارد 
تومان عدم تحقق درآمد خواهیم داشت، برای تأمین 
رفاه مردم از هیچ کوششــی دریغ نمی کنیم.رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه اظهارات خود 
گفت: ضرورت دارد در مورد اتمام و مدیریت طرح های 
عمرانی، مکانیزم هــدف را دنبال کنیم و تالش مان 
را به سمتی معطوف کنیم که از تمام ظرفیت های 
قانونی کشور بهره ببریم تا حدود ۲8۹ طرح عمرانی 
را در سال جاری با موفقیت به اتمام برسانیم.نوبخت 
همچنین در این جلسه اعالم کرد تا سی ام مهر ماه 
۱۳۹۷، تمام مطالبات گندم کاران با پرداخت ۱۲ هزار 

و ۶00 میلیارد تومان تسویه شد.

امضای قرارداد تولید ۶۵ داروی جدید

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: قرارداد 
تولید ۶۵ داروی جدید در سه ماه گذشته امضا شده 
است و این دار وها تا دو سال آینده تحویل سازمان غذا 

و دارو می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سورنا ستاری 
در مراســم روز جهانی غذا افزود: تجربیات خوبی در 
ســال های گذشــته در خصوص غذا داشته ایم به 
گونه ای که هم اکنون حدود ۲00 سم در آزمایشگاه 
قابل تشخیص اســت و البته جا دارد که در این باره 
جدی تر فعالیت کنیم.وی گفت: بهترین صنعت گران 
ما در حوزه غذا فعال هســتند و این موضوع افتخار 
بزرگی برای کشــور است.ستاری با اشاره به ساخت 
تجهیــزات مختلف صنعت غذا افــزود: این صنعت 
احتیــاج دارد که به صورت روزمره خودش را اصالح 
کند و فناوری های جدید به آن اضافه شود.وی گفت: 
در معاونت علمی در پی ایده های جدید در این صنعت 
هستیم و یکی از ایده های جدید در این باره صنعت 
حالل اســت که گردش مالی آن در سال های آینده 
افزایش خواهد داشت.معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با اشــاره به گردش مالی صنایع حالل در 
بخش های دارویی و آرایشــی بهداشتی افزود: این 
بخش ها زمین بازی ماست.ستاری گفت: مشکالتی 
در بخش استاندارد داریم که باید آن ها را با همکاری 
سازمان غذا دارو رفع کنیم تا بتوانیم در این صنعت 
سرمایه گذاری کنیم.وی افزود: در برخی از موضوعات 
غفلت کرده ایم و در برخی جا ها نیز مباحث سیاسی 
بوده اســت و به صورت علمــی موضوع نکرده ایم و 
مســائل علمی نباید حاشیه های سیاسی پیدا کند.

ستاری گفت: موضوع غذا مســائل روانی نیز دارد و 
ما یک فرهنگی به نام سفره داشته ایم و هم اکنون 
در خانه ای زندگی می کنیم که شاید فرسنگ ها با هم 
فاصله داریم.وی افزود: حفظ فرهنگ های قدیمی مهم 
است و سفره فقط برای غذا خوردن نیست بلکه افراد 
در یک خانــواده پس از یک روز کاری با یکدیگر در 
کنار آن صحبت می کنند تا روز بعد را با اتحاد شروع 
کنند و این موضوع بخشی از سالمت غذایی و سالمت 

روانی است.

تورم مهر به ۱3/4درصد رسید

 نــرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ به 
۱۳.4 درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل )۱۱.۳ درصد( ۲.۱ واحد درصد افزایش نشان می 

دهد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، در مهر ماه ۱۳۹۷ 
عدد شــاخص کل )۱00=۱۳۹۵( به ۱44.۱ رسید 
که نســبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می 
دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل ۳۲.8 درصد می باشد؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگیــن ۳۲.8 درصد 
بیشتر از مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک »مجموعه کاال 
و خدمات یکســان« هزینه کردند که نسبت به این 
اطالع در ماه قبــل )۲۵.۷ درصد( ۷.۱ واحد درصد 
افزایش یافته است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
مهر ماه ۱۳۹۷ به ۱۳.4 درصد رســید که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبــل )۱۱.۳ درصد( ۲.۱ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد.شاخص قیمت در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل 8.۶ درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« ۶.4 درصد افزایش نشــان می 
دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به 
مهر ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب 4۷.۵ و 

۲۷.۲ درصد می باشد.

اخبار

سرمقاله

هر کس از خدا بترسد، ترسش
 از مردم کمتر می شود

کالمامیر

رئیس جمهــور گفت:آمریکا در زمینه برجام 
شکست خورده تاریخ است و شکست ترامپ 
در جلسه شورای امنیت نشان داد که سیاست 
خارجی ما از تدبیر، انســجام و برنامه ریزی 

دقیق برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم حسن 
روحانی دیروز در جلســه ای با حضور جمعی 
از محققان علوم اجتماعی و اســاتید جامعه 
شناسی دانشگاه های کشور، با بیان اینکه باید 
نشــاط را در جامعه امروز ایران بیش از پیش 
تقویت کنیم، گفت: گاهی با تفســیرهایی از 
واقعیت های جامعه مواجه ایم که گاهی این 
تفاســیر با واقعیت ها منطبــق نبوده و حتی 
فاصله زیــادی دارد.رئیس جمهــور با بیان 
اینکه »تفسیری که گاهی در جامعه از وضع 
و مشــکالت امروز و فردا وجود دارد، باالتر از 
واقعیت ها است«، اظهارداشت: ما باید تالش 
کنیم تا از این فاصله کاسته شود و البته این 
بدان معنا نیســت که ما برای گسترش امید، 
خالف واقع گفته و یا صرفاً شعار بدهیم بلکه 
باید واقعیت ها و مشــکل را در همان حدی 
که هست و نه بیشــتر، بیان کنیم.روحانی، 
بیان راه حل ها همزمان با طرح مشــکالت را 
ضروری خواند و تصریح کرد: امروز باید سرمایه 

اجتماعی را با تقویت اعتماد عمومی بیش از 
پیش افزایش دهیم چرا که کاهش ســرمایه 
اجتماعی می توانــد بزرگترین معضل جامعه 
باشد که البته آن هم، از کاهش اعتماد نشات 
می گیرد.رئیس جمهور اظهارداشت: دانشگاه 
باید مستقل عمل کرده و به هر نتیجه ای که 
در تحقیقات و پژوهش های علمی رسید، اعالم 
کند اما اساتید دانشگاه نباید خود را از دولت 
جدا بدانند و همه ما بار مسوولیت سنگینی را 
برعهده گرفته ایم.روحانی با تاکید بر اینکه » 
همانطور که علم دستوری نمی شود انتقاد هم 
نمی تواند دستوری باشد«، گفت: ما استقالل 
دانشگاه و بررســی های علمی و پژوهشی را 
می پذیریم اما اینکه شــما کناری بایستید و 
بــدون ارائه راهکارهای عملــی، صرفا انتقاد 
کنید و بگویید دولت این کار را بکند یا انجام 
ندهد، قابل پذیرش نیست. همه بار مسوولیت 
سنگینی را مشترکاً بردوش داریم و باید برای 
انجام بهینه این مســوولیت سنگین، نهایت 
تالش خود را بکار بگیریم.رئیس جمهور با بیان 
اینکه باید موفقیت ها و دستاوردها را تبلیغ و 
ناکامی ها را هم به همان اندازه واقعی آنها بیان 
کنیم، افزود: دولت معصوم نیســت و ممکن 
است در برخی موارد نیز در کنار موفقیت ها و 
دستاوردهای گسترده ای که داشته، خطاهایی 

هم داشته باشد که ضروری است آن خطاها 
را بــا راه حل بیان کنید. به عبارتی همه باید 
به دنبال راه حل برویم و وارد میدان شــده و 
مسایل را تبیین کنیم. روحانی تصریح کرد: 
ما کشور نیرومندی هستیم و نباید اجازه داد 
برخی ها آینده را برای مردم سیاه ترسیم کرده 
و آنان را نگران ســازند. جامعه ما نباید نگران 
فردا باشد؛ جامعه ای که بیش از امروز، نگران 
فردا باشد باعث می شود همین نگرانی از فردا، 

امروز آن را نیز برهم بزند.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه تمام تالش 
ما باید معطوف به تقویت انســجام و سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی شود، اظهارداشت: 
حکومت ما بر مبنای مردم ســاالری است اما 
الزامــات آن گاهی اوقات رعایت نمی شــود 
بــه گونه ای که در مواردی شــاهدیم بعد از 
انتخابات، تازه دوره انتقام گیری رقبا شــروع 
شــده و حتی به قیمت لطمه زدن به مردم 
و کشــور، مشــکالتی را برای دولت و جامعه 
ایجاد می کند.روحانی دســتاوردها و اقدامات 
دولت در بخش های مختلــف از جمله زنان، 
جوانان، اقلیت های قومــی، آزادی ها، عمران 
روســتاها، کاهش تورم، توسعه خطوط ریلی 
و جــاده ای و بهره گیری از منابع مشــترک 
انرژی با همســایگان را کم سابقه ذکر کرد اما 

تأکید کرد که این به معنای نبود مشکالت در 
کشور نیست.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به شرایط پیچیده منطقه 
ای و جهانی گفــت: محیط پیرامونی ایران با 
شــرایط ویژه ای مواجه است و عکس العمل 
و اقدامات مــا در عمده حوزه های منطقه ای 

درست، بجا و حساب شده بوده است.
روحانی تصریح کرد: حکومتی که در آمریکا به 
قدرت رسیده در دشمنی با ایران و ایرانی، کم 
سابقه است اما به رغم همه تالش هایش، در 
رسیدن به اهداف ناکام خواهد ماند همانطور 
که تاکنون موفق نبوده است.رئیس جمهور با 
برشمردن برخی از موفقیت های حقوقی ایران 
در مجامع بین المللی علیه زیاده خواهی های 
واشــنگتن گفــت: آمریکا در زمینــه برجام 
شکست خورده تاریخ است و شکست ترامپ 
در جلســه شورای امنیت و در جریان مجمع 
عمومی ســاالنه ســازمان ملل متحد، نشان 
داد که سیاســت خارجی ما از تدبیر، انسجام 
و برنامه ریزی دقیق برخوردار اســت.روحانی 
تاکید کرد: با اتحاد و تقویت انســجام ملی از 
مشــکالتی که آمریکایی ها در این چند ماهه 
ایجاد کرده اند، بسیار سریع و به خوبی عبور 
خواهیم کرد و آنان نمی توانند به روندی که پی 

گرفته اند، ادامه دهند.

آمریکا در زمینه برجام 
شکست خورده تاریخ است

روحانی: انتقاد نمی تواند دستوری باشد

الریجانی: اروپا برای اجرای توافق هسته ای اقدام عملی انجام دهد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
موضع گیری  کنونی،  شرایط  در 
اتحادیه اروپا از نظر سیاسی خوب 
را  هسته ای  توافق  ایران  اما  است، 
برای اعالم موضع دیگران امضا نکرده 

است.
ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، در دیدار »فیلیپ بونکار«، 
رئیس گروه دوستی پارلمانی فرانسه 
و ایران، در مجلس سنای فرانسه و 
دوستی  گروه  رئیس  او«  »دلفین 
پارلمانی فرانسه و ایران در مجلس 
ملی فرانسه با اشاره به روابط ایران 
و فرانسه در سال های گذشته، گفت: 
روابطی گسترده  همواره  دو کشور 
هیئت های  سفر  قطعاً  و  داشتند 
می تواند  ایران  به  فرانسه  پارلمانی 
تعامالت،  و  همکاری ها  تقویت  به 
کمک شایانی کند.وی با بیان اینکه 
در حل  پیشرو  یک کشور  فرانسه 

مسائل است، ادامه داد: البته حضور 
منافقین در فرانسه یک نکته منفی 
کرده  ایجاد  ایران  مردم  اذهان  در 
است، زیرا سازمان منافقین مسئول 
است. مردم  از  نفر  هزار   ۱۷ ترور 

روابط  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
تجاری گسترده ایران و فرانسه، گفت: 
بحث  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  میان  تجاری  تعامالت 
اروپایی، بیشترین روابط را با فرانسه 

دارد و قطعاً دو کشور باید تمام تالش 
خود را برای ارتقای سطح تعامالت 
انجام دهند.الریجانی ادامه داد: ایران 
بین المللی  آژانس  گزارشات  طبق 
انرژی اتمی به تمام تعهدات خود در 
این عرصه عمل کرده و امروز انتظار 
است که اروپا اقدام عملی برای اجرای 
توافق هسته ای انجام دهد.وی ادامه 
کشورهای  اولین  جزو  فرانسه  داد: 
اروپایی بود که بعد از خروج آمریکا از 

برجام، نسبت به این مسئله واکنش 
نشان داده این اقدام را محکوم کرد 
کرد  اعالم  فرانسه  رئیس جمهور  و 
که ظرف چند هفته، اقدامات قابل 
قبولی برای تحقق توافق هسته ای 
صورت می دهد، از این رو، کشورهای 
عمل  تعهدات شان  به  باید  اروپایی 
دیده  که  چیزی  آن  اما  کنند، 
می شود، تنها حمایت سیاسی است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در شرایط 

کنونی، موضع گیری اتحادیه اروپا از 
نظر سیاسی، خوب است، اما ایران 
توافق هسته ای را برای اعالم موضع 
نکرده  امضا  اروپایی ها  و  دیگران 
است.الریجانی با بیان اینکه مسئله 
بزرگ  مشکالت  از  یکی  تروریسم 
در کل جهان و منطقه است، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با درخواست 
این  در  سوریه،  و  عراق  دولت های 
کشورها در جهت مبارزه با تروریسم 
اقدام کرد و قطعاً اگر اقدامات ایران 
نبود، امروز سوریه و بغداد در دستان 
نگاه  از  انتقاد  با  بود.وی  داعشی ها 
منطقه ای  برخی کشورهای  ابزاری 
و فرامنطقه ای به بحران تروریسم، 
افزود: قطعاً حل معضل تروریسم در 
منطقه، به اراده قوی کشورها بستگی 
دارد و جمهوری اسالمی ایران آماده 
مذاکره و همکاری با کشورها برای 
حل بحران سوریه از مسیر گفت وگو 

و راه حل های سیاسی است.

دادستان تهران خبر داد: دستگیری ۵3 متهم ارزی در چند روز گذشته

 فردی ۲4۰ میلیون دالر ارز دولتی در بازار آزاد فروخته است
 دادستان تهران از دستگیری ۵۳ متهم ارزی در ۱0 روز گذشته 
خبر داد و گفت: فردی ۲40 میلیون دالر ارز دولتی اخذ کرده و 
آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابه التفاوت بهای ارز 

دولتی و آزاد، کارخانه ای را در تبریز خریده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،جعفری دولت آبادی به بروز برخی از 
مشکالت اقتصادی مرتبط با قیمت ارز پرداخت و افزود: تصمیماتی 
که در حوزه ارز ظرف یکسال گذشته اتخاذ شد، نشان داد که 
تصمیمات برخی دستگاه های اجرایی می تواند منشاء بروز مشکالت 
اقتصادی باشد. دادستان تهران با بیان این که امروز اقتصاد ایران از 
عوامل مختلف تاثیر می پذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای 
دستگاه های قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است، 
گفت: اخیرا بانک مرکزی اعالم کرد صرافی ها می توانند خرید و 

فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک 
مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش 
ارز در معابر ممنوع اعالم شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱0 روز 
گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند. وی در تشریح وضعیت 
برخی از پرونده های ارزی اظهار داشت: فردی ۲40 میلیون دالر 
ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله 
و با مابه التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانه ای را در تبریز 
خریده است. وقتی فهرست دریافت کنندگان ارز رسانه ای شد، این 
فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد 
که ارزهای دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و 
آزاد، کارخانه  ای خریداری کرده است.جعفری دولت آبادی از این 
قبیل پرونده ها به عنوان مشکالت واقعی اقتصادی کشور یاد کرد 

و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می گرفت، 
قطعاً این گونه اقدام نمی شد؛ این در حالی است که دریافت کننده 
ارز باید اسناد واقعی ارائه نماید تا موضوع بررسی شود.دادستان 
تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی می دهند و نظارتی 
هم صورت نمی گیرد، قوه قضاییه وظیفه ی ورود به موضوع را دارد.

دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، 
یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و 
ناامیدی آن ها می شود، علت محسوب می شود. چنان چه اگر فساد 
ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسالمی ناامید می شوند؛ چرا که 
انقالب اسالمی وعده عدالت،  استقالل،  برابری و آزادی داد و لذا اگر 
با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می برد کما این که می تواند 

بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.

سخنان اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر 
خروج از پیمان »منع موشک  های هسته  ای میان  برد« نگرانی 
ها را نسبت به تکرار جنگ سرد افزایش داده است؛ رخدادی که 
با وقوع آن رقابت های تسلیحاتی و به موازات آن ناامنی در جهان 

تشدید خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، از زمانی که ترامپ به کاخ سفید 
راه یافت تاکنون بارها سخنان هشدارآمیز وی در خصوص راهبرد 
اتمی و تسلیحاتی این کشور جهان را نگران کرده و صحبت های 
اخیرش نیز بر میزان نگرانی ها افزوده؛ موضوعی که در دو هفته ای 
است در صدر توجه رسانه های مطرح دنیا قرار گرفته است. ترامپ 
روز شنبه ۱8 مهرماه همزمان که روسیه را به نقض پیمان منع 
موشک  های هسته ای میان  برد )INF( متهم می کرد، از احتمال 
خروج آمریکا از توافق مذکور سخن به میان آورد و تاکید کرد که 
روسیه متأسفانه این پیمان را محترم نشمرده و برای همین ما این 
توافقنامه را فسخ کرده و از آن خارج می  شویم.همچنان که انتظار 
می رفت برخی رهبران جهان از جمله مقامات روسیه و آلمان به 
آن واکنش نشان دادند. مواضع روسیه از آن جهت که مخاطب 
راهبرد ترامپ است، اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا »سرگئی 
ریابکوف« معاون وزیر خارجه ای کشور ایاالت متحده را به اقدام 
متقابل تهدید کرد. هراس از اقدام متقابل مسکو صدای اعتراض 
آلمان که دو دهه گذشته رهبری اتحادیه را بر عهده دارد، بلند کرد 
و »هایکو ماس« وزیر امور خارجه این کشور تصریح کرد که ایاالت 
متحده باید تبعات تصمیم خود را برای خروج از پیمان منع موشک 

 های هسته  ای میان برد و تاثیری که این تصمیم بر اروپا و تالش 
های آتی خلع سالح در جهان خواهد گذاشت، در نظر بگیرد.حال 
این پرسش به ذهن می رسد که پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد )آی ان اف( بین چه کشورهایی است و چه تعهداتی را برای 
طرف های توافق در نظر گرفته است؟ پیمان مذکور در سال ۱۹8۷ 
یعنی حدود سه دهه پیش بین »رونالد ریگان« رئیس جمهوری 
آمریکا و »میخائیل گوباچف« آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
امضا شد؛ پیمانی که بر پایه آن تولید و آزمایش موشک های کوتاه 
برد ۵00 کیلومتر تا میان بردهایی ۵۵00 کیلومتر از سوی طرفین 
منع می شد.ترامپ اما معتقد است که روسیه مفاد این توافق را 
زیر پا گذاشته و جای تعجب دارد که چرا »باراک اوباما« رئیس 
جمهوری قبلی آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان  برد 
خارج نشده است. بنابراین ناظران معتقدند که با توجه به پیشینه 
دو ساله حکمرانی ترامپ، وی از این توافق نیز همانند ده ها توافق 
و پیمان بین المللی دیگر خارج خواهد شد. برخی کارشناسان اما 
نظری عکس دارند و بر این باورند که ترامپ با به دلیل اقدام متقابل 
سران مسکو، تنها به تهدید بسنده می کند تا از این طریق بهانه 
ای موجه برای تقویت توان موشکی و هسته ای ایاالت متحده 
بیابد. چنین موضوعی را می توان در دکترین اتمی آمریکا که که 

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر شد، به وضوح دریافت که در متن آن 
آمده بود زرادخانه اتمی آمریکا برای مقابله با روسیه تنوع بیشتری 
پیدا می کند و بمب  های هسته  ای کوچک  تر تولید خواهد شد؛ 
راهبردی که افزون بر روسیه، چین، کره شمالی و ایران را نیز نشانه 
رفته بود.این دکترین اتمی مخاطره آمیز آمریکا را رهبران جهان 
هر کدام به نوعی زیر سوال بردند، دو روز بعد )۱۵ بهمن( حجت 
االسالم »حسن روحانی« رئیس جمهوری کشورمان در مراسم 
افتتاح ۱0 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس از اهمیت توانمندی 
دفاعی ایران و نقد استراتژی اتمی آمریکا سخن به میان آورد و 
اظهار کرد: در دنیایی که معتقد است سالح کشتار جمعی نباید 
وجود داشته باشد و استفاده از آن علیه بشریت ممنوع بوده و باید 
از بین برود، ببینید آمریکایی ها با چه زبان وقیحانه ای روسیه 
را با سالح اتمی جدید تهدید می کند لذا هنوز بحث ساخت 
سالح های جدید و مخرب برای تهدید و استفاده علیه رقیب مطرح 
است، آیا در این شرایط می شود کسی بگوید که دیگر زمان صلح 
و همزیستی است و نیازی به قدرت دفاعی نداریم؟ برخی گزارش 
ها از رسیدن هزینه زرادخانه اتمی ایاالت متحده در ۳0 سال 
آینده به بیش از ۱.۲ تریلیون دالر اطالع می دهند و »استفن 
شوئارتز« تحلیلگر مستقل اتمی که کتابی نیز با عنوان »حسابرسی 

اتمی:هزینه های و پیامدهای تسلیحات اتمی آمریکا از ۱۹40« به 
نگارش درآورده معتقد است که این برنامه های چالش برانگیز هر 
چند مقرون به صرفه نیست اما بیشترین هزینه اتمی از زمان دولت 
ریگان به شمار می رود. همچنین توسعه تحقیقات بر روی موشک 
های میان برد و مجوز تولید کالهک های هسته ای جدید از جمله 
اقدامات دولت ترامپ در طول یکسال ریاست وی بر آمریکا بوده و 
به نظر می رسد این برنامه در پی حمایت های جدی کاخ سفید با 

سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
 آمریکا و روسیه از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره در زمینه 
موشکی و تسلیحاتی به توافقاتی دست یافته و برخی نیز به دالیلی 
در اجرا با مشکل مواجه شده اند. دو توافق با عنوان »سالت« و سه 
توافق در قالب »استارت« که در فضای جنگ سرد بین دو کشور 
 New( »امضا شد، در نهایت در سال ۲0۱0 به پیمان »استارت نو
START( منجر گردید که اوباما و »دیمیتری مدودف« رئیس 
جمهوری وقت روسیه بر آن مهر تایید زدند. اینک در شرایطی که 
زمزمه جنگ سر از رسانه های جهان به گوش می رسد، »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ عازم روسیه شده تا در کنار 
مسائل مختلف منطقه ای و جهانی در ارتباط با موضوع موشکی 
و هسته ای نیز به رایزنی بپردازد. حال باید منتظر ماند و دید 
که آیا اختالف مسکو و واشنگتن در این ارتباط با گفت وگو و یا 
توافق دیگری همچون سالت و استارت حل و فصل خواهد شد یا 
این که باید شاهد جنگ سرد و تشدید رقابت های تسلیحاتی در 

جهان باشیم. 

راهبرد اتمی ترامپ و زمزمه تکرار جنگ سرد
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زیارت اربعین؛ رستاخیر نشانه هاست
سیدصادق حسینی

نخستین روز دی سال ۱۳۹۲ بود. با مجید رفیعی سردبیر همشهری جوان 
از فرودگاه اهواز تاکسی گرفتیم و خودمان را به چذابه رساندیم و بعد با مینی 
بوس یک ضرب رفتیم نجف. سالم که دادیم و نماز خواندیم از میان قبرهای 
وادی الســالم گذر کردیم و با تاکسی راهی کربال شدیم. دل در دلمان نبود؛ 
شوکه بودیم. بعد از این همه سال انتظار فرصت فراهم شده بود و حاال به میانه 
الطریق الی کربالء رسیده بودیم.راه بسته بود و خودروها در هم پیچیده بودند. 
ساعت کمی از ۹ شب گذشته بود. به مجید گفتم بلند شو که از اینجا باید پیاده 
روی را شــروع کنیم. سوز سرمای بیابان به زانوهایمان می زد و می لرزیدیم. 
اول پشــت دسته ای از لبنانی ها راه رفتیم که نوحه وداع می خواندند. کمی 
جلوترش با جوانانی از بصره هم قدم شدیم و وقتی سردمان شد، کنار آتش 
موکب عشایر بنی تمیم نشستیم. چند ده ستونی را طی کرده بودیم که از دور 
مرتضی درخشان را دیدیم که از کوفه، ۲ روز پیش حرکت کرده بود.صبح که 
پیاده روی را آغاز کردیم؛ در ایران اربعین بود؛ اما در عراق؛ سیل جمعیت به کربال 
روان بود؛ همه می دویدند تا به فردا که اربعین بود برسند. راه کناره که هیچ، راه 
سواره رو هم پر از مردم بود و ماشین هایی که از نجف به کربال می رفتند؛ در 
خط مقابل به کندی حرکت می کردند. با این حال در دشت آن سوی جاده نیز، 
مردم در راه بودند. میزبانان با صدای بلند می گفتند: هله بالزوار؛ هله بیکم؛ هله 
بالزوار ابوسجاد؛ هله یا ابطال؛ ماجورین... صبح که پیاده روی مان را آغاز کردیم؛ 
غوغایی بود. رستاخیر مردان و زنان و کودکانی بود که بی توجه به اطراف؛ راه 
شان را می رفتند و ذکرشان را می گفتند. بسیاری با خود پرچم حمل می 
کردند. پرچم های سبز و قرمز و مشکی: صل اهلل علیک یا سیدالشهدا؛ لبیک 
یا حسین؛ السالم علیک یا اباعبداهلل؛ یا زهرا؛ یا حیدر؛ یا رسول اهلل! یا لثارات 
الحسین! هر کس برای خود عالمتی داشت؛ یا پرچم حمل می کرد یا سربند 
بسته بود و یا ِگل به پیشانی و صورت مالیده بود. صبح که پیاده روی را شروع 
کردیم؛ غوغایی بود و رستاخیری. پرچم عالمت است و نشانه و شاخص. همان 
طور که عاشورا نشانه و شاخص است برای شناخت حق و باطل. اربعین نیز 
برای ما عالمت و نشانه است. برای همین امام صادق علیه السالم، اربعین را 
نشانه قرارداد؛ برای این روزها؛ برای همیشه ی تاریخ. زیارت اربعین نشانه است 
تا نشان دهیم هویت ما چیست؛ عالمت است که بگوییم ما حسینی هستیم و 
این زیارت، عهد و پیمان ابدی ماست. در جهانی که نشانه ها ماندگار می شوند، 
زیارت اربعین حضرت سیدالشهداء؛ رستاخیز نشانه هاست که سراسر دنیا را پر 

می کند: لبیک یا حسین!

درآمد رنو با خروج از ایران ۶ درصد سقوط کرد

 خودروساز فرانسوی، رنو، گزارش داد که درآمد این شرکت در سه ماه سوم 
امسال با افت فروش در بازارهای درحال ظهور و خروج از بازار ایران آسیب 

دیده است و ۶ درصد سقوط کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خودروساز فرانسوی، رنو، گزارش داد که درآمد 
این شرکت در سه ماه سوم امسال با افت فروش در بازارهای درحال ظهور 
و خروج از بازار ایران آسیب دیده است و ۶ درصد سقوط کرده است.رنو روز 
سه شنبه اعالم کرد که در سه ماهه سوم امسال درآمد این شرکت ۱۱.48 
میلیارد یورو )۱۳.۱۶ میلیارد دالر( شــده است که درآمد بخش خودرو با 

سقوط سنگین 8.4 درصدی به ۱0.0۶ میلیارد یورو رسیده است.

 اردوغان : قتل خاشقجی برنامه 
ریزی شده بود

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در خصوص قتل 
روزنامه نگار منتقد عربستانی گفت که باید مشخص شود 

چه کسی دستور این قتل را داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »رجب طیب اردوغان« 
که اعالم کرده بود تمامی حقایق در مورد قتل »جمال 
خاشقجی« را فاش می کند، سخنرانی خود در این رابطه 
را در پارلمان ترکیه و در جمع اعضای حزب عدالت و 
توسعه ایراد کرد.وی به خانواده خاشقجی و دوستان وی 
تسلیت گفت و افزود: به نظر می رسد که یک نقشه برای 
قتل خاشقجی تهیه شده بود و خروج پرشتاب تعدادی از 
کارکنان کنسولگری عربستان از ترکیه این فرضیه را قوت 
می بخشد. در تاریخ اول اکتبر یعنی یک روز قبل از ناپدید 
شدن یک تیم از عربستان وارد ترکیه شده و جنگلی در 
نزدیکی استانبول را مورد بازرسی قرار داده اند به نظر می 
رسد آننها به دنبال جایی برای مخفی کردن جسد بوده 
اند. در روز قتل نیز دوربین های کنسولگری از کار افتاده 
بودند. اردوغان در ادامه گفت: تیم امنیتی سعودی پس 
از ورود به ساختمان کنسولگری در روز قتل خاشقجی، 
دوربین های مداربسته داخل ساختمان را از کار انداختند. 
از آنجایی که نامزد خاشقجی از حضور وی در ساختمان 
کنسولگری خبر داشت؛ پس از گذشت 4 یا ۵ ساعت 
از ورود وی به ساختمان، مراتب را به مراجع ترکیه ای 
گزارش داد. وی به بازداشت ۱8 نفر در عربستان اشاره 
کرد و عنوان داشت که لیست اسامی افراد بازداشت شده 
در اختیار ترکیه قرار گرفته و مشخص شده که تعدادی از 
بازداشت شده ها همان هایی بوده اند که آنکارا به عنوان 
مظنون معرفی کرده بود. باید تمامی افرادی که به هر 
نحوی در این جنایت نقش داشته اند محاکمه شوند و 
نه فقط یک عده شخصیت های امنیتی. رئیس جمهوری 
ترکیه گفت: مقامات عربستان از همان ابتدا به کلی منکر 
وقوع قتل در ساختمان کنسولگری شدند اما در هر صورت 
اعتراف به وقوع این جنایت، گام مهمی بود. اردوغان در 
ادامه به حضور نیروهای مشکوک در کنسولگری عربستان 
و رفت و آمدهای مشکوک آنها به هتل ها اشاره کرد و 
گفت: پس از ورود خاشقجی به کنسولگری عربستان دیگر 
خبری ا از وی نشد و همسر او گفته که خاشقجی علیرغم 
میل خود بازداشت شده است.وی در ادامه به حضور ۱۵ 
نیروی عربستانی در ترکیه برای قتل خاشقجی اشاره کرد 
و گفت: ۱۵ شهروند عربستانی در این قتل دست داشته 
اند. مقامات عربستان در ابتدا منکر این قضیه شدند که 
خاشقجی در داخل کنسولگری ناپدید شده است. ترکیه 
ساکت  ماجرا  این  برابر  در  که  کرد  اعالم  زمان  آن  در 
نمانده و منتظر نتیجه تحقیقات می ماند. سپس با پادشاه 
عربستان سعودی گفتگو کردیم و قرار شد تا یک گروه 

کاری مشترک برای تحقیقات تشکیل شود. 

یاد د اشتخبر

آگهی مزایده
 موضوع اجاره  یکساله پالژ لیدو

 شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 
بند دوم مصوبه شماره 83 مورخه97.7.11 شورای محترم 
اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پالژ لیدو اقدام 

نماید
2-  واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
از سایر شرایط و جزئیات تا مورخه97.8.12 به شهرداری 
رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن  012-55250811  تماس 

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

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

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
 97.8.13 مورخه  پیشنهادات  بازگشایی  تاریخ   -3

خواهد بود
4- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
قدرت ا... شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر

موضوع ابالغ
فرزند محمد رضا  ابراهیم گل چوبی  اقای  اینکه خواهان  به  نظر  دادرسی     وقت 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت زهرا زراعتیان فرزند جمال در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به ۱4/4۱۶/۹۷ ثبت و برای مورخ ۹۷/۹/۵ 
ساعت ۱۱ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه ۱4حاضر و قبل از ان جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان به دفتر 
شعبه۱4مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

و اقدام متقضی به عمل خواهد امد
 مدیر دفتر شعبه14شورای حل اختالف دادگستری بابل اکبرزاده

اگهي  ابالغ
 حکم دادگاه به ۱- بهرام بهرامي٢-مظفرکرمي۳-ایام دین پرور4-ارش عطاري شرقي۵-

جمشیداسالمي 
نظربه اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۰۹۹۷۱۹۷٢٢۰۰۱۶۹ مورخه ۹۶/۳/۱۱شعبه  
دوم دادگاه عمومي نوشهردر پرونده کالسه ۹٢۰۷۵٢حکم به محکومیت خواندگان 

مذکورمبني برحکم ابطال سندمالکیت پالك ثبتي شماره ٢44فرعي از٢4اصلي بخش 
قشالقي دهستان خیرودکنار به مساحت 4۳۹/۵۰مترمربع واقع درروستاي نجارده وابطال 

سندانتقال به شماره ۳۰۷۷4مورخ ۸۸/4/۱دفترخانه اسنادرسمي شماره 
شماره  ۸۹/۶/٢۳دفترخانه  ۳٢۹۷۷مورخ  شماره  به  سندانتقال  وابطال  ۳چالوس 
 ۱۰4 شماره  ۹٢/۶/٢۱دفترخانه  ۳۸٢۱۰مورخ  شماره  به  انتقال  چالوس،ابطال 
نوشهروصدورحکم به خلع یدازموضوع دادخواهي به شرح کارشناسي به عمل اورده 
وقلع وقمع اعیاني موجود درموضوع ابطال به شرح باال ودادخواهي به عمل امده با 
احتساب وپرداخت کلیه خسارات دادرسي به نفع خواهان یوسف قنبري صادرگردیده 
وراي صادره غیابي وظرف مدت ٢۰ روز قابل واخواهي در همین دادگاه وپس ازمضي 
مي  تجدیدنظراستان  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهي  ٢۰روزقابل  مذکورظرف  مدت 
باشدلذامراتب یک نوبت اگهي مي شود تاخواندگان مذکورازحقوق قانوني خوداستفاده 
نماینددرصورت قطعیت دادنامه وصدوراجرائیه یک نوبت در روزنامه اعالم وده روزپس 

ازان اجراخواهدشد.
منشي شعبه دوم دادگاه حقوقي نوشهر-خلج

اگهي ابالغ 
حکم اصالحي دادگاه به ۱-بهرام بهرامي٢-مظفرکرمي۳-ایام دین پرور4- ارش عطاري 

شرقي ۵-جمشیداسالمي 
شعبه  از  مورخ ۹۶/۳/۱۱صادره  شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹۷٢٢۰۰۱۶۹  دادنامه  در خصوص 
بنام هاي  ازخواندگان  نام سه تن  امرکه  اینکه  به  دوم دادگاه حقوقي نوشهربا توجه 
ایام دین پرورونرگس مرادي وبهرام بهرامي از قلم افتاده اندبدین وسیله با توجه به 
درخواست وکیل محترم خواهان ها که به شماره ۹۶۱۰۰۹۱۹۷٢٢۰۱٢۶۸مورخ ثبت 
گردیده است وبه استنادماده ۳۰۹قانون ایین  دادرسي مدني ضمن تصحیح ان وبراساس 
دادنامه فوق الذکراسم سه تن ازخواندگان اضافه میگرددبه نفع خواهان یوسف قنبري 
صادرگردیده وراي غیابي وظرف مدت ٢۰ روز قابل واخواهي درهمین دادگاه وپس 
مي  تجدیدنظراستان  دردادگاه  تجدیدنظرخواهي  ٢۰روزقابل  مذکور  مدت  مضي  از 
باشدلذامراتب یک نوبت اگهي مي شودتا خواندگان مذکورازحقوق قانوني خوداستفاده 
نماینددرصورت قطعیت دادنامه وصدور اجرائیه یک نوبت درروزنامه اعالم وده روزپس 

منشي شعبه دوم دادگاه حقوقي نوشهر-خلجازان اجراخواهدشد.

اگهی مزایده  نوبت اول 
 در کالسه ۹۳۰٢۳۰اجرای شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت فروش ششد 
دانگ از ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  پالك ثبتی ۸۱٢۸ اصلی ٢۸۱۵ بخش یک 
شرق بابل به مساحت ۹۶۷/۹۱متر مربع واقع در بابل  جاده قائمشهر پشت میدان بار گوهر 
دشت نارنجستان ۱۹ در تاریخ۹۷/۰۸/۳۰ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای شعبه ششم 
حقوقی بابل واقع در دادگستری  بابل از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان اقدام نماید  
ملک پالك ثبتی فوق متعلق به اقای سید مهدی حسینی فرزند سید محمود به مساحت 
فوق به حدود اربعه شمال در ۸ قسمت اول درب و دیواریست به طول 4.۳۳ متر  به کوچه 
عام  دوم درب و دیواریست به طول ٢.۶۶ متر به کوچه عام سوم درب و دیواریست به 
طول ۶.۳۰ متر به کوچه عام و چهارم درب و دیواریست  به طول .۸۹ متر  پنجم 4.۰۳ 
متر ششم ۰۸۷. متر هفتم ۰۳۰متر هشتم درب و دیواریست به طول ۳.4۹ متر به کوچه عام 
شرقا در سه قسمت اول به دیوار به طول ۳۷/۵٢متر به ٢۸۱۵ اصلی دوم به دیوار به طول 
4.۳۸ متر به ٢۸۱۵ اصلی دومی ۱۳.۰۷ متر به ٢۸۱۵ اصلی جنوبا دیواریست به طول ۱۷.۱۱ 
متر به ٢۸۱۵ اصلی غربا ۶۱.۰۷ متر به ٢۸۱۵ اصلی در پالك مورد نظر یک بنا به مساحت 
حدود ۱۹۰ متر مربع با دیوار بلوك سیمانی و پوشش سقف شیروانی  با ورق های موجدار  
سیمان  و زیر سازی قوطی و دو عدد ستون در وسط و یک بنای دو طبقه مصالح بناییدر 
قسمت ورودی که سقف ان برچیده و بنا در هر طبقه حدود ۳۰متر مربع که قابل اسکان و 
استفاده نمی باشد که کارشناس منتخب به ارزش ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال را براورد نموده است 
و مبلغ محکوم به ۱۰۷٢4۶۹٢۷۵ ریال در حق رضا علیزاده میباشد و مزایده از این قیمت 
کارشناسی  شروع و به کسانی که  باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین 
خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه ششم 
مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده۱٢۹ قانون اجرای احکام 
مدنی باید ۱۰ درصد قیمت را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند در صورت انصراف 
برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه 

بعدی بر عهده خریدار می باشد 
 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل-عباسی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مهدی یزدانی چراتی فرزند عزیزاهلل به شرح درخواستی که به شماره۹۷۰۶۷۵ این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحومه مولود پورعلی شورکی فرزند محمد اسمعیل به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از 
بابلسر در تاریخ ۹۷/۳/٢4در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از
۱- مهدی یزدانی چراتی فرزند عزیز اهلل شماره شناسنامه 4۹۸۹۵٢٢۶۶4پسر متوفی

 ٢-مهناز یزدانی چراتی فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه 4۹۸۹44۰٢۰۱فرزند متوفی
۳- شهناز یزدانی چراتی فرزند عزیز اهلل به شماره شناسنامه 4۹۸۸۵۱٢۰۵۳فرزند متوفی 

4-شهال یزدانی چراتی فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه 4۹۸۸۵۱٢۰۶۱فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای نوروز پیل تن فرزند حبیب اهلل به شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۶٢۱این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحوم حبیب اهلل پیل تن فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱٢ صادره از چمستان در 
تاریخ ۹۷/۱/٢۵در اقامتگاه دائمی خود شهرستان آمل فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از خانم طیبه سیفی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ٢۳۰صادره ۱- 
از چمستان همسر متوفی 

٢-خانم طاهره پیل تن فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه ۵4۹۸ صادره از نور دختر 
متوفی

۳- نوروز پیل تن فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 4۳4صادره از نور فرزند متوفی
4- هنده پیل تن فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه ۹۱ صادره از نور دختر متوفی

۵- فاطمه پیل تن فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه ۳۰۵ صادره از نور فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 

 ۹۷/۵۰۷
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده

آگهی کالسه پرونده96۰1۰1
 مشخصات ابالغ شونده حقیقی فریدون پور اصالنی فرزند رجب به نشانی مجهول 
المکان با کد ملی ۰۰44۷۳۸۰۳۱مهلت  حضور ۵ روز نوع علت حضور در خصوص 
شکایت اداره گاز شهرستان چمستان علیه شما دایر بر جعل جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این دادگاه حاضر شوید با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ 
می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 

شدم. الف ۹۷/۵۰۶
 رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو چمستان سهراب ابراهیمی 

دادنامه
به تاریخ: ۹۷/۰۶/٢۰     کالسه پرونده:۹۳/٢/۹۷                          دادنامه:4٢۹ 

مرجع رسیدگی: شعبه ٢  شورای حل اختالف اسالمشهر 
خواهان: محسن غریبی/ اسالمشهر- خیابان کاشانی- نبش ك ۱۷- پ ۳۱۱ 

خوانده:آقای عباس خالو شاندیز به آدرس مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه  

گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا  با بررسی مجموع  اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رأی شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای محسن غریبی به طرفیت خوانده آقای عباس خالو 
شاندیز به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ٢۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت افت قیمت خودرو و هزینه کارشناسی سیصد هزار تومان و با احتساب 
هزینه دادرسی با عنایت به  محتویات پرونده خواهان در مورد خواسته اظهار داشتند 
اینجانب با خودروی لیفان به شماره انتظامی ۶4۸ ج ۷۸ در حال حرکت بودم که خوانده 
با خودروی نیسان به شماره انتظامی ۸4٢ ج ۹۸ ایران ۱۰ با خودروی بنده برخورد 
نموده و مقصر حادثه بودند و پس هزینه کارشناسی خسارت وارده به خودروی بنده 
به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان و افت قیمت خودرو دو میلیون و پانصد 
هزارتومان تعیین و بر آورد گردید لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شش میلیون و پانصد هزار تومان به عالوه دو میلیون و پانصد هزارتومان افت قیمت 
خودرو و مبلغ دویست هزارتومان هزینه کارشناسی و صد هزار تومان هزینه دادرسی 
تامین دلیل مورد تقاضاست خوانده علیرغم ابالغ وقت قانونی در جلسه رسیدگی شورا 
حاضر نشده و در مقام دفاع الیحه ای نیز ارائه نکرده است علیهذا شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اسناد و مدارك ابرازی از سوی خواهان دعوی وی را وارد دانسته و 
با استناد به مواد ۵۱۹،۹۸،۱۹۸  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان خسارت وارده 
اتومبیل خواهان و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان افت قیمت خودرو و مبلغ سیصد 
هزار تومان هزینه کارشناسی و تامین دلیل با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ ٢/٢۰۷/۵۰۰ 
ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رآی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه  و پس از گذشت ٢۰ روز  قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی  اسالمشهر می باشد. م الف ۱۷٢4
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف  اسالمشهر- حسن محمدی  

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    حجت معلمی    به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۹۷/۵/۶صادره از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید 

بهشتی تنکابن 
مبلغ   پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   /ش۶جنابعالی    ٢4٢/۹۷ پرونده  بکالسه 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و ۱/۷۵۵/۰۰۰ ریال  هزینه دادرسی  و هزینه آگهی و 
خسارت تاخیر از تقدیم دادخواست  زمان ۱۳/4/۹۷ تا لغایت اجرای حکم طبق شاخص 
قیمت ها    در حق خواهان  لیال محمدیان    ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

دادنامه
  شماره پرونده۹۶/۱۰۳4/۷ شماره دادنامه۵۱۷- ۹۷/۶/٢۵ خواهان سارا عباسی با وکالت  
فریما شجاعی  بابل خ بازار کوی فرهنگ4 مجتمع حسین نزاد ط ۳ واحد۷ خوانده 
غالمحسین عباسی مجهول المکان خواسته مطالبه نفقه  رای شورا  در خصوص دعوی 
خانم سارا عباسی  با وکالت فریما شجاعی  زند بطرفیت  اقای غالمحسین عباسی  به 
خواسته مطالبه نفقه فرزند از تاریخ  تقدیم دادخواست تا زمان واجب النفقه بودن و 
کلیه خسارات دادرسی و قانونی به استناد  تصویر مصدق شناسنامه  شورا با بررسی 
در جمیع اوراق پرونده از جمله متن دادخواست و صورت جلسه های اعضای  شورا 
نظر به اینکه مطابق کچی مصدق شناسنامه ضمیمه  پرونده خواهان اشاره شده فرزند  
خوانده می باشد و با توجه به اینکه نفقه اوالد بر عهده پدر می باشد  و جهت تعیین 
میزان نفقه فرزند که از امور تخصصی می باشد کارشناسی  رسمی دادگستری اظهار نظر 
نموده است و خوانده  نیز ایراد و دفاع موثری در شکل و ماهیت دعوی طرح شده بعمل 
نیاورده است لذا دعوی  خواهان   وارد تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون ائین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۹قانون شورای حل اختالف 
و مواد۱۱۹۹و ۱٢۰4 و ۱٢۰۶ قانون مدنی مواد ۱٢و4۷ قانون حمایت  خانواده حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند به نام سارا عباسی از تاریخ تقدیم دادخواست 
۹۶/۱۱/٢۵ تا تاریخ ۹۷/٢/۳۱ جمعا به مبلغ ۱۳/۵۵۰/۰۰۰ ریال و سپس تا زمان واجب 
النفقه بودن ماهیانه به مبلغ 4/۵۰۰/۰۰۰ریال به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی 
و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر  اعالم می گردد رای 
صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  
و سپس ظرف   بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  

شهرستان قائمشهر می باشد 
رضا هادوی-قاضی  شعبه هفتم شورای حل اختالف قائمشهر

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای احمد علی جواهری دارای شناسنامه شماره ۸٢٢ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۷۰۶/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجی علی جواهری به شناسنامه ۱4۹ در تاریخ ۹۷/۷/۵اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است 
۱-نرگس جواهری فرزند حاجی علی به شماره شناسنامه ۱۷ فرزند علی و بتول فرزند 

متوفی
٢- جمیله جواهری فرزند حاجی علی به شماره شناسنامه ۶۳۱ فرزند علی و بتول 

دختر متوفی
۳- شمسه جواهری فرزند حاجی علی شماره شناسنامه ۳۷۳ فرزند علی و بتول فرزند 

متوفی 
4-امیر حسین جواهری فرزند حاجی علی و بتول به شماره شناسنامه ۹٢ فرزند متوفی 
۵-امیر حسن جواهری فرزند حاجی علی و بتول به شماره شناسنامه ۹۱ فرزند متوفی

۶- محمد علی جواهری فرزند حاجی علی و بتول به شماره شناسنامه ٢۹۵ فرزند متوفی
۷- احمد علی جواهری فرزند حاجی علی و بتول به شماره شناسنامه ۸٢٢ فرزند متوفی

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

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

آگهی برگ اخطاریه
نام اخطارشونده:عیسی بهرامی نام پدر:علیداد شهرت:پیشه:آزادحوزه قضایی نیروی 
روستامحل حضوردادگستری  بخش  پالك  کوچه  المکان  مجهول  خیابان  انتظامی 
دفترشعبه قاضی آقای موالیی وقت حضور۹۷/۹/۱٢ساعت۱۰:۳۰علت حضور:دعوی 

علیرضامختاری چهاربری علیه شمابه شرح ضمائم شماره م.الف)۱۶/۱۳٢(
دبیرشعبه شورای حل اختالف گتوند

جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف‹  جواد  ›محمد 
اسالمی ایران در گفت و گو با خبرگزاری کیودو 
ژاپن تاکید کرد، گفت و گو بدون پیش شرط 
اساسی  اصول  از  متقابل  احترام  بر  مبتنی  و 
و  است  اسالمی  جمهوری  خارجه  سیاست 
براساس آن معتقدیم که آمریکا آمادگی الزم 

را برای مذاکره ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در این 
مصاحبه که دیروز منتشر شد خاطر نشان کرده 
است ایران زمانی که واشنگتن احترام متقابل را 
در دستور کار داشته باشد، نسبت به مذاکرات ، 
بدون پیش شرط و کامال باز برخورد می کند. 
کیودو از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران آورده است: ما پیش 
شرطی برای گفت و گو با آمریکا نداریم اما الزمه 
هر مذاکره ای نه اعتماد بلکه احترام متقابل 
است. وی افزود: وقتی دو نفر با یکدیگر گفت 
و گومی کنند لزوما به هم اعتماد ندارند اما آنها 
طبیعتا در جریان مذاکرات به یکدیگر احترام می 
گذارند و این مهم است. ظریف در این مصاحبه 
گفت: دولت آمریکا به ریاست جمهوری ›دونالد 
ترامپ‹ در صورت پایبندی به توافق هسته ای 
سال ۲0۱۵ میالدی می توانست مسیر را هموار 

کند اما به طور غیرقانونی از این توافقنامه در 
اوایل سال جاری خارج شد و پس از آن هم 
تحریم ایران را در دستور کار قرار دارد و در هر 
دو اقدام، غیرقانونی عمل کرده است. خبرگزاری 
ژاپن از قول ظریف ادامه می دهد: اگر یک دولت 
در آمریکا به طور ناگهانی بتواند ثمره دو سال و 
نیم گفت و گو را رها کند این سوال پیش می 
آید که چطور می توان به آمریکا در توافقات 
بین المللی که امضا کرده است، اعتماد کرد. وی 
تصریح کرد آمریکا به حقوق و مقررات احترام 
امضا کرده  به پیمان هایی که  نمی گذارد و 

است ارجی نمی نهد و متاسفانه این روشی که 
واشنگتن در پیش گرفته است اساسا مطلوبیت 
و ثمربخشی هر گفت و گویی را از بین می برد. 
ظریف در پاسخ به سوال کیودو مبنی بر اینکه 
آیا ایران از توافق هسته ای خارج می شود و آن 
را یک گزینه روی میز می داند؟ گفت: تهران به 
این نکته توجه دارد که منافع و مزایای سیاسی 
و اقتصادی که براساس توافق از آن بهره مند می 
شود بیش از هزینه هایش باشد. وی گفت: ما بر 
اساس ارزیابی از منافع و امنیت ملی خود در این 
باره تصمیم گیری می کنیم و فعال هیچ اقدام 

و بحثی روی یک زمان بندی مشخص نداشته 
ایم. ظریف درباره سوال این خبرگزاری مربوط 
برای  اروپا  مستقل  مالی  و  پولی  »سامانه  به 
نگهداشتن ایران در برجام« گفت هر کاری و 
تدبیر جدی در این خصوص باید قبل از چهارم 
نوامبر) ۱4آبان( انجام و اتخاذ شود. وی افزود: 
کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس هم برجام را 
امضا کرده اند و تعهدات و پیشنهادهایی دارند 
اما جزییات فنی وجود دارد که باید روی آن کار 
شود و متاسفانه آمریکا به شکل مبالغه آمیزی به 
دنبال نفوذ غیرقانونی در این فرایند است. وزیر 
خارجه ایران درباره تحریم نفتی کشورمان از ماه 
آینده از سوی آمریکا گفت که ما در حال حاضر 
داریم نفت می فروشیم و از اقتصاد خود حفاظت 
می کنیم. ظریف ابراز اطمینان کرد که ایران 
می تواند بر تحریم هایی که آمریکا و متحدانش 
تحمیل می کنند فایق آید و افزود بسیاری از 
کشورها آمادگی خود را برای تجارت با ایران 
اعالم کرده و نشان داده اند. کیودو از قول ظریف 
آورده است عالوه بر این سه کشور اروپایی که به 
توافق هسته ای اهمیت زیادی می دهند، دیگر 
کشورها شامل چین، روسیه و ژاپن هم آماده 

اجرای نقش خود هستند. 

 وزیر اطالعات گفت: در چند روز اخیر سه تیم تروریستی را در 
استان خوزستان شناسایی کردیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمود علوی 
دیروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران افزود: 
در چند روز اخیر سه تیم تروریستی در خوزستان شناسایی و 
افرادشان که ۱۵ نفر بودند دستگیر شدند.وی اظهار کرد: به 
ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام اقدامات انتحاری و 
آسیب و به شهادت رساندن بخشی از زائران را داشتند که با نیت 
پاک زائران اباعبداهلل و همت سربازان گمنام امام زمان دستگیر 
شدند.وی با بیان اینکه به طور معمول هر ساله کار، تالش و 
کوشش در جهت حوزه زیرساختها برای عبور آسان و راحت 
زائران در حوزه زیر ساختی در مرزها انجام می شود، اظهار کرد: 
هر ساله از وضعیت مرز بازدید می کنیم و شاهد پیشرفت در 
حوزه خدمات و زیر ساختی هستیم البته طبیعی است که تا 
مطلوب فاصله داریم و همه باید تالش و کوشش کنیم تا امکانات 

بیشتر و بهتری فراهم کنیم، باید به کارها شتاب بیشتری دهیم 
تا زائران با کمترین مشکل به راه  خودشان  ادامه دهند.علوی 
تصریح کرد: طبیعی است مسیر سید الشهدا، مسیری است که 
هر چه سختی آن بیشتر باشد اجر آن بیشتر است، ما باید به 
عنوان مسئوالن و خدمتگزاران زائران خادمان آنان باشیم و من 
از تمامی مسئوالن استانی و شهرستان تشکر می کنم که در این 
مدت تمام تالششان را بکار گرفتند تا وضعیت زائران بهتر از قبل 
شود.وزیر اطالعات گفت: امید است که به  بخشهای دیگر غیر از 
زیر ساختی نیز توجه بیشتر شود و به طور حتم به همت تمام 
عزیزان این مسائل رفع می شود و کار زائران با شدت و وضعیت 

بهتری دنبال و به انجام می رسد.
حجت االسالم علوی افزود: تمامی تالشهای آمریکا با همراهی 
صهیونیست و در راس آن آل سعود بر این است که کشور ما را 
با انواع و اقسام مختلف دچار مشکل کنند و با سرمایه گذاری بر 
روی جریان های  تجزیه طلب و تکفیری آن را به انجام اقدامات 

تروریستی تشویق کند اما به حمد خدا از هر ۱00 اقدام امنیتی 
که در تالش برای انجام آن بودند ۹۹ مورد آن کشف و خنثی 
شده و این تعداد کشف تیمهای تروریستی در سطح دنیا و در 

سطح دستگاهای اطالعاتی بی نظیر است.
وی اظهار کرد: به جرات می توان گفت در کشورهایی مانند 
فرانسه از هر ۱0 اقدام تروریستی تنها توانسته اند ۵ یا ۶ عملیات 
را کشف کنند و مابقی توسط تروریستها عملیاتی شده است و 
این در حالیست که در جمهوری اسالمی از هر ۱00 تیم ۹۹ 

تای آنها کشف شدند و به زیر ضربه رفتند.
امام  گمنام  سربازان  درصدی  آمادگی ۱00  بر  تاکید  با  وی 
زمان تصریح کرد: سربازان گمنام در این روزها شب و روز نمی 
شناسند  و برای آرامش مردم به طور شبانه روزی کار و تالش 
می کنند و آمادگی صد در صدی وجود دارد که تمام کسانی 
که در تالش برای انجام  اقدامات تروریستی هستند را سرکوب 

کنند.

ظریف تاکید کرد:

 ایران راه گفتگو را بازگذاشته؛ اما نشانی از آمادگی آمریکا نیست

وزیر اطالعات خبر داد:

شناسایی و انهدام 3 تیم تروریستی در استان خوزستان
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سختی آب در منابع زیر زمینی مناطق جلگه ای 
گیالن بیش از حد مجاز 

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
عمران وصنعت ساختمان کیش در اصفهان

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، در جلسه شورای پدافند غیرعامل و 
داشت:  اظهار  گیالن،  استان  زیستی  قرارگاه 
میزان سختی آب در منابع آب زیر زمینی در 
برخی مناطق جلگه ای گیالن بیش از حد مجاز 

است.
رییس  چابک-  یوسف زاده  شاهرخ  دکتر 
میزان سختی  پزشکی گیالن،  علوم  دانشگاه 
آب در استان گیالن را بیشتر از حد استاندارد 
عنوان کرد و تصریح کرد: میزان سختی آب در 
منابع آب زیر زمینی در برخی مناطق جلگه ای 
گیالن، بیش از حد مجاز است. رییس دانشگاه 
آموزش،  اینکه  بیان  با  پزشکی گیالن،  علوم 
پدافند  اهمیت  معرفی  برای  ابزار  مهم ترین 
غیرعامل است ، اظهار داشت: وجود امکانات 
تهدیدات  موقع  به  تشخیص  برای  مناسب 
پدافندی از جمله مهم ترین نیازهای این حوزه 

است.
دکتر یوسف زاده چابک، شناسایی تب کنگو 
و آنفوالنزای مرغی و همچنین پیشگیری از 
شیوع آن را از جمله اقدامات انجام شده در 
حوزه پدافند غیرعامل دانست و افزود: اجرای 
نظام مراقبت سندرومیک توسط دانشگاه علوم 
اقدامات  مهم ترین  جمله  از  گیالن  پزشکی 

است  غیرعامل  پدافند  حوزه  در  شده  انجام 
که از شیوع بیماری های میکروبی به سرعت 
جلوگیری می کند. وی با بیان اینکه فاضالب 
بیمارستان و پسماندهای بیمارستانی از جمله 
تهدیدات زیستی محسوب می شوند، یادآور 
شد: در حال حاضر بیمارستان های استان گیالن 

مجهز به تصفیه خانه هستند.
دکتر محمدعباسی کاکرودی- معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز، در خصوص 
وضعیت و کیفیت آب آشامیدنی شهر رشت 
انجام شده،  برابر بررسی های  اظهار داشت: 
نمونه  برداری و سوابق آزمایشات کنترل کیفی 
بهداشتی  بازرسان  توسط  که  آشامیدنی  آب 
دانشگاه و آزمایشگاه مرجع استان صورت می 
گیرد، کیفیت آب آشامیدنی شهر رشت از نظر 
پارامترهای مورد سنجش جهت کنترل کیفی 

آب مطلوب می باشد .
معاون بهداشتی دانشگاه، با بیان این که سختی 
آب عموماً به وجود امالح کلسیم و منیزیم آب 
مربوط است که در اثر حرارت و جوشاندن 
شوند،  می   نشین  ته  اندکی  امالح  این  آب، 
خاطرنشان کرد: مقبولیت آب از نظر طعم و 
ذایقه در افراد مختلف متفاوت است و وجود 

آن برای سالمتی انسان مضر نیست.

بین  نمایشگاه  آقاجان-اصفهان: چهاردهمین 
المللی عمران و ساختمان از ۱۱ تا ۱4 آبانماه 
کیش  نمایشگا ه های  محل  در  جاری  سال 

برگزار خواهد شد.
مطیع جهانی مدیر اجرایی نمایشگاه های اتاق 
تعاونی ایران از برگزاری این نمایشگاه خبر داد 
و گفت: حضور و استقبال مشارکت کنندگان و 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی در نمایشگاه 
عمران و ساختمان تهران، زمینه ساز برگزاری 
در  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین 
ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  وی  شد.  کیش 
خارجی  مشارکت کنندگان  و  تولیدکنندگان 
عنوان  به  که  تجاری  آزاد  مناطق  در  ویژه  به 
محسوب  کشور  اقتصادی  و  تجاری  قطب 
می شوند باید افزایش یابد. جهانی با تأکید بر 
اینکه استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی 
فارس و حضور  در حوزه خلیج  و خارجی 
صددرصدی آن ها در صنعت ساخت و ساز 
می تواند  کشور  جنوبی  مناطق  پیشرفت  و 
بسیار تأثیرگذار باشد، گفت: این نمایشگاه با 
حضور ۱٢۶ شرکت کننده داخلی و خارجی در 
سطح بین المللی برگزار خواهد شد که حضور 
مشارکت کنندگان خارجی به صورت پاویون 
می باشد. مطیع جهانی اظهار داشت: بسیاری 

از  نمایشگاه  این  خارجی  شرکت کنندگان  از 
کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عمان و 
از  استفاده  با  قطر هستند و ما سعی می کنیم 
اتاق فکر  نمایشگاه،  این کشورها در  حضور 
مشترکی برگزار کنیم که در قالب این اتاق ها 
بسیاری از دستاوردها و نیازهای تولیدکنندگان 
مطرح شود تا به صورت قراردادهایی مشترك 

به امضا برسد.
 مدیر اجرایی نمایشگاه های اتاق تعاون ایران 
اساتید  از  نمایشگاه  این  در  کرد  نشان  خاطر 
برای  بهشتی  شهید  و  امیر کبیر  دانشگاه های 
در  صنعت  حوزه  دستاوردهای  آخرین  ارائه 
است.  شده  دعوت  معماری  و  علمی  قالب 
وی  همچنین  از ارائه ۱۰ رویکرد برای برون 
رفت رکود از بازار مسکن در پایان نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان خبر داد و افزود: 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از 
دستاوردهای آنها می تواند در بهبود وضعیت 

بازار مسکن بسیار تاثیر گزار باشد.
نمایشگاه  چهاردهمین  است؛   ذکر  به  الزم 
بین المللی عمران  و ساختمان به متراژ بالغ بر 
با حضور ۱٢۶ شرکت  و  متر  4هزار و ٢۰۰ 
داخلی و خارجی از ۱۱ تا ۱4 آبانماه سال جاری 

در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

احداث کریدور و خطوط انتقال 
روغن خوراکی در مجتمع بندری 

امام خمینی)ره( اهواز

وحیدی فر-اهواز: کریدور و خطوط انتقال روغن 
خوراکی با هدف افزایش ظرفیت پذیرش و تخلیه 
کشتی های حامل روغن خوراکی با مشارکت بخش 
خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی)ره(توسعه 

و احداث شد.
شهرسازی  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوری 
استان خوزستان، معاون مهندسی و عمران اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان با اشاره به رویکرد سازمان 
بنادر و دریانوردی در توسعه ظرفیت بنادر با استفاده 
از منابع غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی در 
توسعه روساخت های بندری بیان داشت: این پروژه 
که شامل مسیر 4خط لوله به طول ۹۰۰متر است،طی 

مدت شش ماه اجرایی می شود.
عبدالرحیم شولکی در تبیین ویژگی های این پروژه ی 
مهم عمرانی تصریح کرد: پروژه ی مذکور با ظرفیت 
اسمی ۱میلیون و ٢۰۰هزار تن و با ارزش ۶۰میلیارد 
ریال در صورت بهره برداری، ۱۳۵نفر فرصت شغلی 

جدید فراهم می کند.
تجارت  توسعه  شرکت های  افزود:  همچنین  وی 
صنعت  و  کشت  و  خرمشهر  کشی  روغن  انصار، 
گلبرگ بهاران با مشارکت در مراحل ساخت و بهره 
برداری ده ساله این پروژه ی مهم، تعداد۳٢ مخزن 
نگهداری روغن خوراکی جمعا به ظرفیت ۸۳ هزار 

تن به ظرفیت این مجتمع بندری می افزایند.
تشریح  در  اداره کل  این  مهندسی و عمران  معاون 
مزایای بهره گیری از کریدور و خطوط انتقال روغن 
دلیل  به  گذشته  ساخت:در  نشان  خاطر  خوراکی 
اشتراك در خط بهره برداری امکان پهلودهی و تخلیه 
همزمان دو فروند کشتی میسر نبودکه این موضوع 
موجب وقفه در تخلیه  محموله شرکت های دیگر 
و افزایش مدت انتظار کشتی در اسکله  و در نتیجه 
تحمیل هزینه های جانبی از جمله پرداخت جریمه 
دیرکرد و هزینه های ارزی می شود و با بهره برداری از 
این کریدور و خطوط لوله انتقال، سرعت تخلیه این 

کاالی اساسی دوبرابر افزایش یافته است.
سازی  بهینه  و  توسعه  همچنین  گفت:  شولکی 
ساختمان انتقال و توزیع روغن خوراکی به مساحت 
۱۵۰مترمربع مشتمل بر ۳۵عدد شیر ۱٢ اینچی و ۱۰ 
اینچی را از بخش هایی برشمرد که در این پروژه انجام 

شده است.
یادآور می شود مجتمع بندری امام خمینی)ره( به لحاظ 
و  بزرگ جمعیتی  مراکز  با  مسافت  کوتاهی  مزیت 
صنعتی کشور و دسترسی به راه های مواصالتی ریلی 
و جاده ای، بندر کانونی تخلیه و بارگیری کاالهای 

اساسی از جمله روغن خوراکی به شمار می رود.

خبر

84 درصد بیمه شدگان گلستانی حق بیمه نمی پردازند

سلیمانی- گلستان: مدیرکل بیمه سالمت استان گلستان طی نشست خبری 
با اصحاب رسانه عنوان کرد: ۱۰ درصد از بیمه شدگان استان دارای ٢ یا 
چند دفترچه درمانی هستند و بیمه شدگان سازمان های بیمه گر در استان از 
جمعیت استان هم بیشتر است. قسمتی از این همپوشانی از راه خالف هم 
به دست نیامده بلکه قانونی هم بوده است. برای رفع این همپوشانی طرح 
استحقاق سنجی در بیمارستان ها در حال اجرا است که از این پس افراد تنها 
می توانند با یک دفترچه بیمه  از خدمات درمانی و بیمارستانی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تجمیع منابع و خرید راهبردی تجهیزات و همچنین جلب 
مشارکت اجتماعی و تقویت ارتباط با شرکای کاری را از دیگر اولویت های 
مهم بیمه سالمت برشمرد و گفت:  با این اقدامات می توان هزینه ها را کاهش 
داد و خدمات مطلوب تری به بیمه شدگان ارائه کرد. مدیرکل بیمه سالمت 
استان گلستان با بیان اینکه ۱۰ درصد از بیمه شدگان استان گلستان دارای ٢ یا 
چند دفترچه درمانی هستند، گفت: سرجمع بیمه شدگان سازمان های بیمه گر 
در استان از جمعیت استان هم بیشتر است.سیدمحمد حسینی با بیان اینکه 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گلستانی بیمه شده سالمت هستند، اظهار 
داشت: بیمه سالمت شامل ۵ صندوق کارکنان دولت، روستائیان و عشایر، 
دیگر اقشار، بیمه سالمت همگانی و بیمه ایرانیان است. در استان گلستان ۸4 
درصد بیمه شدگان هیچ حق بیمه ای نمی پردازند.وی افزود: حدود ۱۷۰ هزار 
نفر از این افراد تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار دارند، که بیمه این 
افراد هم رایگان است.مدیرکل بیمه سالمت استان بیان داشت: افرادی که 
تحت پوشش هیچ بیمه ای ندارند می توانند با پرداخت ماهانه ٢٢ هزار تومان، 
از خدمات بیمه سالمت همگانی برخوردار شوند.حسینی درباره بزرگداشت 
هفته بیمه سالمت و روزشمار برنامه های این هفته اظهارداشت: توانمندسازی 
و ترویج فرهنگ بیمه، سازمان الکترونیک و هوشمندسازی، سطح بندی و 
نظام ارجاع، پوشش بیمه همگانی سالمت و حفاظت مالی از بیمه شدگان، 
و  راهبردی  خرید  و  منابع  تجمیع  مشتری مدرای،  و  شهروندی  حقوق 

مشارکت اجتماعی و شرکای کاری عناوین هفته بیمه سالمت است.

 فراهم شدن زمینه بهداشتی دفع فاضالب خانگی در نوشهر

نوشهر شهرزاد نظری: علی امانی در جمع خبرنگاران با اشاره ضرورت انجام 
پروژه های زیرساختی و عمرانی در سطح شهر نوشهر، اظهار کرد: بحث 
فاضالب در سیستم شهری کنونی یکی از مهم ترین نیازها و ضروریات 

در راستای گام برداشتن به سوی توسعه زیرساختی و پایدار شهری است.
وی افزود: روند رشد جمعیت بومی نوشهر از یک سو و مهاجرت ها از 
روستاها به سمت شهرها و از سویی دیگر ورود گردشگران به این شهر 
توریستی و اسکان یافتن به عنوان خوش نشینان، سبب شده است تا در زمینه 
دفع صحیح و بهداشتی فاضالب های خانگی توجه و حساسیت های خاصی 

به وجود بیاید و متولیان امر تدبیر برای این موضوع بیندیشند.
شهردار نوشهر تصریح کرد: عملیات حفاری برای اجرای پروژه زیرساختی 
فاضالب که از سال گذشته در کوچه های خیابان فردوسی نوشهر آغاز شده 
بود که باید در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی آسفالت 
مسیرهای حفاری شده در راستای آرامش و آسایش شهروندان فهیم و آگاه 
نوشهری اقدام شود. وی عنوان کرد: به همین جهت با تالش شبانه روزی 
و بی وقفه پرسنل واحد عمران شهرداری نوشهر، تقریباً تمامی کوچه های 
خیابان فردوسی جنوبی که حفاری فاضالب در آنجا صورت گرفته بود 
ترمیم و آسفالت شده است و بخش باقی مانده بسیار کم آن نیز ظرف 4۸ 

ساعت آینده آسفالت می شود. 

خبر

 تفاهم نامه پژوهشی فی مابین شرکت گاز استان و 
دانشگاه شهرکرد منعقد گردید.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت گاز 
استان چهارمحال و بختیاری سیامک حیدری مدیر 
عامل شرکت گاز استان در نشستی مشترك که در 
و  دانشگاه  سرپرست  حضور  با  شهرکرد  دانشگاه 
جمعی از اساتید برجسته برگزار گردید بر استفاده از 
توان و ظرفیت ویژه حوزه دانشگاه و عملیاتی نمودن 

ایده های خالقانه دانشگاهیان در صنعت تاکید کرد.
از توان علمی و  اینکه هم اکنون  بیان  با   حیدری 
در  که  بالقوه  ظرفیت های  و  دانشگاهیان  پژوهشی 
مراکز علمی و در حوزه های مختلف فنی،ارتباطات، 
مسائل روانشناختی و غیره وجود دارد به طور موثر 
استفاده نمی گردد ارتباط صنعت با دانشگاه به صورت 
با  گفت:  و  کرد  توصیف  ارزنده  بسیار  را  متقابل 
تعامالت دوجانبه، ارتباطات دوسویه و کمک به رفع 
موانع ارتباطی بین دو حوزه و در راستای تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی داخلی از ایده 
ها، نظریه ها و تحقیقات صورت گرفته توسط جامعه 

دانشگاهی می توان زمینه های ارتقای صنعت را بیش از 
پیش فراهم کرده و زمینه رشد و اعتالی ایران اسالمی 

را هموار سازیم.
دکتر کریمی سرپرست دانشگاه شهرکرد گفت: هدف 
از امضای این تفاهم نامه گسترش همکاری در زمینه 
فعالیت های آموزشی، پژوهشی و استفاده از امکانات 

و توانایی های یکدیگر و همچنین حمایت از پایان 
نامه های دانشجویی و کاربردی نمودن آنها در راستای 
ارتقای صنعت و کمک به چرخه اقتصادی کشور 
می باشد.وی ضمن استقبال از این تفاهم نامه از اینکه 
شرکت گاز استان در مبحث پژوهش سرمایه گذاری 
ویژه می نماید ابراز خرسندی نموده و اظهار داشت: 

با وجود اساتید و دانشجویان برجسته، خالق و با 
پشتکار این دانشگاه که مایه فخر و مباهات است نیز 
می باشند امیدواریم بتوانیم در حل مشکالت صنعت 
گاز استان و حتی کشور با ارائه پیشنهادات سازنده 

موثر واقع شویم.
مهندس مهدیان رئیس پژوهش شرکت گاز استان 
در حاشیه این نشست ضمن تشکر از حسن توجه 
مدیرعامل شرکت گاز استان در جهت انعقاد چنین 
تفاهم نامه ای گفت: همکاری پژوهشی با انجام پروژه 
های تحقیقاتی و با در نظر گرفتن ضوابط و فرایندها 
ایجاد بانک های اطالعاتی از محققین و متخصصین 
فعال دانشگاهی در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی 
و پژوهشی برگزاری همایش های علمی تحقیقاتی 
مشترك و استفاده متقابل از کتابخانه ها، منابع علمی 
و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و ... از مفاد این 
تفاهم نامه امضا شد. وی ادامه داد: در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی استفاده از 
توان محققین داخلی مد نظر می باشد که امیدواریم با 

اجرایی شدن این تفاهم نامه به این مهم دست یابیم.

انعقاد تفاهم نامه پژوهشی شرکت گاز استان و دانشگاه شهرکرد؛

لزوم تعامل بیش از پیش صـنعت و دانـشگاه

متن آگهی
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷4 قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا 
ملی متهم پروین قوردوئی میالن فرزند علی به اتهام کالهبرداری رایانه ای موضوع 
شکایت ژیال خسروی تبار فرزند نصیر یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام 

در این شعبه احضار گردد.
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سمند مدل ۹۰ با شماره پالك ۸4 ج ۱۳۳ ایران ۵۹ با 
 NAACN۱CMXBF۷۵۵۷۰4  شماره موتور ۱٢4۹۰۱۳۱۷۰۰ و شماره شاسی

بنام حمید رضا فیض آبادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشَد

مفقودی
 برگ سبز سواری تیبا مدل ۹۱ با شماره شهربانی ۸٢۳ص٢4 ایران ۸٢ با شماره موتور ۸۰۳۷۵۹۰و 

آگهي  اخطار اجرائیه  بابل شماره شاسی s۵۸۱۰۰۹۰۰۳4۷۰۶۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بدینوسیله به    حجت معلمی    به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۹۷/۵/۶صادره از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید 

بهشتی تنکابن 
مبلغ   پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   /ش۶جنابعالی    ٢4٢/۹۷ پرونده  بکالسه 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و ۱/۷۵۵/۰۰۰ ریال  هزینه دادرسی  و هزینه آگهی و 
خسارت تاخیر از تقدیم دادخواست  زمان ۱۳/4/۹۷ تا لغایت اجرای حکم طبق شاخص 
قیمت ها    در حق خواهان  لیال محمدیان    ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۸ با شماره پالك ۹۵۹م۹۳ ایران ۸٢ با شماره موتور ٢۸۹۰٢٢4و 

شماره شاسی S۱4۱٢٢۸۸۹۶۱۶۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

متن آگهی
هاشمی  سیدفالح  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
دادخواستی  پورفرزندعلوان  هاشمی  سیدصالح  آقای/خانم  پورفرزندعلوان.خواهان 
توقیف  خواسته  به  پورفرزندعلوان  هاشمی  سیدفالح  آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به 
شعبه  این  به  که  پالك۸٢ناحیه٢بخش۷خرمشهرمطرح  به  نسبت  اجرایی  عملیات 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱4۱٢۰۰۵۱4شعبه٢دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹۷/۹/۶ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.   
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

دادنامه
پرونده کالسه:۹۶۰۹۹۸٢۹٢۹۶۰۰۰4۶   --  شماره بایگانی: ۹۶۰۰۵۳ شعبه ۱۰٢دادگاه 

عمومی بخش چهاردانگه تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷٢۹٢۹۶۰۰۷۹۷ 
متهمین: ۱.آقای رامین محمدی فرزند بشیر احمد ٢. آقای جواد رحمتی فرزند آقا عزیز 
همگی به نشانی مجهول المکان ۳. آقای ناصر محمدی فرزند سلطان احمد به نشانی: 

تهران- تجریش- خ سلیملی شمالی- نمایندگان بوتان 
اتهام: ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه 

گردشکار: گزارشی علیه متهمین  باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این شعبه 
ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی 
در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع 

اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رامین محمدی فرزند بشیر احمد تبعه افغانستان که به علت 
مجهول المکان بودن  اطالعات بیشتری در دسترس نیست و قرار تامین کیفری نیز صادر 
نشده است دائر بر مخدوش نمودن پالك موتور سیکلت و شماره بدنه و شاسی موضوع 
گزارش مرجع انتظامی ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع 
انتظامی و نظریه کارشناسان مرجع انتظامی و اینکه متهم بعلت مجهول المکان بودن از 
طریق نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت شده است ولی حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ارائه نکرده است و وکیل نیز معرفی ننموده است و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده ۷٢۰ از قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۷۵، نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در 
خصوص موتور سیکلت تالش جهت شناسائی مالک موتور سیکلت بعمل آید در 
صورت عدم شناسائی تحویل ستاد فرمان حضرت امام خمینی ) ره( گردد و اما در 
خصوص اتهام ۱.ناصر محمدی ٢. جواد رحمتی مبنی بر اقامت غیر مجاز در خاك 
ایران به لحاظ فقد دلیل بر غیر قانونی بودن به استناد ماده ٢۶۵ از قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹٢ قرار منع تعقیب صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی بوده 
و  ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضا فرجه واخواهی قابل در خواست تجدید نظر از محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف ۱۶۵۵
هاشم امامی - رئیس شعبه 1۰2  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

متن اگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خداداد محمدی مکاری 
نژاد فرزند باقر-خواهان آقای جلیل خنفری فرزندمحسن دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای محمد مکاری نژاد فرزند باقربه خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۳۱۰۵۰۰٢۳4شعبه۵دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان آبادان ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ساعت۱۱:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف)۱/4۸۰(
منشی دادگاه حقوقی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان-قدیرجابری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم گلتاج بخشی فرزند رمضان به شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۷۳۳این شعبه  
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که رمضان 
بخشی فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۱4۶ صادره از قائمشهر در تاریخ ۷۹/٢/۳۱در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- حسن بخشی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۶۹۹ پسر متوفی ٢-صادق بخشی 

فرزند رمضان به شماره ملی4۹۸۸۷۹4۳4٢ فرزند متوفی
۳-  جعفر بخشی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۸٢۳ فرزند متوفی 4- محمد علی 

بخشی فرزند رمضان به شماره ملی 4۹۸۸۷۹۶4۵۰فرزند متوفی
۵- گلتاج بخشی فرزند رمضان به شماره ملی4۹۸۹4۱۸۶۷۰ دختر متوفی

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

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

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای ابوالقاسم عنایه زاده فرزندفاضل.
خواهان خانم ایمان ابراهیمی معمره دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالقاسم عنایه 
زاده به خواسته مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۶
۰۹۹۸۶۳۱۰۵۰۱٢۶۱شعبه۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ۱۳۹۷/۸/۵ساعت۹:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان-قدیرجابری

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای ابو مسلم نجفی   به طرفیت خوانده آقای پرهام سعیدی  دادخواستی 
مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک تحت کالسه ۹۷/ح 
۳۰۳/۱  تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل 
سعیدی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است 
که وقت رسیدگی به تاریخ ۹۷/۰۹/۱٢ ساعت ۱۵:۰۰ تعیین گردیده است. لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد 
تا خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم 
بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور 

در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۱۷۰4
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه۵۸۵۹صادره  پدرحسن  نام  سعیدعساکره  آقای 
حسن  فرزندمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  تاریخ۱۳۷۹/۸/۵درماهشهراقامتگاه  در  شادگان  بشناسنامه٢۵۵صادره  عساکره 
بشناسنامه۱۸۹۳صادره  فرزندسامر  هالبودحله  مریه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه۵۸۵۷صادره  فرزندحسن  عساکره  ازشادگان)همسرمتوفی(٢-حمیده 
بشناسنامه۵۸۵۸صادره  فرزندحسن  عساکره  ازشادگان)دخترمتوفی(۳-کاظمیه 
بشناسنامه۵۸۵۹صادره  فرزندحسن  4-سعیدعساکره  ازشادگان)دخترمتوفی( 
بشناسنامه۱۵۱۹صادره  فرزندحسن  ازشادگان)پسرمتوفی(۵-زهراعساکره 
ازآبادان)دخترمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

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

متن آگهی
پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۳٢۷۰۰۷۸۰شعبه۱۰۱دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی 
تصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۳٢۷۰۰۸۸٢.شاکی:آقای یوسف رضائی فرزندمحمدبه 
رضایی  امالك  بنگاه  امدادجنب  بلوارکمیته  فانوس  خمینی-فلکه  بندرامام  نشانی 
طبقه فوقانی بنگاه رضایی.متهمین:۱-خانم نصره البوغبیش فرزندعبدالعزیزبه نشانی 
خوزستان-بندرماهشهر-بندرامام خمینی-فازیک-نیلوفر۷.  ٢-آقای مهدی شهریاری 
با  فرزندعبدعلی  مذخورعساکره  المکان.۳-آقای  مجهول  نشانی  فرزندعبدالمجیدبه 
کفالت آقای سمیرعساکره فرزندرزیج به نشانی بندرامام خمینی شهرك مقدادایستگاه۶.  
4-آقای حسن عیدانی به نشانی بندرامام خمینی-انتهای فاز۱به طرف زمینابریدگی سوم 
خیابان نیلوفر۷.  ۵-خانم سهام مقدم فرزندعبودبه نشانی بندرامام خمینی فازیک نیلوفر۷.

اتهام:تصرف عدوانی:گردش کار: درتاریخ۱۳۹۶/۶/٢۱شاکی آقای یوسف رضایی شکایتی 
رادرشعبه۱۰۱کیفری دوی بخش بندرامام خمینی)ره( مطرح نمودند نامبرده دراظهارات 
خودبیان داشته است یک باب منزل مسکونی رااز شخصی بنام مذخورعساکره خریدم 
حال متوجه شدم که شخص دیگری درمنزل فوق زندگی می کند وعلیرغم تقاضای 
تخلیه لکن اقدامی انجام نمی دهداین دادگاه بااحضارتمام افراددخیل درخریدوفروش 
به این نتیجه رسیدکه منزل فوق توسط چندنفرموردخریدوفروش قرارگرفته است،خانم 
سهام مقدم منزل فوق رابه خانم نصره آلبوغبیش می فروشدازطرفی آقای مهدی شهریاری 
که سابقاهمسرخانم سهام مقدم بوده است منزل فوق رابه آقای مذخورعساکره می 
فروشدوآقای مذخورعساکره نیزمنزل فوق را به آقای یوسف رضایی می فروشدباتوجه 
به اینکه این منزل دارای سندملکی ثبتی نبوده معامالت بصورت قولنامه ای صورت گرفته 
است این دادگاه اقدامات الزم جهت شناسایی مالک اولیه انجام که آقای نورسعیدعدگی 
دراین مرجع حاضرشده واظهارداشته است من منزل فوق رابه خانم سهام مقدم فروختم 
ومبلغ وثمن راازایشان اخذکردم وبه مهدی شهریاری همسرایشان نفروختم.این دادگاه 
بصدوررای  مبادرت  ازخداوندمتعال  بااستعانت  ذیل  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم 
آقای یوسف رضایی علیه۱(خانم نصره  دادگاه:در خصوص شکایت  نماید.رای  می 
عدوانی  دایربرتصرف  کیفری  فاقدسابقه  فرزندعبدالعزیزمتولد۵4-متاهل-  آلبوغبیش 
وتوهین وهمچنین درخصوص اتهام٢(آقای مذخورعساکره فرزندعبدالعلی متولد۵۸-

متاهل-باسوادوفاقدسابقه کیفری دایربرکالهبرداری ازطریق فروش مال غیر ۳(همچنین 
ازطریق  فرزندعبدالحمیددایربرکالهبرداری  شهریاری  مهدی  آقای  اتهام  درخصوص 
فروش مال غیراین دادگاه باتوجه به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی اظهارات 
پرونده  قولنامه واسنادخریدوفروش وشهادت شهودوسایرمحتویات  متهمین،مالحظه 
متهم مهدی  مال غیرراتوسط  از طریق فروش  بزه کالهبرداری  وانتساب  صرفاوقوع 
شهریاری محرزومسلم تشخیص داده لذامستنداباماده۱قانون تشدیدمجازات مرتکبین 
ارتشاواختالس وکالهبرداری نامبرده رابه یک سال حبس وردمبلغ یکصد بیست میلیون 
ریال به شاکی یوسف رضایی وپرداخت همین مبلغ به عنوان جریمه درحق دولت 
محکوم می نماید.درخصوص اتهام سایرمتهمین وسایراتهامات مستندابه ماده٢۶۵قانون 
آئین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادرواعالم می نمایدرای صادره درخصوص 
متهم مهدی شهریاری غیابی ظرف مهلت بیست روزقابل واخواهی دراین مرجع سپس 
ظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان می باشد.
رئیس شعبه1۰1دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی)ره(-حسن خادمی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به وحید پور تاجیک   ساکن.... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود وقت 
رسیدگی

دادخواستی  بخواسته مطالبه وجه  و تامین خواسته  به استناد دادخواست و ضمائم   ،به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه  ۵٢4/۹۷شعبه  ششم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز  شنبه  ۹۷/۹/۱۰ ساعت ۱۰ صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان   
باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی  القدوس وزیری و دستور دادگاه)شورا( و  عبد 
مدنی با انتشار یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما 
ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم منصور مرد علی زاده فرزند یونس  
شاکی آقای /خانم علی غنی زادگان    دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم منصور 
مرد علی زاده فرزند یونس  ) مجهول المکان( به اتهام صدور چک بال محل مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸٢۹٢۹۶۰۰٢۶٢ و شماره بایگانی 
۹۷۰۳۱۸    شعبه ۱۰٢  دادگاه عمومی  بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 
۱۳۹۷/۰۸/٢٢ ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از 
تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف ۱۷4۳
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 1۰2  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت 

      به  جواد قادری   ساکن.... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود وقت 
رسیدگی

    دادخواستی  بخواسته مطالبه وجه    به استناد دادخواست و ضمائم   ،به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکالسه  4۷۸/۹۷شعبه چهارم  ثبت و وقت دادرسی  به روز  یکشنبه  
۹۷/۱۰/٢۳ ساعت ۱۰/۳۰ صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان   محمود 
فاضلی ثانی و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف تنکابن
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ابتکار: 

از کودکان بازمانده از تحصیل حمایت می کنیم

اولویت های  از  زنان و خانواده ریس جمهور یکی  امور  معاون 
این معاونت را حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و پیگیری 
اجرای طرح خودیاری آموزش و پرورش برای تقویت و حمایت 

از راه اندازی مدارس در مناطق محروم خواند.
و  رئیس جمهور  زنان و خانواده  امور  معاون  ابتکار،  با حضور 
استاندار سیستان و بلوچستان یک مدرسه شش کالسه در چاه 
جمال ایرانشهر فعالیت خود را آغاز کرد و ۱۵۵ دختر ایرانشهری 
به مدرسه رفتند. ابتکار در این مراسم گفت: این فضای آموزشی 
با شش کالس درس در مقطع ابتدایی برای دختران بازمانده از 
تحصیل در محله چاه جمال در حاشیه شهر ایرانشهر راه اندازی 

شد.
این  گفت:  آباد  پارس  کنشگران  نهاد  مردم  موسسه  دفتر  مدیر 
مدرسه شش کالسه با همکاری نهاد ریاست جمهوری، موسسه 

کنشگران پارس آباد و آموزش و پرورش دایر شده است.
خانم موقری افزود: باید همه تالش کنند تا هیچ ایرانی به خاطر 

مشکالت مالی از تحصیل باز نماند.

ناباروري در کمین قلیاني ها

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات با بیان اینکه 
میزان مصرف سیگار در زنان یک دهم مصرف در مردان است، 
گفت: این در حالی است که میزان مصرف قلیان در هر دو جنس 

تقریبا برابر است و این موضوع یک زنگ خطر است. 
دکتر غالمرضا حیدری ، درباره میزان مصرف دخانیات در زنان 
گفت: بنا بر تحقیقاتی که در زمینه مصرف دخانیات در چند سال 
اخیر انجام شده است، مصرف سیگار یک تا چهار درصد زنان 
ایسنا گفت:  به  ادامه  برمی گیرد. وی  در سطح کل کشور را در 
همچنین مطالعاتی درباره مصرف قلیان در زنان انجام شده است. 
طبق این مطالعات، حدود ٢۰درصد از زنان تجربه مصرف قلیان 
قلیان  تفریحی  به صورت  آن ها  از  داشته و حدود ۳۰درصد  را 

می کشند. 
حیدری درباره تفاوت مصرف سیگار و قلیان در زنان و مردان 
در  دهم  یک  حدود  زنان  در  سیگار  روزانه  مصرف  گفت:  نیز 
در  قلیان  مصرف  تفاوت  که  است  حالی  در  این  است.  مردان 
زنان و مردان بسیار ناچیز است و تقریبا این میزان مصرف برابر 
است. روند مصرف قلیان در یکی دو هه گذشته در مردان ثابت 
شده، اما در زنان روند افزایشی اندکی را داشته ایم که یک زنگ 

خطر است. 
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات با بیان اینکه 
احتمال بیماری های ناشی از مصرف دخانیات در زنان و مردان به 
یک میزان است، افزود: در عین حال زنان دارای قدرت باروری 
کاهش  موجب  زنان  در  دخانیات  مثل هستند. مصرف  تولید  و 
و  می شود  آن ها  باروری  برهم خوردن سیکل  و  تخمک گذاری 
تولیدمثل آن ها را به خطر می اندازد. همچنین مصرف دخانیات 

در دوران بارداری هم به مادر و هم جنین آسیب می رساند.
وی در پایان درباره اقدامات جدید مرکز تحقیقات پیشگیری و 
کنترل دخانیات توضیحاتی داد و گفت:سامانه هوشمندی برای 
مشاوره  تلفن گویای ترك دخانیات )٢۷۱٢٢۰۵۰- ۰٢۱( طراحی 
قرار  بررسی  تحت  را  افراد  به صورت هوشمند  که  است  شده  
می دهد و راهنمایی های کاملی را برای ترك دخانیات در اختیار 
آن ها قرار می دهد. همچنین سامانه ای در سایت مرکز تحقیقات 
پیشگیری و کنترل دخانیات جهت آموزش کنترل دخانیات برای 
پزشکان با تخصص های گوناگون راه اندازی کردیم که هم امتیاز 
بازآموزی و هم گواهی انجام ترك دخانیات در مراکزشان را از 

این سایت می توانند دریافت کنند.

خبر

 زیبایی اندیکاسیونی 
تعریف نشده است!

رازی  محمد  ؛دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
در  بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن 
این  داشت:  اظهار  ایران  ارتوپدی  جراحی 
کنگره سی ام مهرماه تا چهارم آبان در هتل 
المپیک با حضور مهمانان داخلی و خارجی 
برگزاری  برجسته در حال  و صاحب نظران 
زمینه های  در  علمی  مباحث  جدیدترین  و 
زانو،  شانه،  جمله  از  ارتوپدی  مختلف 
گفت وگو  و  بحث  مورد   ... و  لگن  دست، 

قرار می گیرد.
ارتوپدی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داشت:  اظهار  ندارد،  زیبایی  جراحی 
برخی افراد برای بلند کردن قد به جراحان 
ارتوپدی مراجعه می کنند که البته این مسئله 
نیز آن را  بسیار محدود بوده و ما پزشکان 

توصیه نمی کنیم.
بوده  غیرضروری  عمل  این  افزود:  وی 
دچار  فرد  نیز  مواردی  در  است  ممکن  و 
عارضه شود ولی در موارد نادر که به دلیل 
بیماری به طور مثال یک پای فرد کوتاه و 
ارتوپدی  اندیکاسیون  باشد،  بلند  دیگری 
وجود داشته ولی برای زیبایی اندیکاسیونی 

تعریف نشده است.
در  ایران  ارتوپدی  جراحان  انجمن  رئیس 
و  ارتوپدی  خطاهای  میزان  اینکه  به  پاسخ 
یا قصور پزشکان در این حوزه به چه میزان 
کسانی  با  ارتوپدی  گفت: جراحان  است، 
مواجه هستند که در تروما یا حوادث دچار 
آسیب شده اند و بیماران متصور هستند که 
۱۰۰درصد به حالت قبل از حادثه بازگردند 
و  بوده  دستیابی  قابل  غیر  توقع  این  و 
داشته  همراه  به  می تواند  را  آنها  نارضایتی 

باشد.
کمک  ارتوپدی  جراحان  کرد:  عنوان  رازی 
نجات  شدید  معلولیت  از  فرد  که  می کنند 
نکند  تهدید  را  آن  مرگ  خطر  و  یابد 
همچنین تا حدود زیادی آسیب به فرد رفع 
شود ولی در بسیاری از مواقع این این توقع 
بیماران  و  نمی پوشتند  عمل  جامه  آل  ایده 

نارضایتی هایی دارند.
وی گفت: عارضه پزشکی با قصور متفاوت 
عوارض  با  می تواند  تصادفات  و  است 
ارتوپد  جراح  که  باشد  همراه  شدیدی 
تالش می کند آنها را به میزان زیادی بکاهد 
دلیل  نشد  مرتفع  ها  آسیب  و چنانچه همه 

قصور نیست. 
بیان  ایران  ارتوپدی  انجمن جراحان  رئیس 
ارتوپدی بسیار  از پزشکان  داشت: شکایت 
از  اغلب عدم درك  آن  است که علت  باال 
آسیب، حادثه و بیماری، و نشناختن تفاوت 
با قصور، و تحریک توسط کسانی  عارضه 
و  هستند  هم  مسئولین  از  بعضًا  که  است 
بجای اینکه که به جامعه آرامش تزریق کنند 
مردم را به جان پزشکان می اندازند، از دالیل  

این مسئله است.

خبر

خشونت خانگی یکی از آسیب های مهم اجتماعی 
است که با وجود پیشرفت فکری و فرهنگی در 
جامعه ایران همچنان خودنمایی می کند. در ایران 
عمده تحقیقات اجتماعی درباره خشونت خانگی 
به  اما  زنان می شود  علیه  به خشونت  معطوف 
تازگی خبری منتشر شد از خشونت علیه مردان! 
احمدشجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی مدتی 
قبل درباره وضعیت همسرآزاری در ایران گفت»در 
سال۹۵، حدود ۳ هزار مرد به این سازمان برای 
اعالم خشونت توسط همسران خود مراجعه کرده 
بودند که حاال این تعداد به حدود ۵ هزار نفر رسیده 
است و همچنین ۹۰ درصد مدعیان همسرآزاری را 
زنان و ۱۰ درصد باقیمانده را مردان هستند ،اما در 
کشور شاهد افزایش ۵.۸ درصدی مراجعات نزاع 
همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بودیم. 
تا سال ۹۵فقط ۵درصد از مدعیان همسرآزاری را 
مردان تشکیل می داد، اما در حال حاضر مدعیان 

مرد به رقم ۷ درصد افزایش یافته است.«
در جامعه مرد ساالر، عالوه بر اینکه حقوق زنان 
زیر پا گذاشته می شود، حقوق مردان به واسطه 
سنت جامعه چندان جدی گرفته نمی شود. اگر 
مردی مورد خشونت جسمی، کالمی و... شود به 
دلیل نگاه در موضع قدرتی که همواره بر او حاکم 
است امکان بیان و طرح مسئله ای که گریبانگیرش 
شده نمی شود. نگاه یک سویه و جنسیت زده در 

شکل کالن خود دامنگیر هر دو سوی دعوا شده 
است.

خشونت، آن هم از نوع زنانه اش! زنانی که به هر 
دلیل حاال الگوهای رایج را شکسته و خود عامل 
خشونتی می شوند که به دلیل نامتعارف بودن مطرح 
شده نه به دلیل آمار سرسام آورش. در شرایطی که  
برخی از زنان امکان بیان مطالبات و خواسته های 
خود را در شرایط مسالمت آمیز و برابر ندارند، 
محتمل  آن  بر  می توان  را  متعددی  بروزات 
و  همسرآزاری  احتماالت،  این  از  یکی  دانست. 
اعمال خشونت جسمی از سوی آنان است. این 
رویکرد به عنوان شاید ساده ترین راه، تنهاترین راه 
و یا بهترین راه به ذهن آاینجا اما وقتي سخن از 
خشونت خانگي میشود چشمان کبود ،صورت 
ورم کرده زنان و چشمان گریان کودکان در ذهنها 
تداعي میشود؛خشونتي که چهره مظلوم زنان را 
درجامعه مردساالر مرور مي کند؛هیچ کس فکرش 
را نمي کرد زمانی برسد که خشونت خانگي به 
اینجا رسیده است. رویکردی که حاصل واکنش 
آنها به خشونتی است که همواره بر آنها روا داشته 
پیگری  قصد  هم  ذی صالحی  مراجع  و  شده 
مطالبات آنها را ندارد. اما این تمام مشکل نیست. 
سویه دیگر این اتفاق ظلمی است که بر مردان زیر 
سایه همین سنت مردساالر رقم می خورد. انتشار 
به دست همسرانشان   مردان  خبر کتک خوردن 

تمام قدرت مردانگي و زورفیزیکی  چندین ساله 
جنس اول را زیر سوال برده و مردانی که زبان 
به اعتراض گشوده و خواهان عدالت گم شده در 

جامعه مرد ساالرشده اند.
زمانی که سخن از عدالت جنستي در جامعه سنتي 
ومردساالر به میان آمد، زنان خواهان برابری در 
تحصیل ،کار و درآمد و مصادیق حقوق شهروندي 
شدند. نه برتری یک جنس بر جنس دیگر این 
نابرابري به قدري ادامه داشت که موضوع خشونت 
خانگي مطرح شد ؛خشونت خانگی برعلیه زنان 
موضوع تازه ای که حتی محلی از اعراب درجامعه 
سنتیمان نداشت. زنانی که در طول تاریخ خواهان 
برابری در تمام حقوق فردی و اجتماعی شده اند. 
در بیشتر موارد فقط وفقط اعتراض و شعار باقی 
مانده و در حد قانون نوشته شده و برروی کاغذ 
باقی ماند؛جالب است امروز میشنویم خانه همان 
چهاردیواری نه تنها برای برخی از زنان ناامن شده 
بود ، امروز برای برخی مردان هم امن نیست.تغییر 
نقش ها در جامعه ای که در حال توسعه است 
به وضوح دیده می شود. تغییر جامعه سنتی  به 
سمت  مدرنیته  شدن ،تغییرجایگاه زن و مرد را نیز 
به همراه داشته ؛در این جامعه زنان دیگر به لحاظ 
مالی وابسته مردان نیستند و حتی ترسی که از آینده 
مبهم نداشته به تبع استقالل مالی که برایشان ایجاد 
شده است، مردانی غرور مرد ساالری خود را از 

دست نمی دهند و دم نمیزند  که مبادا کسی متوجه 
بشود  مورد خشونت همسرنشان قرار گرفته اند. 
در این بین خانواده  وجامعه به تبع دیدگاه سنتی 
که دارد زن رابه خصوصیات مردانه تشویق می کند 
.تبعیض جنسیتی در هرجامعه ای تاوانی دارد و 
خشونت و برتری تاوان این تبعیض جنسی  شده 

است . 
مالی،  اجتماعی،  خشونت های روانی- کالمی، 
جنسی، فیزیکی، حقوقی و کوتاهی نمودن در امور 
خانه داری  و حتی چک کردن حساب بانکی از 
گونه های خشونتی است بر علیه مردان از سوی 
زنان اعمال شده. موارد ریز و درشتی که خود بر 
نابرابری و نگاه جنسیت زده اذعان دارد. در سنت 
زور  و  قدرت  نماد  را  مرد  مردساالر،  جامعه  و 
فیزیکی  می داند.مردانی که توانایی کنترل خشم 
خود را در یک رابطه ندارند و همیشه از جایگاه 
قدرت سخن گفته اند و فاصله گرفتن از قدرت 
به تبع ترس نتیجه ای که طی سالیان دراز به زن و 
فرزندان اعمال شده است ، نبودن ارتباط درست 
ومنطقی یا  دوستانه  بین پدر با فرزندان حتی با 
همسر دلیلی بر اعمال خشونت بر علیه مردان شده 
است.درست است که این آسیب قابل توجه است 
و باید مورد بررسی قرار گیرد، اما پس از سالها 
گذشت از جامعه سنتی و حرکت به سوی مدرنیته 
باید بررسی مفهوم خشونت را نه از نگاه فمنیستی 
و یا مردساالر بلکه از نگاه انسانی و فارغ از خط 
کشی های جنسیتی مورد مداقه و بحث قرار داد. 
خشونت در هر سطح و به شکل از سوی زن یا 
مرد، می تواند در نهایت آسیب اصلی را بر بدنه 
جامعه وارد کند. جامعه ای که به شکل کلی واحد 
هنگام بروز مشکل تمام ارکان آن آسیب خواهد 
تفاوت ماهوی  این کلیت  دید و زن و مرد در 
بحث  تازگی  به  که  همانطور  داشت.  نخواهند 
خشونت خانگی مطرح شد و پس از یکسال حاال 
موارد کتک خوردن آقایان را در رسانه ها مطرح 
می کنند، حاال باید از این تفکیکها گذشته و در 
دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره، نگاهی انسانی 
و عقالنی را جایگزین نگاه یک سویه و غرض 
ورزانه کرد. نگاهی کالن نگر که امکان واقع بینی 
را در مسالئل اجتماعی داشته باشد و بتواند از 
این منظر راه حلی برای کاهش و بهبود این میزان 

خشونت در جامعه را ارائه دهد.
zamantehran@yahoo.com

آگهی حصر وراثت
آقای شرافت حیدری دارای شناسنامه شماره ۳۳۳ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹۷ش/۹4۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مسیب فتحی به شناسنامه ٢۱ در تاریخ ۹4/۱/۱۶ اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی 

فوق الذکر آقای شرافت حیدری نام پدر بابامراد شماره شناسنامه ۳۳۳
٢- آقای حسن فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۱۳٢

۳- خانم فاطمه فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۳
4- خانم زهرا فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۳٢۵

۵- خانم معصومه فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۱۶۷
۶- آقای علی اکبر فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۱۷٢

۷- خانم جمیله فتحی نام پدر مسیب شماره شناسنامه ۱۸۶
 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1262 خ     رئیس حوزه شعبه اول شورای حل اختالف ورامین

مفقودی
به   برگ سبز  و سند کمپانی و سند قطعی    خودرو پژو پارس  مدل ۱۳۹۱  
شماره پالك ۳۷ ایران ٢۳۸م ۳4 به شماره موتور ۱٢4۹۱۰۱۳۷۰۹ و شماره شاسی 

NAAN٢۱CAICK۱4۳٢۸٢  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به پریسا میانجی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱4 خواهان مهرداد 
کاتبی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم نموده 
که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۷۰4۹۳ ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخه ۹۷/۹/۱۱ ساعت ۹:۰۰ صبح تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول 
المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت 
می شود در جلسه فوق در  شعبه ۱۰ شورای حل اختالف اردبیل مجتمع مرکزی 
مقابل  در  دفاع  و هرگونه  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  حاضر 
دعوی اقامه شده در شعبه حاضر شوید و در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده 

محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 1۰ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۱۰ شماره  شناسنامه  دارای  میرزا  محمدباقر  آقای  
۹۷۱4۷۹   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس میرزا بشناسنامه ٢۰۵۱ در تاریخ ۹۷/۶/٢۱ اقامتگاه دائمی 
میرزا  محمدباقر  به/۱-    است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
عباس    فرزند   میرزا  متوفی/٢-   حسین  –پسر  ۱۰ خوی  –ش ش  فرزندعباس 
-ش  ش     ۵44۹ خوی-پسر متوفی/۳- علی محمد  میرزا فرزند عباس   -ش  
ش  4۱٢۶ –خوی-پسر متوفی/4-   لعیا عبدالهی فرزند میکائیل   - ش ش  ۳۳۷    
-خوی-همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

خشونت خانگی در جامعه مردساالر دامن 
محبوبه اشرفی پیمانمردان را گرفت !

وزیر بهداشت با بیان این که جمعیت سالمندی طی ۳۰ سال آینده در 
ایران سه برابر می شود، گفت: در حال حاضر ۹4 درصد سالمندان ایرانی 

بیمه هستند و ۳۱ درصد آن ها بیمه تکمیلی دارند.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در همایش منطقه سالمندی با بیان این که 
آمار سالمندی در جهان در حال افزایش است و طی ۳۰ سال آینده تا 
سه برابر افزایش می یابد، گفت: جمعیت سالمندی در ایران نیز از ۹.۳ 
درصد به سه برابر افزایش می یابد. با توجه به این که در سال ۱۳۹۵ امید 
به زندگی افراد ۶۰ تا ۶۵ سال حدود ٢۱ سال برآورد شده است، امید به 
زندگی افراد در بدو تولد ۷۵ سال است. این بدان معنا است که کسانی 
که در این دوران متولد می شوند حداقل بین ۸۰ تا ۸۵ سال عمر خواهند 
کرد.وی در ادامه با بیان این که متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ باید بین ۹۰ تا ۹۵ 
سال عمر کنند، اظهار کرد: این آمار نشان می دهد که با افزایش سه برابری 

تعداد سالمندان و افراد ۶۵ سال به باال هزینه درمان آنان تا سه برابر افراد 
زیر ۶۵ سال افزایش پیدا می کند.وزیر بهداشت با اشاره به این که همزمان 
با آغاز سالمندی چرخه معیوب سالمتی آغاز می شود، تصریح کرد: نیاز 
به مراجعه پزشک در این گروه سنی بیشتر است و مطالعه ای در سال 
۱۳۹۳ نشان می دهد مراجعه سالمندان به مراکز درمانی تا دو برابر بیشتر 
از افراد عادی است. این نسبت تا ۱۶ درصد نسبت به هفت درصد افراد 
عادی برآورد شده است. قاضی زاده هاشمی با بیان این که اثرات سالمندی 
را باید در جامعه ارزیابی کنیم، اظهارکرد: ایجاد فرصت های اجتماعی، 
اقتصادی و افزایش توانمندی ها برای این گروه بسیار مهم است و همه 
کشورها نیازمند سیاست های بلندمدت، کارآمد و شفاف هستند. فرصت 
کم است و باید برنامه ها به سرعت عملیاتی شود.وی با تاکید بر ضرورت 
اجتماعی شدن سالمت گفت: در کشور ما با همکاری سازمان بهزیستی 

و سازمان برنامه و بودجه سند ملی سالمندی تهیه شده و در شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی با حضور رییس جمهور و ۹ تن از اعضای کابینه 
به تصویب رسیده است همچنین خدمات طرح تحول سالمت در اختیار 
این افراد قرار گرفته است.به گفته وزیر بهداشت طرح تحول سالمت 
بزرگترین طرح اجتماعی در ایران بوده و توانسته است خدمات درمانی 
رایگانی را برای افراد محروم روستایی و حاشیه  شهرها در اختیار بیماران 
صعب العالج قرار دهد. قاضی زاده هاشمی درپایان گفت: براساس این 
طرح هزینه های درمان برای سایر گروه های اجتماعی نیز که در روستاها 
زندگی می کنند تنها پنج درصد هزینه دارد که این میزان برای افراد شهری 
تا ۱۰ درصد می رسد. به این ترتیب بین ۹۰ تا ۹۵ درصد هزینه های درمان 
از سوی دولت پرداخت می شود. در حال حاضر هفت میلیون سالمند از 

این خدمات بهره مند شدند.

بهره مندی ۹۴ درصدی سالمندان از بیمه

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شیروان چام چام فرزند 

سوخته زار 
خواهان خانم پروانه میردریکوند دادخواستی به طرفیت خوانده شیروان چام چام 
فرزند سوخته زار به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۸ شعبه   ۹۷۰۹۹۸۶۶۵۶۸۰۰٢٢۹ کالسه  پرونده 
 ۹ ساعت   ۱۳۹۷/۹/۱۱ مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
صبح تعیین که حسب دستور شورا طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
از جراید  المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت  مجهول 
کثیراالنتشارآگهی گردد تا خوانده  ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  
آباد مراجعه و  مفاد آن شعبه ۱۸ شورای حل اختالف شهرستان خرم  از  واطالع 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع خانواده خرم 

آباد-فروغ فالح  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
که  میگردد  اعالم  فرج  فرزند  پور  دهقان  ۱-اسداهلل  المکان  مجهول  به  بدینوسیله 
یکفرقه  مطالبه  بخواسته  دادخواستی  منصور  فرزند  زاده  سرتیپ  احسان  خواهان 
با  آباد نموده است که  چک به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم 
تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ ساعت  به  کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱٢۰۰۰۷۸۳ثبت و وقت رسیدگی 
۸/۳۰ صبح تعیین گردیده لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج 
می گردد لذا از شما دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه دادرسی 
می  آمد شما  بعمل خواهد  رسیدگی  غیابا  عدم حضور  در صورت  حاضر شوید 
توانید قبل از رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
در  رسیدگی  مقرر جهت  دروقت  و  نمایند  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  ثانی 

دادگاه حاظر شوید .
آگهی های بعدی در صورت نیاز فقظ یک نوبت خواهد بود مراتب به تجویز ماده 

۷۳قانون آیین دادرسی مدنی نشر و آگهی می گردد./  
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد - حمید 

گوهری  

مفقودی
کارت  سبز(و  مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
خودروسواریسیستم :پرایدتیپ:صبا GLXiمدل:۱۳۸۸ به  شماره موتور: ٢۷۸۹4٢۶ 
درجه  از  و  گردید  فریدحسنیمفقود  نام  به   :S۱4۱٢٢۸۸۹٢۶4۷۰شاسی شماره  و 

اعتبار ساقط می باشد. 
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره موتور 4۳۸4۸ و شماره پالك ایران ۷٢-
اعتبار  ۹٢۱ق۸۶ و شماره شاسی S۱44٢٢۷۶۱۳۸۳۸4 مفقود گردیده و از درجه 

بهشهرساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سند موتورسیکلت هندا ۱٢۵ جت رو به شماره پالك ٢۱ ساری- 4۹۸۶ و شماره 
موتور ٢۱۱4۰۸ و شماره بدنه 44۹۸٢ متعلق به اینجانب صمد فیروزی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی وقت رسیدگی
المکان  مجهول  فعال  حسن  میرزا  فرزند  شکری  حسین  محمد  آقای  بدینوسیله 
متهم  دادگاه  این  کیفری  کالسه٢۶۵/۱۰4/۹۷/ك٢  پرونده  محتویات  به  باتوجه 
است به خیانت در امانت موضوع شکایت غالمعباس سام نژاد که نظر به تعیین 
وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ ۹۷/۰۹/۱4 ساعت۹:۰۰ صبح مراتب در 
اجرای ماده ۳44قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیراالنتشارآگهی 
تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور واز اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
قانون   4۰۶ ماده  اجرای  در  دادگاه  نامبرده  عدم حضور  در صورت  است  بدیهی 

صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیردفتر شعبه 1۰4دادگاه کیفری 2شهرستان خرم آباد - سعید سهرابی چگنی

اجرائیه
قاضی  خیابان  –نشانی محل اقامت:جوانرود  نظری  احسان   : محکوم له  مشخصات 

انتهای خیابان دفتر وکالت تنهایی
مشخصات محکوم علیه :محمدزارعی-نام پدر:محمدعلی -  مجهول المکان

اختالف  حل  شورای    ۹۷/۵/٢۷ مورخ  شماره٢۰۱  دادنامه  به/بموجب  محکوم 
 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  اول  شعبه  جوانرود 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹٢۵۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ۹۶/۹/۱٢ لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم لهم و مبلغ هفتصدوپنجاه هزار تومان به دولت محکوم 

می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
حصر وراثتشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادخواست  شرح  به   ۳۳۶۹۹۶٢4۸۹ شماره   شناسنامه  دارای  پارسه  فرمان  آقای 
به کالسه ۹۷۰٢۶۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ ۹۷.۷.۱4  پارسه بشناسنامه 4۹ در  توضیح داده که شادروان حسن 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به«۱-

متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 
٢-فریدون پارسه به شماره ملی ۳۳۶۹۸4٢٢۶٢ فرزند متوفی
۳-سلمان پارسه به شماره ملی ۳۳4۱٢۹۸4۸۷ فرزند متوفی

4-لیال پارسه به شماره ملی ۳۳۷۹۷۰۰۳۵۵ فرزند متوفی
۵-بهاره پارسه به شماره ملی ۳۳۶۰۰۳۹4۸۳ فرزند متوفی

۶-حمیرا پارسه به شماره ملی ۳۳۶۹۹۶٢۷٢۱ فرزند متوفی
۷-هایده پارسه به شماره ملی ۳۳4۰۱۵۰۰۹۵ فرزند متوفی
۸-عالیه خبره به شماره ملی ۳۳۷۹۶۹٢۰۸۵ همسر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی مزایده اموال غیر منقول
کالسه  پرونده  قبال  در  قصرشیرین  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
۹۵۰۱۷۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له خسرو مسعودی 
نرآبادیو..و علیه رضا مسعودی نصرآبادی و.. در نظر دارد امالك ذیل بشرح نظریه 

کارشناس در تاریخ مقرر بفروش برساند.
۱-قطعه زمین مزروعی آبی تحت سند شماره ثبت ۵۳٢۶ پالك ۱۰۰ فرعی از ۱۵۷ 

اصلی به مبذر ۱۶۳۸۰.۵۳ مترمربع به ارزش ۳٢۷۶۱۰۶۰۰ ریال 
٢-قطعه زمین مزروعی آبی تحت سند شماره ثبت ۵٢۳۷پالك ۱۰۰ فرعی از ۱۵۷  

اصلی به مبذر ۱٢٢4۵.۵۳ مترمربع به ارزش ٢44۹۱٢44۹۱۰۶۰۰ ریال
۳- قطعه زمین مزروعی آبی تحت سند شماره ثبت ۵٢۳۸ پالك ٢4۹ فرعی از ۱۵۷  

اصلی به مبذر ۹۰۹۷.۹۷ مترمربع به ارزش ۱۸۱۹۵۹4۰۰ ریال
4- قطعه زمین مزروعی آبی تحت سند شماره ثبت ۵٢4٢ پالك ۱۵۸ فرعی از ۱۵۷  

اصلی به مبذر ۱۹۷٢۹.4۷ مترمربع به ارزش ۳۹4۵۸۹4۰۰ ریال
۵- قطعه زمین مزروعی دیم تحت سند شماره ثبت ۵٢4۰ پالك ۱4٢ فرعی از ۱۵۷  

اصلی به مبذر ۵٢4٢۸.۱٢ مترمربع به ارزش ۷۸۶4٢۱۸۰۰ ریال
۶- قطعه زمین مزروعی آبی تحت سند شماره ثبت ۸۷۱۱ پالك 4۳ فرعی از ۱۵۷  

اصلی به مبذر ۳۳44۱.۵۰ مترمربع به ارزش ۳٢۷۶۱۰۶۰۰ ریال
۷-ارزش تراکتور فرگوسن مدل ۸۱ با دیسک –گاوآهن- پنجه غازی وکود پاش 

سانتریفیوژ جمعا به ارزش ٢۶۵٢۰۰۰۰۰ ریال
توسط  ریال   ۳۵۳۸۳۵۱۸۰۰ مبلغ  فوق  آالت  وماشین  امالك  کل  ارزش  جمعا 
کارشناس منتخب برآورد شده است که در تاریخ ۹۷.۸.۳۰ 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. 
دادورز شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین

دادنامه
پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۸۶۰4۰۰۰٢۹۷شعبه4۰

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
کرمانشاه_شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندصدیق  مالئی  شایسته  خواهان:خانم 

کرمانشاه_شهرکرمانشاه_شهرك فجر_خ اول_کوی۱۷پالك۶۳
فرزندغالمعباس  اله  زهراسیف  ٢.خانم  فرزندامیر  امیرامینی  ۱.آقای  خواندگان: 

همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته:الزام به تنظیم سندخودرو

))رای قاضی((
به  اله  زهراسیف  خانم  بطرفیت  مالئی  شایسته  خانم  دادخواست  درخصوص 
وپرداخت   ۱۹ ۷۵_ایران  ق   ۸۹۱ سندخودروپرایدبشماره  انتقال  به  الزام  خواسته 
تقدیمی  پرونده واظهارات خواهان دردادخواست  دادرسی،نظربه محتویات  هزینه 
ماخوذه  ووکالتنامه  خواهان  خودروبنام  سندانتظامی  ومالحظه  دادرسی  وجلسه 
علی  رسیدگی  حضوردرجلسه  وعدم  خوانده  بنام  مالکیت  وسندرسمی  ازخوانده 
رغم دعوت به دادرسی،دعوی راوارد تشخیص وبه استنادمواد۳۶٢،۱۰ قانون مدنی 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ ومواد 
حضوردریکی ازدفاتررسمی انتقال سندوانتقال سندخودروشماره فوق بنام خواهان 
وپرداخت مبلغ٢میلیون و٢4۰هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرمی 
نماید.درخصوص خوانده آقای امیرامینی باتوجه به مراتب فوق به استنادبند۶ ماده 
۸4 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادر می نمایدرای صادره غیابی وظرف 
قابل  ازآن  روزپس  وبیست  شعبه  دراین  واخواهی  قابل  ابالغ  روزازتاریخ  بیست 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی کرمانشاه می باشد. مجوزارشاد:۷۳۶۳
محمدقیطاسی-قاضی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه
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 قیمت رقیبان نفت ایران 
کاهش یافت

محموله های نفتی تکی خاورمیانه پس از این 
را  منطقه، عرضه خود  این  تولیدکنندگان  که 
و  دادند  افزایش  ایران  نفت  جایگزینی  برای 
بالیای طبیعی در ژاپن به تقاضای این کشور 
آسیب زد، به قیمت ارزان تری معامله می شوند.
به گزارش ایسنا، منابع صنعتی به رویترز اظهار 
کردند این بازار ماه جاری برای محموله هایی 
یکباره  به  می شوند  بارگیری  دسامبر  در  که 
سبک  نفت  از  گریدها  اکثر  و  شد  ضعیف 
قطر،  مارین  و  لند  تا  گرفته  ابوظبی  موربان 
نسبت به قیمتهای تعیین شده ارزان تر معامله 

می شوند.
روند مذکور برخالف ماه گذشته است که نرخ 
محموله های نوامبر به دلیل کاهش خرید نفت 
از ایران در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا، 

گران شده بود.
متحده  امارات  و  کویت  سعودی،  عربستان 
متعهد  روسیه  و  اوپک  اینکه  از  پس  عربی 
بازار  ثبات  حفظ  برای  را  تولیدشان  شدند 
افزایش دهند، صادراتشان به آسیا را افزایش 

دادند.
به گفته یک معامله گر در یک پاالیشگاه آسیای 
خواستار  گذشته  ماه  پاالیشگاه ها  شمالی، 
افزایش خرید نفت از عربستان شدند که علت 
را  جاری  ماه  در  کشور  این  عرضه  افزایش 

مشخص می کند.
این منابع آگاه همچنین اظهار کردند آرامکوی 
عربستان عرضه گرید »عرب اکسترا الیت« را 
به برخی از پاالیشگاه ها در شمال آسیا افزایش 

داده اند
منابع آگاه پیش تر به رویترز گفته بودند آرامکو 
چهار میلیون بشکه نفت اضافی به خریداران 
در هند خواهد فروخت. آرامکو معموال درباره 

مبادالت تجاری اظهارنظر نمی کند.
نفت  شرکت  و  ابوظبی  نفت  ملی  شرکت 
عرضه  جدیدی  نفتی  گریدهای  نیز  کویت 
کرده اند که حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز به 

عرضه نفت سبک خواهد افزود.
یک معامله گر دیگر گفت: عرضه نفت سبک 
شامل عرب اکسترا الیت، گریدهای ادنوك و 

سی پی سی بلند قزاقستان، فراوان است.
با وجود عرضه باال، تقاضا برای محموله های 
نفتی تک در آسیا کمتر از حد انتظار بوده زیرا 
دلیل  به  ژاپنی  پاالیشگاه های  از سوی  تقاضا 
آسیب دیدن تاسیساتشان در طوفانها و زلزله 

سپتامبر و اکتبر، کمتر بوده است.

خبر

یک نماینده مجلس عنوان کرد:

ارائه سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو

یک نماینده مجلس گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت 
سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند، ولی دولت این کار 
نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵  را نکرد و 
میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه 
است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.
دلیگانی-  حاجی  حسینعلی  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نماینده مجلس با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت 
بنزین حفظ  از قیمت  فارغ  تا کارت سوخت را  را مکلف کرد 
کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال 
حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق 
به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر 

سازمان یافته شده است. 
وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت 
حفظ  سناریوها  از  یکی  دارد،  وجود  بنزین  مصرف  و  سوخت 
وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود قاچاق 
باعث می  البته وضع موجود   ، بنزین و گازوئیل است  گسترده 
شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از 
یارانه بنزین بهره مند می شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا 
مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده 
مجلس  نماینده  این  نگردند.  مند  بهره  پنهان(  یارانه   ( می شود 
گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم 
ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در 
این است که سهمیه بنزین نه به خودرو بلکه به هر شخص ایرانی 
اختصاص داده شود، مثال ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای 
هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت 
اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ٢۵ هزار میلیارد تومان 
از جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند به جیب کسانی که کم 

یا هیچ مصرفی ندارند می رود. 
وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: 
وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این 
است که نمی توان با ایجاد پاالیشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در 
کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به 
کشور وارد شود که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار 

عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.
نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش 
بنزین،  بندی  که در صورت سهمیه  داشتند  اعتقاد  شب گذشته 
سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو . سوال 
نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع 
یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای 

هر ایرانی ٢- تخصیص یارانه برای هر خودرو
با  کنندگان  شرکت  از  درصد   ۸۵.۳۳ نظرسنجی  این  پایان  در 
بندی  سهمیه  صورت  در  که  کردند  اعالم  یک  گزینه  انتخاب 
بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱4.۶۷ درصد 
از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید 

به هر خودرو داده شود.

کوتاه از انرژی

باثبات  و  پایدار  تأمین  گفت:  نفت  وزیر 
نفت مورد نیاز مشتریان یکی از ویژگی های 
ایران است و هیچ کشوری این ظرفیت را 
در  ایران  نفت  برای  جایگزینی  که  ندارد 

بازار پرتقاضای نفت جهان ارائه کند.
بیژن  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 

زنگنه- وزیر نفت اظهار کرد: تا زمانی که 
به عنوان  ایران  نفت  تحریم  به دنبال  آمریکا 
نفت  کنندگان  تأمین  بزرگترین  از  یکی 
ادامه  نفت  بازار  التهابات  باشد،  جهان 

خواهد داشت.
 صادرات نفت ایران متوقف شدنی نیست

وی افزود: تأمین پایدار و باثبات نفت مورد 
ایران  ویژگی های  از  یکی  مشتریان  نیاز 
است و هیچ کشوری این ظرفیت را ندارد 
بازار  در  ایران  نفت  برای  جایگزینی  که 

پرتقاضای نفت جهان ارائه کند.
بازار جهانی  »التهابات  اینکه  بیان  با  زنگنه 
ادامه  ایران  نفتی  تحریم های  رفع  تا  نفت 
خواهد داشت«، گفت: صادرات نفت ایران 

متوقف شدنی نیست.
 دغدغه ای از بابت افت تولید نداریم

وزیر نفت در پاسخ به اینکه »آیا در زمینه 
افت  از  جلوگیری  و  تولید  نگهداشت 
مواجه  مشکلی  با  قدیمی  میادین  تولید 
نگهداشت  بحث  در  ابداً  گفت:  هستیم؟«، 
تولید مشکلی نداریم و دغدغه ای از بابت 

افت تولید نداریم چرا که برنامه ریزی های 
مدونی در این بخش وجود دارد و در حال 

اجرا است.
بر اساس این گزارش، زنگنه همچنین هفته 
گذشته در خصوص وضعیت بازار جهانی 
قلدری  به دنبال  »ترامپ  بود:  گفته  نفت 
برای کاهش قیمت نفت است در حالی که 
بازار با کمبود عرضه مواجه است و بر هم 
افزایش  با  فقط  نفت  بازار  تعادل  خوردن 
عرضه درست می شود و نمی توان با شعار 
داشت.  نگه  پایین  را  قیمت ها  قلدری  و 
و  نفت  بازار  تعادل  خوردن  هم  بر  عامل 
که  است  تحریم هایی  قیمت ها  افزایش 
آمریکا اعمال کرده است، تحریم را بردارید 

تا قیمت ها کاهش پیدا کند«.

زنگنه: 

صادرات نفت ایران متوقف شدنی نیست

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز  خودرو  سواری پژو  ROA مدل ۱۳۸۷  به شماره پالك 
۳۷ایران ۹٢۷ب۶۷  به شماره موتور  ۱۱۶۸۶۱۰۰۵۳۶ و شماره شاسی ۶۱۳۹۰۹۳۱ 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

دادنامه 
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه ۱۱  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
کریمی    معصومه  خانم  وکالت   به  عبداله  فرزند  دلخوشی   سعید  آقای  خواهان 
آدرس : -خوی – خیابان امام- کوچه باقر خان –ساختمان پژشکان طبقه اول –

دفتر وکالت خانم معصومه کریمی 
خوانده: علیرضا محمودپور فرزند محمود -مجهول المکان 

موضوع :مطالبه مبلغ٢٢/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت یک فقره چک  با احتساب خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

به صدور رای  مبادرت  اعالم  و بشرح ذیل  را  : شورا ختم رسیدگی  رای شورا 
مینماید:در خصوص دعوی آقای سعید دلخوشی  فرزند عبداله بطرفیت علیرضا 
محمودپور فرزند محمود خواسته وجه   یکفقره چک بشماره  ٢۶۷۳4۹/۳۹  عهده 
بانک ملت  با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات 
پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  
استحقاق  و  خوانده   ذمه  اشتغال  و  دین   بقای  بر  داللت  که  مدعی  ید  مذکور  
دعوای  قبال  در  دفاعی  خوانده  که  انجا  از   ، دارد  را  ان  وجه  مطالبه  در  خواهان 
مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا 
با مشورت  اعضای محترم شعبه ۱۱ شورای حل اختالف خوی و مستندا  به مواد 
۳۱۰-۳۱۳-۳۱4  قانون تجارت  و مواد  ۱۹۸-۵۱۹-۵٢٢  قانون ایین دادرسی مدنی 
دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  
مبلغ٢٢/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 
۳۳۰/۰۰۰  ریال و تاخیرتادیه  مبنی بر نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول 
و حق الوکاله در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف ٢۰ روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشد

قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

رای هئیت/نوبت دوم
موضوع ماده 3 قانون

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

تکیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی     و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰٢۷۸۰هیات اول///موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/// حسین نظری فرزند محمود 
بشماره شناسنامه ۶ صادره از ورامین درششدانگ /// یک قطعه زمین بابنای احداثی 
در آن /// به مساحت ۱۹۶4/۵۰ مترمربع پالك فرعی از ۱۷۵ اصلی واقع در  قریه 
تپه نیزار ورامین خریداری از مالک رسمی آقای/// علی اکبر قنبری محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۷/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:٢/۹۷/۸ 
م.الف –384ث - محمد رحیم پور راینی رئیس  ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم شورای حل اختالف  شهرستان خوی/  ۹۷۰4۰۹ 
وقت رسیدگی:  ۹۷/۸/۳۰  ساعت ۱۰ صبح 

 خواهان : اقای جعفر صادق دادگر  فرزند سلطانعلی شغل وکالت –ادرس-خوی 
–خ امام – کوچه نوراله خان –مجتمع نوراله خان –طبقه چهارم –واحد ۱۱

خوانده : اقای میرمحمد  علی پور فرزند میرنوروز شغل ازاد –مجهول المکان
 تعیین خواسته و بهای ان: مطالبه وجه مبلغ -/۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت یکفقره 
چک به شماره سریال ٢۳۸/۶۳٢۸٢۳ بانک ملت  بتاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ به انضمام 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  و  قاونی  خسارات  کلیه 
۱۳۹۵/۰۷/۱۵  با صدور قرار تامین خواسته  و اجرای ان قبل از ابالغ خوانده محترم
دالیل و منضمات دادخواست:  کپی مصدق:۱- چک ٢- گواهینامه عدم پرداخت 

چک ۳- وکالتنامه
 خواهان اقای جعفر صادق دادگر  فرزند سلطانعلی  به خواسته مطالبه وجه مبلغ 
-/۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت یکفقره چک به شماره سریال ٢۳۸/۶۳٢۸٢۳ بانک 
ملت  بانک تجارت بتاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵  از خوانده اقای میرمحمد علی پور فرزند 
میرنوروز  که  در وقت مقرر  تعیین شده  پرداخت نشده است  لذا خواهان با تقدیم 
دادخواست و مستندا به مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب 
در امور مدنی رسیدگی  صدور حکم به محکومیت خوانده به مبلغ -/۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه 
ابالغ  از  قبل  ان  تامین خواسته  و اجرای  قرار  با صدور  تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵   از 

خوانده مورد  مستدعاست

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده : ۱/۹۷ش/۸۳۱
وقت رسیدگی : ۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۰/4۵

خواهان : محمد لشنی شیراز
خوانده : مجید کریم زاده

خواسته : تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک در خصوص یک دستگاه 
خودرو پراید

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اول 
آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
آگهی می شود.  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1249 خ    مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ورامین

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳۹4۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۷۷۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین برزوئی فرزند 
قربانعلی  بشماره شناسنامه ۸۷۷ صادره ازسبزوار در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۰4/۳۱ متر مربع پالك ۱۹۶4 فرعی از ٢٢ اصلی واقع 
درکرج کالك  پایین خیابان  شهید محسن خلج خیابان افشار کوچه یکم کوچه پالك 
۱۶  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم خلج محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ز ۸٢۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۸/۰٢

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

گواهی حصر وراثت
آقای حامد ذوقی اطهر دارای شناسنامه شماره ٢۰۳4۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۸۶4/۹۷ از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تاریخ  در    ۷۳ شناسنامه  به  اطهر  ذوقی  رحمن  شادروان  که  شده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  ۱- وحید ذوقی اطهر  ش.ش:۱۳۹۰۳   س.ت :۱۳۵۸    پسر                   

٢- حامد ذوقی اطهر  ش.ش:٢۰۳4۱   س.ت :۱۳۶۳    پسر   
۳- فهیمه ذوقی اطهر    ش.ش:۹٢۹۶   س.ت :۱۳۵۳    دختر  

4-فاطمه بفکین  ش.ش:۳۵٢   س.ت :۱۳۳۶    همسر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ٢۹۱۶
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ  معرفی داور
به  اردا  شهربانو  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منصور  چی  کامبیزچائی  خواهان 
خواسته طالق به درخواست  زوج تقدیم دادگاه عمومی شهرستان فردیس نموده و 
به شماره کالسه ۹۷۰٢۹۸ ثبت گردیده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی و دستور دادگاه یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود و خوانده ظرف یک هفته پس 

از نشر آگهی جهت معرفی داور به شعبه  مراجعه نماید. / ح ۹4٢
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده  شهرستان فردیس - فاطمه کاظمی ملک محمودی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳۹4۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۷۷۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شرافت دولت آبادی 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه  از  شناسنامه ٢۸٢ صادره  بشماره  محمد   فرزند 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰4/۳۱ متر مربع پالك ۱۹۶4 فرعی از ٢٢ اصلی 
واقع کرج کالك  پایین خیابان  شهید محسن خلج خیابان افشار کوچه یکم انتهای 
کوچه پالك ۱۶  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم خلج محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./  ز ۸٢۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۸/۰٢

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ٢ شعبه   ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۷٢۰۰۳٢۹ کالسه  پرونده 

فردیس تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۰۳۷٢۰۰۶4٢
خواهان : ۱- آقای غالمعلی بیجنوند فرزند محمد حسن  به نشانی : استان البرز - 
شهرستان کرج - شهر کرج - فردیس - جاده مالرد روبروی مرغ مادر نمایشگاه 

ملکیان 
خوانده : آقای رضا خان زاده فرزند احمد  به نشانی : مجهول المکان می باشد

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه چک
))رای شورا((

درخصوص دعوی آقای  غالمعلی بیجنوند به طرفیت خوانده آقای رضا خان زاده 
به خواسته مطالبه مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۱ فقره چک به شماره  ۵۹۳۰۹4/۵۷ 
تادیه و  تاخیر  کلیه خسارات و  احتساب  با  ملیت  بانک  مورخ ۹۵/۱٢/۰4  عهده 
اظهارات خواهان و  پرونده و  به جمیع متحویات  با توجه   ، دادرسی  هزینه های 
دست  در  چک  الشه  اینکه  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  چک  رونوشت  مشاهده 
دارنده چک دلیل بر مدیونیت صادر کننده می باشد وبا عنایت به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه و دفاع موثری در قبال 
دعوی مطوحه ایراد ننموده است عنایتأ به اینکه بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندأ به 
قانون   ۳۱۳ و   ۳۱۰ مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۱۹۸ و   ۵۱۵  ،  ۵۱۹ مواد 
تجارت و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ٢ اصالحی قانون صدور چک مصوب 
۱۳۷۶/۰۳/۱۰ و بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹4/۰۹/۱۶ 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۱/٢۷۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر 
رسید چک الی زمان وصول بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی ایران صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی  بوده  ظرف مهلت ٢۰ روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در شعبه و پس از آن ظرف ٢۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد./ ح ۹4۵ 
قاضی شورای حل اختالف فردیس- مسعود فارسی  

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
درپرونده کالسه ۹۵۰۰۱۳  این اجرا  موضوع  دعوی  خواهان  مریم  و  طلعت  
حامی پیر  موسایی  بطرفیت خوانده اقای رضا  حامی   پیر موسایی  دایر  بر فروش  
ترکه  پس  از ارزیابی اموال   توسط  کار شناس  رسمی  دادگستری  و انجام  
تشریفات قانونی  و همچنین درخواست  خواهان جهت   مزایده  اموال  به شرح  

آتی   با حضور  نماینده قضائی  فروش  می رسد: 
اموال مورد   مزایده :  نشانی   ملک : کوچصفهان – روستای  پیرموسی 

مشخصات   ملک :  محل  مورد  تعرفه   محوطه ای  به مساحت  ۱۷۰۰ متر مربع   
که  از شمال   مغرب  و جنوب   به اراضی   خانم طلعت  حامی  پیر موسائی  و 
از مشرق  به نهر  ابرسانی   وکوچه   شهید   مرتضی   حامی  متصل   می گردد 
یک دستگاه ساختمان  ویالئی   فرسوده   وکلنگی   فاقد  هر گونه   امکانات  از 
قیبل  آب و  برق  و گاز  و تلفن  ) حسب  اظهارات  خانم حامی  ساختمان 
مذکور  دارای  امتیازات  آب برق  و گاز  و تلفن  بوده   که  به دلیل  عدم بهره 
برداری  و  پرداخت  هزینه ها  های  مربوطه   قطع  شده اند (   در روز اجرا ی 
قرار کار شناسی   هیچگونه  آثاری  از کابل  برق  مشاهده نگریده   و  لوله های 
گاز  و اب  شکسته   و از  حیز  انتفاع   خارج   شده اند  . محوطه  مورد  تعرفه   
بدلیل  عدم  بهره برداری   با  پوشش گیاهان   خودور   بصورت  مخروبه  است.  
تعداد   در خت  غیر مثمر  و تعداد  اشجار  مثمر  از قبیل   گوجه سبز  انجیر   و 
غیره در محوطه  وجود دارند   ولی  بدلیل   عدم نگهداری  در ختان   مثمر  غیر  
قابل  استفاده   شده اند  .   ارزش  محل مورد  تعرفه  با توجه  به موقیعت   مکانی  
راه دسترسی  نوع   کاربری  و سایر عوامل   موثر   در  کار شناسی   بشرح   زیر  

اعالم  می گردد .
ارزش  عر صه   از قرار   هر متر مربع   مبلغ   چهار  صد  و  پنجاه   هزار  ) 
4۵۰/۰۰۰ (  ریال  و ارزش   مقدار  مساحت   ۱۷۰۰  متر مربع  آن مبلغ  هفتصد  
و شصت   و  پنج   میلیون  ) ۷۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ( ریال ساختمان   مسکونی   بصورت   
کلنگی  و فرسوده   و در ختان   مثمر  نیز  قابل   بهره برداری  نبوده  و فاقد   ارزش  
می باشد   ارزش   چوب   آالت درختان  غیر  مثمر  نیز  قابل  بهره داری   نبوده  
و فاقد  ارزش   می باشند  ارزش  چوب  آالت در ختان   غیر مثمر   مبلغ   پنجاه  

میلیون ) ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (  ریال است . 
 ( میلیون    پانزده    و   هشتصد   مبلغ   تعرفه   مورد  محل  ارزش   مجموع    

۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰۰  ریال اعالم می گردد. 
قیمت  فوق  به عنوان  ارزش   پایه  از سوی   کارشناس  دادگستری  برآورد   
گردیده  مع الوصف   مزایده از مبلغ   ارزیابی   شروع و کسی   که باالترین   مبلغ  

را پیشنهاد نماید   برنده  مزایده خواهد   شد . 
را در روز  و  مبلغ  خریداری  شده    ده در صد    باست   مزایده  می  برنده   
ساعت   مزایده  به حساب   سپرده  این  دادگستری   نزد   بانک  ملی  به  شماره  
٢۱۷۱٢۹44۷٢۰۰۳  واریز  و سند   پرداخت   آن درروز   و ساعت   مزایده   به 
این   اجرا  تحویل  نموده و مابقی  را ظرف   یک ماه    به همان   حساب   واریز   
و سند   پرداخت  را تحویل   این اجرا  نماید   در صورت  عدم  تادیه   مابقی   

مبلغ  ده در صد   واریز  به نفع  صندوق  دادگستری   ضبط  خواهد شد . 
  محل مزایده :  دادگاه  عمومی   حقوقی  کوچصفهان  -  شعبه  اجرای  احکام  

مدنی  
 زمان  مزایده :  ساعت ۱۰ الی۱٢  مورخه  ٢۱/  ۸/  ۹۷  

مدیر  اجرای  احکام مدنی  دادگاه بخش  کوچصفهان   

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب : ایرج طیاراسدیان

شغل : -   اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان می باشد
اخطاریه 

جناب آقای ایرج طیاراسدیان
احتراما به استحضار می رساند همسر قانونی شما با در دست داشتن دادنامه شماره 
۱۳٢۰۰۶۰٢ از شعبه ۱۰/)سابق ٢۹( دادگاه خانواده قطعیت حکم جهت ثبت طالق به 
این دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت طالق می باشد. این دفترخانه برابر روش معمول 
به شما مدت یک هفته پس از ابالغ قانونی فرصت می دهد تا جهت ثبت طالق به 
این دفترخانه مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه جنابعالی، مطابق مقررات رفتار 

خواهد شد.   ۹۷/۱۵۶۶۱/ف م/الف
سردفتر طالق 14 کرج – محمدرضا قدیانی

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
گفت: به منظور کنترل مصرف سوخت 
در داخل کشور و همچنین ممانعت از 
قاچاق سوخت باید سیستم شفافی ایجاد 

شود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، هدایت 
ا... خادمی با اشاره به مطالب منتشر شده 
درخصوص احیای کارت سوخت بیان 
کرد: سال های قبل ما مشکل اساسی در 
از  داشتیم.  بنزین  به خصوص  سوخت 
آنجا که قیمت بنزین در کشور پایین بود 
شاهد  نمی شد  انجام  درستی  نظارت  و 
قاچاق سوخت بودیم و ما باید واردات 

سوخت را افزایش می دادیم.
ارز  کشور  لذا  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
زیادی را برای واردات سوخت صرف 
می کرد اما از سوی دیگر سوخت زیادی 
نیز از کشور بیرون می رفت. در نهایت 
دولت در آن زمان تصمیم مناسبی اتخاذ 
کرد که موضوع دو نرخی شدن بود. البته 
این طرح مضراتی نیز به دنبال داشت اما 
با ایجاد سامانه هوشمند کارت سوخت 
و  شد  کنترل  مصرف  افزایش  شدت 

قاچاق نیز تقریبا مهار گشت.
نماینده مردم ایذه و باغ ملک گفت: اما 
دولت فعلی این سامانه را کنار گذاشت 
رفتن  باال  شاهد  امروز  که  جایی  تا 

مصرف و شدت گرفتن قاچاق هستیم. 
را  سوخت  کارت  فعالیت  نهم  مجلس 
کار  به  را  آن  دولت  اما  کرد  تصویب 
از  استفاده  بر  نیز  نگرفت. مجلس دهم 
دولت  اما  داشت  تاکید  کارت سوخت 
آن را اجرایی نکرد. اما امروز باید برای 
اتخاذ  جدی  تصمیم  مصرف  مدیریت 
شود. خادمی تصریح کرد: اگر کشور به 
نمی توانیم  ما  برود  پیش  تحریم  سمت 
کشور  وارد  را  سوخت  از  حجم  این 
کنیم لذا ما باید مدیریت مصرف را در 
قاچاق گازوئیل  قرار دهیم.  کار  دستور 
با کیلومتر شمار گذاشتن خیلی کاهش 
یافت و امروز براساس کیلومتر گازوئیل 
تخصیص می یابد. درخصوص بنزین نیز 

باید سیستم شفافی ایجاد شود.
خاطرنشان  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
زمانی که سیستم هوشمند وجود  کرد: 
صورت  به  تانکر  یک  و  باشد  نداشته 
سوخت  سوخت،  جایگاه  برای  دستی 
ثبت  دفتر  یک  در  تنها  و  کند  دریافت 
بود  خواهیم  قاچاق  شاهد  ما  شود 
از  یک  کدام  در  که  نمی کند  فرقی  و 
زمانی که یک  اما  باشد  ایران  شهرهای 
باشد  داشته  وجود  هوشمند  سیستم 
مشخص است که هر تانکر چند هزار 
لیتر سوخت تحویل گرفته و همچنین 

چند خودرو تا چه میزان این سوخت را 
دریافت کرده است و دیگر نمی توان به 
نام خودروها سوخت تحویل گرفت و 

آن را قاچاق کرد.
تصمیمی  فعال  گفت:  پایان  در  خادمی 
میزان  چه  خودرو  هر  اینکه  زمینه  در 
نشده  گرفته  کند،  دریافت  باید  بنزین 
است اما قاعدتا باید به گونه ای تصمیم 
گیری شود تا افرادی که به اندازه معمول 
نگیرند  قرار  فشار  تحت  دارند  استفاده 
و افرادی که بیش از حد معمول تقاضا 

دارند باید پول آن را بپردازند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

ضرروت ایجاد سیستم شفاف برای مدیریت مصرف سوخت

رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز از نهایی شدن 
پاالیشگاه های  مدیریت  ساختار  سازمانی  بررسی های 
یازدهم و دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، مجید کشاورز 
درباره سازماندهی پاالیشگاه های جدید پارس جنوبی 
فازهای  توسعه ای  اجرای طرح های  به  توجه  با  گفت: 
۱۳ و ٢4-٢٢ میدان گازی پارس جنوبی و افزایش تعداد 
پاالیشگاه های زیرمجموعه این شرکت به ۱٢ پاالیشگاه، 
لزوم ایجاد ساختار مناسب برای پاالیشگاه های جدید، 

احساس می شود.
روند چشمگیر  به  توجه  با  اساس،  این  بر  افزود:  وی 
توسعه و تکمیل پاالیشگاه های در دست احداث و مطابق 
رهنمودهای ارائه شده در سازماندهی پاالیشگاه های هشتم 
و دهم، الگوهای ساختاری برگرفته از رویکرد برون سپاری 
و یکپارچه سازی فرآیندها برای جلوگیری از توسعه کمی 

سازمانی طراحی شد.
به گفته رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز، این 
الگو در جلساتی مشترك با مدیرعامل مجتمع گاز پارس 
جنوبی و سایر کارشناسان تدوین و برای تصویب به اداره 

کل تشکیالت و روش ها ارسال شده است.
کشاورز اظهار امیدواری کرد که ساختارهای مربوط به این 

طرح، تا پایان امسال، تصویب و ابالغ شود.

رئیس مهندیس ساختار رشکت میل گاز:

اپالیشگاه های جدید مجمتع گاز 
اپرس جنویب سازمان دهی یم شود
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 دغدغه بخش خصوصی نسبت به رشد دولتی ها؛

تحریم ها بهانه  جوالن بنگاههای دولتی نشود

یک نماینده با ابراز نگرانی نسبت به جوالن بنگاههای دولتی در اقتصاد ایران 
با فرارسیدن تحریم ها گفت: نتیجه ورود شبه دولتی ها در تجارت خارجی، 

خریدهای غیرحرفه ای و ملتهب شدن بازارهای هدف است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن 
مذاکرات بین المللی تجار ایرانی با طرف های خارجی گفت: با توجه به اینکه 
در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم های آمریکا علیه اقتصاد 
ایران هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی های خود 
با شرکای خارجی را برای فرار از بحران های احتمالی توسعه داده اند.نایب 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته اساسی اینجا است 
که یکی از مهمترین دغدغه های تجار بخش خصوصی در این شرایط، ملتهب 
شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش شبه دولتی و دولتی ایرانی 
است.آگاهی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم ها، نباید بهانه ای برای جوالن 
بنگاههای دولتی و شبه دولتی در عرصه واردات و صادرات شود، تصریح 
کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی 
اعتماد کرده و اجازه دهد فعاالن اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خالقیت 
و انعطاف پذیری خود، فعالیت های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی 
کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت های شبه دولتی 
وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.وی ادامه 
داد: این موضوع، کامال برخالف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به 
مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر خواهد شد؛ این درحالی 
است که تجربه دوره قبلی تحریم ها به روشنی نشان می دهد تامین کاال در 
شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاههای بزرگ و 
برجسته دولتی امکان پذیر باشد، توسط انعطاف پذیری بنگاههای کوچک و 
متوسط در بخش خصوصی محقق شد.آگاهی با بیان اینکه ورود بیش از حد 
شرکت های دولتی و نیمه دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه 
رانده شدن بخش خصوصی می انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت ها در 
بدنه تصمیم گیری دولت، زمینه ساز ایجاد رانت های ارزی و فسادهای اداری 
می شود.وی اضافه کرد: باید توجه داشت که بنا بر تجربه چند دهه اخیر، 
عطش شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای حضور در عرصه هایی که در 
آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می کنند با ایجاد یک 
گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت، می توانند همپای 
شرکت های بخش خصوصی سابقه دار، فعالیت کنند؛ این درحالی است که 
نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیرحرفه ای، گران قیمت و ملتهب شدن 

بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.

حذف هفت قلم کاال از فهرست دریافت ارز دولتی

هفت قلم کاال که امکان تامین آنها از محل تولیدات داخلی امکان پذیر است، از 
اولویت »یک« گروه کاالیی دریافت ارز دولتی حذف و به گروه دو اضافه شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، پیروی نامه محمد شریعتمداری، وزیر وقت 
صنعت، معدن و تجارت به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی این هفت 
قلم کاال از فهرست یک گروه کاالیی به گروه دو دریافت ارز منتقل شدند.
در نامه وزیر وقت صمت خطاب به رییس کل بانک مرکزی آمده است: در 
مورد ارائه فهرست تکمیلی مشتمل بر تعداد ۷۵ ردیف تعرفه کاالیی برای 
قرار گرفتن در گروه کاالیی یک به منظور بهره مندی از ارز با نرخ رسمی، به 
آگاهی می رساند با توجه به امکان تامین اقالم زیر از محل تولید داخلی و به 
منظور حمایت از کاالی ایرانی، رونق تولید و واحدهای تولیدی ذیربط لطفا 
دستور فرمایید تا این کاالها شامل هفت تعرفه از گروه کاالیی اولویت یک 
حذف و به فهرست کاالهای گروه دو اضافه شود.از جمله این هفت گروه 
می توان به پودر کاکائو، مداد و مداد رنگی با مغز دارای غالف سخت و ... 
اشاره کرد.در پی این نامه، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی گمرك در دستورالعملی به تاریخ ٢۸ مهرماه این موضوع 
را به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است.در این دستورالعمل آمده است: 
به پیوست نامه مورخ ٢۱ شهریور ۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص خروج هفت قلم کاال به شماره تعرفه های مندرج در جدول ذیل 
نامه از فهرست یک گروه کاالیی و اضافه شدن به فهرست دو گروه کاالیی 

ارسال، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام کنند.

زمینه اشتغال 8۵۰ هزار نفر در شهرک های صنعتی 
فراهم شد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران گفت: 4٢ هزار 
و ۱۶۰ واحد تا پایان شهریورماه امسال در شهرك ها و نواحی صنعتی مورد 
بهره برداری قرار گرفتند که زمینه اشتغال برای ۸۵4 هزار و ۶۱۵ نفر را فراهم 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »صادق نجفی« افزود: تعداد شهرك ها و 
نواحی صنعتی مصوب با احتساب مناطق ویژه اقتصادی تا پایان شهریور 
ماه امسال ۹۷۸ فقره است که شامل ۵۶۹ شهرك صنعتی و 4۰۹ ناحیه 
صنعتی است.وی ادامه داد: ۸۰۷ شهرك و ناحیه صنعتی در حال بهره 
برداری در کشور وجود دارد که 4۹۷ مورد آن شهرك صنعتی و ۳۱۱ 
مورد دیگر ناحیه صنعتی هستند.نجفی از وجود ۶۵ شهرك و ناحیه صنعتی 
تخصصی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان شهریورماه امسال هفت 
شهرك فناوری در کشور مصوب شده و ۶ شهرك فناوری به بهره برداری 
رسیده است که این شهرکهای فناوری مورد بهره برداری در شهرهای 
مشهد، تبریز، ارومیه، همدان، فارس و اصفهان هستند.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به پایان مطالعات ٢ شهرك فناوری در استان های قزوین 
و گیالن اشاره کرد و یادآور شد: شهرك فناوری استان تهران نیز در حال 
طراحی مجدد است.به گفته وی، ۶ شهرك صنعتی مستقر در مناطق آزاد 
تجاری در کشور وجود دارد، این شهرك ها آبادان، آبادان ٢، خرمشهر، 
انزلی، ماکو و ماکوی٢ هستند ضمن آنکه ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کشور 
وجود دارد.نجفی ادامه داد: پنج مرکز خدمات فناوری کسب و کار در 
دست ساخت بوده و ۳۶ مرکز به بهره برداری رسیده است.وی بیان کرد: 
٢ مجتمع فناوری اطالعات )IT( و خدمات نرم افزاری به بهره برداری 

رسیده در کشور وجود دارد.
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افزایش 4۰ تا 3۰۰ درصدی قیمت 
قطعات یدکی خودرو

قیمت  گفت:  خودرو  تعمیرکاران  اتحادیه  رئیس 
قطعات یدکی خودرو بین 4۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل از صداوسیما، علیرضا نیک 
قطعات  قیمت  افزایش  علت  اینکه  بیان  با  آیین  
خودرو را باید از اتحادیه لوازم یدکی پرسید،  گفت: 
تعمیرکاران ما قربانی تقّلب هستند و با توجه به اینکه 
قطعات، بی کیفیت هستند کیفیت کار تعمیرکاران را 
زیر سئوال برده است.وی افزود: قطعات پرمصرف 
فیلترها  و  کالج  دیسک صفحه  ترمز،  لنت  مانند 
حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است 
و وجود واسطه های متعدد از علل این افزایش است.

نیک آیین با بیان اینکه کمبود عرضه در بازار لوازم 
یدکی وجود دارد، گفت: کیفیت قطعات هم کاهش 
داشته است و برخی از کارخانه های قطعه ساز به 
علت نیامدن مواد اولیه، قطعات کنار رفته از خط 
تولید را وارد بازار کردند.حسن ساده، عضو هیئت 
مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز 
با بیان اینکه افزایش قیمت در همه کاالها از جمله 
افزود: قیمت  لوازم یدکی خودرو ُرخ داده است، 
برخی از لوازم یدکی ٢ تا ۳ برابر افزایش داسته است 
که منطقی نیست.وی ادامه داد: در چند ماه اخیر 4۰ 
درصد افزایش قیمت داشتیم که به علت نوسانات 
نرخ ارز و افزایش هزینه های گمرکی و حمل و 
نقل بوده است.ساده با اشاره به اینکه بخش زیادی 
از نیاز لوازم یدکی کشور از خارج تامین می شود، 
افزود: افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت این 

لوازم شده است.

 آغاز بهره برداری موقت هند
 از چابهار تا دو هفته آینده

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد که 
با پیگیری های انجام شده در رسیدن کار به مراحل 
پایانی خود بهره برداری موقت شرکت هندی از بندر 
چابهار حداکثر ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد راستاد در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: موافقت نامه چابهار در 
سال ۹۶ نهایی شد و بر اساس توافقی که در سطح 
روسای جمهور سه کشور صورت گرفته بود، بنا شد 
بحث های کارشناسی در قالب نشست هایی با حضور 
مقامات پیگیری شود که خوشبختانه گام نخست آن 
بندر  داد:  ادامه  تهران کلید خورد.وی  امروز و در 
چابهار از نظر جغرافیایی در موقعیت بسیار مطلوبی 
قرار دارد و با توجه به این شرایط توانایی جذب 
سرمایه گذار برای توسعه زیرساخت ها در چابهار 
بسیار باال است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
 APGL با اشاره به حضور و سرمایه گذاری شرکت
در چابهار اظهار کرد: خوشبختانه در طول این مدت 
سرمایه گذاری های خوبی در چابهار انجام شده و 
شرکت اپراتور هندی نیز با پیگیری مقدمات الزم 
تنها چند گام تا آغاز رسمی کار خود در چابهار 
فاصله دارد. آخرین بحثی که در این رابطه باقی مانده 
بود، مربوط به نهایی کردن ضمانت نامه های بانکی 
نهایی شدن آن می توان  با  می شد که خوشبختانه 
پیش بینی کرد فعالیت این شرکت هندی از دو هفته 
دیگر رسما کلید بخورد.راستاد توسعه بندر چابهار را 
مسئله ای بسیار مهم برای منطقه دانست و افزود: نه 
تنها سه کشور ایران، هندوستان و افغانستان می توانند 
و  کرده  فعالیت  بندر  این  مختلف  بخش های  در 
تجارت  جمله  از  را  خود  اقتصادی  اولویت های 
قرار  کار  دستور  در  منطقه ای  ترانزیت  و  مشترك 
دهند، بلکه توسعه چابهار برای کشورهای آسیای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  و  شرقی  اروپای  میانه، 
فارس و دریای عمان اهمیت بسیار زیادی دارد. از 
این رو ما می توانیم انتظار داشته باشیم که با توسعه 
زیرساخت ها از ظرفیت چابهار به طور کامل استفاده 

شود.

کانال اطالع رسانی خرید ارز اربعین 
در »بله« راه اندازی شد

نیازهای روز زائران حرم  به  با هدف پاسخگویی 
اباعبداهلل الحسین)ع(، کانال اطالع رسانی خرید ارز 

اربعین در پیام رسان »بله«،راه اندازی شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
جدیدترین  کانال  این  در  ایران،  ملی  بانک 
اخبار،اطالعات،گزارش های تصویری و آموزشی 
مربوط به امور زائران و نحوه خرید ارز اربعین به 
اطالع هموطنان عزیز می رسد. زائران ارجمند می 
توانند مطالب کانال اطالع رسانی خرید ارز اربعین  
را از طریق آدرس bmidinarpay  دنبال کنند و 

از آخرین اطالعات مربوطه مطلع شوند.
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مفقودی
 کارت هوشمند امیکو با شماره پالك ۱٢۷ع٢4ایران ٢۵ با شماره کارت ٢۵۳۰۵۷۷مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  ۷۳۱۸۳/۵۸۶و  شهربانی  شماره  ۸۷با  مدل  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
۹٢٢۱۹۹و شماره تنه NEJ۱٢۵A۸۷۰۶۵۵٢ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید مدل ۷۸ با شماره پالك ۵۵۶م۶٢ ایران ۸٢ با شماره موتور 
۰۰۱٢۰۶۷٢و شماره شاسی S۱4۱٢٢۷۸۵۹۹٢۶۰بنام کیوان ابرون تن مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ مشکی  روغنی مدل ۸۹ با شماره پالك 
۷۳4ج۳۹ایران ۶۶ با شماره موتور ۳۱۵۱۹۷٢و شماره شاسی s۱4۱٢٢۸۹۱۸٢۹٢۹بنام 

حمید متولی طاهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی 
 برگ سبز خودرو سواری  پراید SE ۱۳٢  به رنگ سفید مدل ۱۳۹۷ به شماره موتور  
M۱۳ / ۶۱۶44۷۳ به شماره شاسی  NAS4٢۱۱۰۰J۱٢4۵4۹۳   و به شماره انتظامی 
٢۵4 ق ۵4  ایران ۳۸ به نام علیرضا خدا بنده لو فرزند چنگیز  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
شماره4٢۶۸4۵۸نوع  هوشمندبه  کارت  اصل  نقلیه  هوشمندوسیله  کارت  مفقودی 
کامیون باری سیستم ایسوزوتیپNPRV۰Lمدل۱۳۸۳رنگ سفیدروغنی نوع سوخت 
گازوییل شماره پالك           ایران۸۶-۵٢۱ع۳۳وشماره موتور۱۱4٢۷۵وشماره شاسی

NAG۰۸۳NPRF۰۰4٢۰مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان شادگان

مفقودی
 برگ سبز هوندا ۱٢۵ رفاه مدل ۸4 به رنگ نقره ای با شماره پالك ۵۸۸-٢٢۵٢4و با 
شماره موتور ۵۵۵۷۱۳4و شماره شاسی ۸4۰4۱۱۹بنام آزاده سلیمانی فریدونی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی پیکان وانت مدل ۱۳۸۶بیا شماره شهربانی 4۵۳م٢۳ایران ۸٢ با شماره 
موتور ۱۱4۸۶۰۷۳۳۱٢و شماره شاسی ۳۱۶۷۰٢٢۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

اگهي ابالغ 
نظریه کارشناسي به علي نوروزي 

نظربه اینکه در پرونده کالسه ۹4۱٢۱4 مطروحه في مابین خواهان سیدعباس 
صدوق وخوانده علي نوروزي نظریه کارشناسي واصل گردیده .وبا توجه 
خواهان  تقاضاي  میباشند،بنابه  المکان  مجهول  فعال  خواندنه  اینکه  به 
ودستوردادگاه به تجویزماده ۷۳قانون ائین دادرسي مدني مراتب یک نوبت 
یک  ظرف  خواندگان  میگردد،تا  کثیراالنتشاردرج  هاي  روزنامه  از  دریکي 
رارویت  کارشناسي  ونظریه  مراجه  دفتردادگاه  به  نشراگهي  ازتاریخ  هفته 
ونظرخودرانفیایا اثباتا به دادگاه اعالم نمایند،درغیراین صورت دادگاه غیابا 

اتخاذ تصمیم خواهدنمود.
منشي شعبه سوم دادگاه حقوقي نوشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شرح  -۵۶۸۹۹۰۶۳۶۰به   ٢٢ شماره  شناسنامه  دارای  نقارچی  محمدزاده  معصومه 
دادخواست به کالسه ۱۰/۷۶۰/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی انحصار وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی زمانی فومشی به شناسنامه ۱۷ در تاریخ 
۹۷/۶/٢۹در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
شناسنامه  شماره  به  معصومه  و  حسینعلی  فرزند  فومشی  زمانی  اصغر  ۱-علی 

٢۰۵۶۸٢۱۵٢۶متولد ۱۳۹۱ محل تولد بابل پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

برای  دولت  پیشنهادی  وزرای  زمان،  گزارش  به 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی دیروز 
در اتاق ایران حضور یافتند تا به تشریح برنامه های 
خصوصی  بخش  فعاالن  برای  خود  اقتصادی 

بپردازند.
رویکرد برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد، عبور از 

تالطم و ثبات اقتصادی 
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در جلسه ای 
که اخیرا خدمت رئیس جمهور بودم به او گفتم 
که بنده برای استفاده از افراد مجرب و صاحبنظر 
برنامه دارم اما کوررنگی سیاسی نیز دارم؛ همچنین 
کوررنگی نحله فکری نیز دارم و از توجه خاص 
وزیر  دژپسند  فرهاد  می کنم.  پرهیز  دولت گرایی 
پیشنهادی اقتصاد و دارایی دیروز در نشستی در 
برنامه های  به مناسبت بررسی  بازرگانی که  اتاق 
وزرای پیشنهادی دولت برگزار شده است، اظهار 
کرد: دانشگاه ها باید به طور جدی در اقتصاد کشور 
که چشمه  باعث می شود  امر  این  درگیر شوند؛ 
در  آنها  نظرات  و  بجوشد  همیشه  آنها  جوشان 
واقعیت های اقتصادی کشور استفاده شده و راکد 
نماند.وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه رویکرد برنامه های من عبور از تالطم و ثبات 
اقتصادی است، گفت: دولت نباید به تصدیگری و 
قاعده گذاری ورود کند مگر آنکه ضرورت باشد که 
این ضرورت را نیز می توان با همین کمک بخش 
خصوصی تعیین کرد؛ براساس اصول اسمیت نیز 
ضرورت دخالت دولت در اقتصاد حداقل است.
دژپسند افزود: یکی از اصول من تشکیل اقتصاد 

اقتصاد  در  شفافیت  به  منجر  که  است  هوشمند 
می توان  نیز  الکترونیک  محیط  در  و  می شود 
بی نهایت بنگاه اقتصادی ایجاد کرد و دیگر فردی 
با انحصار به دیگران ظلم نمی کند.دژپسند گفت:  در 
نظام ارزی کشور باید بازنگری صورت گیرد که در 
جلسات آتی با یکدیگر در این ارتباط هم اندیشی 
خواهیم کرد.وی گفت: در تمام الگوهای کشور 
حکومت داری اینطور مطرح است که کشور باید 
براساس مالیات اداره و استفاده از نفت استقراض 
تلقی شود؛ حال اینکه چگونه باید میزان مالیات 
را افزایش داد بدون اینکه فشار مالیاتی به کسی 
وارد شود آنطور نیست که میزان دریافت مالیاتها 
را افزایش دهیم، بلکه باید تور مالیاتی بیندازیم و 
کنیم.دولت می گوید هر  مالیاتهای جدید جذب 
کسی راهکار مناسب دارد آن را در قالب بسته ای 
به دولت ارائه دهد و آنطور نیست که در اقتصاد 

کسی رئیس باشد.
وعده شریعتمداری برای جلوگیری از دست اندازی 

دولت به منابع تامین اجتماعی
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه از منابع بیمه شدگان صیانت می کنم، گفت: 
تامین اجتماعی مال دولت و یا سایر افراد نیست 
بلکه تنها متعلق به مردمی است که در آن پول 

ریخته اند.
تعاون،  پیشنهادی   وزیر  شریعتمداری  محمد 
کار و رفاه اجتماعی  نیز با ارائه برنامه های خود 
اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد ۸ درصدی در 
کشور فراهم نشد متعاقب آن برنامه ریزیهایی که 
برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده بود محقق 

نشد. بنابراین به دنبال برنامه ریزی های جدید برای 
اشتغال در کشور باید بود.وی افزود: ایجاد اشتغال 
در کشور برون داد اقتصاد ملی است و باید همه 
اجزای اقتصاد کشور کار کنند تا شکل بگیرند و 
حتی از عوامل بیرونی نیز متأثر است.وی با بیان 
اینکه اصالح قانون کار در دستور کار دولت است 
گفت: البته دولت ها چند بار آن را از مجلس پس 
گرفته اند که حتی در دولت یازدهم هم این اتفاق 
افتاده است؛ تالش می کنیم میان بخشهای مختلف با 
این امر سه جانبه گرایی الزم برقرار شود تا مشکالت 

رفع گردد.
سیاست وزیر پیشنهادی صنعت تشکیل اتاق فکر در 

بخش های مختلف  
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یکی از 
برنامه های خود را تشکیل اتاق های فکر برای 
بخش های مختلف ذکر کرد و گفت: در صورت 
اخذ رای اعتماد، همه تصمیم های مهم در بخش 
تولید و بازرگانی با مشورت این اتاق ها گرفته می 

شود.
بخش  فعاالن  جمع  در  نیز  رحمانی«  »رضا 
من  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق  در  خصوصی 
روی ٢ مطلب اهتمام ویژه دارم؛ نخست توجه به 
انتصاب های جدید - که هفت نفر از همکاران ما 
بازنشسته می شوند – و دوم تشکیل اتاق های فکر 
و استفاده از اتاق های فکر موجود است.وی گفت: 
شورای گفت و گو یک اتاق فکر است و من به 
این اتاق فکر اعتقاد دارم؛ در زمان تصویب قانون 
تشکیل این شورا بسیار امیدوار بودیم که تشکیل 
اتاق  داشت:  اظهار  رحمانی  باشد.  اثربخش  آن 

های فکری برای بخش های »صنعت«، »معدن«، 
»تجارت«، »صادرات«، »مباحث ارز« و »فناوری و 
آینده پژوهی« تشکیل خواهم داد و آیین نامه هایی 

نیز برای این اتاق ها پیش بینی کرده ام.
بر  تاکید  با  شهرسازی  و  راه  پیشنهاد  وزیر 
برنامه ریزی برای اتمام مسکن مهر محور برنامه های 
خود را تشریح کرد. محمد اسالمی با اعالم این که 
مسکن  بخش  به  توجه  برنامه هایم  محور  اولین 
است، اظهار کرد: به دلیل اینکه ساخت و ساز سهم 
مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد و 
می تواند محرك اقتصادی کشور باشد اولویت اول 
را بر مسکن قرار دادم تا این دغدغه بزرگ برطرف 
شود.وی با بیان این که اولویت ها در بخش مذکور  
ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد است که البته 
باید بخش خصوصی را نیز در این راه پشتیبانی 
کرد تا جریان پایدار تولید در مسکن ایجاد شود، 
و  فرسوده  بافت های  شهرها  برخی  در  افزود: 
آسیب پذیر وجود دارد که قابل احیا هستند. با توجه 
به تفاهمنامه های امضا شده  باید ۱۰۰ هزار مسکن 
بازآفرینی شود که به همین دلیل احیای بافتهای 
فرسوده را در اولویت دوم کاری خود قرار دادم.
سوم  اولویت  شهرسازی  و  راه  پیشنهادی  وزیر 
برنامه های خود را توجه به مناطق محروم و راه های 
روستایی عنوان کرد. وی با اشاره به طرح مسکن 
مهر اظهار کرد : برخی از مسکن مهرها مسائل و 
و  بخش ها  همکاری  با  باید  که  دارد  مشکالتی 
دستگاه ها در خود استانها مشکالتشان را حل و 
فصل کنیم. که البته اینها دارای متقاضیانی هستند. 
برخی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام هستند که 

 برنامه ها و سیاست های وزرای پیشنهادی دولت اعالم شد؛

راه سـخت وزرای پیـشنهادی

انجام ۵۰۰هزار بازرسی از بازار کاالهای 
اساسی پرمصرف

یک مقام مسئول در سازمان حمایت از انجام ۵۰۰ 
هزار بازرسی از بازار کاالهای اساسی پرمصرف 
خبر داد و گفت: نظارت بر بازار کاالهای اساسی 

ادامه دارد.
محدحسین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
موحدنژاد، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد 
سراسر  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های 
بازار  از  نظارت  و  بازرسی  در خصوص  کشور 
اقالم اساسی طی شش ماهه نخست سال جاری، 
گفت: هیچ مشکلی برای تامین کاالهای اساسی 
و ضروری در کشور وجود ندارد.وی افزود: در 
راستای اقدامات حمایتی و نظارتی به منظور کنترل 
دقیق تر قیمت بازار کاال و خدمات، طی شش ماهه 
اول سال جاری جمعا تعداد ۵٢۱۱۰۹ مورد بازرسی 
توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها در بخش کاالهای اساسی از جمله لبنیات، 
برنج و روغن نباتی صورت گرفته که از تعداد کل 
این بازرسی ها، برای ۱۷۵۸ واحد تولیدی و توزیعی 
لبنی متخلف پرونده تشکیل و برای صدور رأی به 
ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
موحدنژاد، ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 
برای متخلفان در این بخش را بیش از ۷ هزار و 
۱٢٢ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در پی افزایش 
افزایش  آن  دنبال  به  و  نباتی  انواع روغن  قیمت 
کاذب تقاضا به دلیل جو روانی، بازرسان سازمان 
های صنعت، معدن و تجارت استان ها به منظور 
جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب، با 

تشدید نظارت بر واحدهای عمده، خرده و انبارهای 
نگهداری کاال، تعداد ۱۱۷٢ واحد متخلف را به 
اتهام گرانفروشی و عدم عرضه، شناسایی و پس 
از انجام تحقیقات تکمیلی با پرونده های تخلف 
جداگانه جمعاً به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال 
به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی 
خصوص  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  کردند.این 
نظارت بر میوه و تره بار، در همین مدت  مجموعا 
۱۳۳ هزار و ۶۳۱ مورد بازرسی از سطح انبارها، 
سردخانه های محل نگهداری میوه، میادین اصلی 
و بازارهای میوه و تره بار شهرداری و واحدهای 
است.موحدنژاد،  گرفته  صورت  مرتبط  صنفی 
این خصوص  در  تعزیری  اقدامات  به  همچنین 
و تشکیل ۹ هزار و٢۳۵ مورد پرونده تخلفاتی به 
ارزش بیش از ۱۹ میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: 
تشکیل تعداد ٢هزار و 4۷۱ فقره پرونده تخلف به 
ارزش بیش از  ۶۸4 میلیارد ریال در بخش عامالن 
صنفی عمده فروش و خرده فروش برنج  از دیگر 
تجارت  و  معدن  اقدامات سازمان های صنعت، 
سراسر کشور طی این مدت است که این پرونده ها 
برای صدور رأی به ادارات کل تعزیرات حکومتی 
استان ها ارسال شدند.مدیرکل بازرسی ویژه سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره  
آخرین بازرسی های انجام شده از بازار قند، شکر 
با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون ۶4 هزار 
مورد بازرسی انجام شده است، بیان کرد: در این 
بازرسی ها ۱۸۸۹ پرونده  تخلف با ارزش ٢۶میلیارد 

ریال تشکیل شده است.

چرا جمعیت غیرفعال بدنبال شغل نیست؟

رایج ترین روش های جستجوی شغل

بررسی گزارش های آماری مرکز آمار ایران حاکی 
از آن است که در بین جمعیِت در جستجوی شغل، 
غالب افراد برای جذب در بازار کار پرس و جو از 

دوستان و آشنایان را در پی می گیرند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آخرین آمار از اقدامات 
صورت گرفته برای جستجوی کار توسط بیکاران 
نشان می دهد که در سال گذشته رایج ترین  روش 
جستجوی شغل، پرس و جو از دوستان و آشنایان 
بوده است که طبق آمار مرکز آمار ٢ میلیون و ۹۵٢ 
هزار نفر این روش را برای جستجوی شغل در پیش 
گرفتند.دومین شیوه رایج برای کاریابی، جستجو در 
جراید و مطالعه آگهی های استخدامی بوده است به 
طوریکه بالغ بر یک میلیون و ۶۰۱ هزار نفر از این 
طریق در جستجوی شغل مورد نظر بودند.همچنین 
بیش از یک میلیون و ٢۸۵ هزار نفر از طریق تماس 
با کارفرمایان به دنبال شغل مورد نظر خود بودند که 
سومین شیوه رایج جستجوی کار محسوب می شود.
مراجعه به موسسات کاریابی غیردولتی و مراجعه 
)کاریابی  کار  وزارت  اشتغال  خدمات  مراکز  به 
های دولتی( نیز به ترتیب از دیگر شیوه های رایج 
جستجوی شغل توسط بیکاران در سال گذشته بوده 
است به این ترتیب که در سال گذشته بالغ بر یک 
میلیون و ۸۹ هزار نفر از طریق موسسات کاریابی 
غیر دولتی و حدود ۷۷۱ هزار نفر از طریق کاریابی 
های دولتی شغل مورد نظر خود را جستجو کردند.
اما در این بین برخی از افراد بیکار ، تالش برای 
خوداشتغالی را به جستجوی شغل ترجیح دادند؛ بر 
این اساس در سال گذشته حدود ۵۶۱ هزار نفر به 

دنبال جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع 
فعالیت خوداشتغالی بودند. عالوه بر این، بخش 
دیگری از افراد بیکار، پیگیر تقاضای جواز کسب یا 
پروانه کار برای شروع کار جدید بودند که این آمار 
در سال گذشته ۱۳٢ هزار و ۶۸۰ نفر بود.البته جمعی 
از بیکاران سایر روش های جستجوی شغل را در 
پیش گرفتند که جمعیت این گروه از افراد ٢۰۶ هزار 

و ۶۰۰ نفر اعالم شده است.
همچنین بخشی از جامعه به دنبال جستجوی شغل 
نیستند که این افراد در بین جمعیت غیرفعال کشور 
قرار می گیرند. جمعیت غیرفعال شامل افرادی از 
یک جامعه می شوند که نه شاغل و نه در جستجوی 
شغل هستند. این گروه از افراد در عین حال که 
شاغل نیستند، اما بنا به دالیلی برای ورود به بازار 
کار تالش و جستجویی نمی کنند.جمعیت غیرفعال 
کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۰۰ 
نفر اعالم شده است که نتایج مرکز آمار از »علت 
عدم جستجوی کار« نشان می دهد، ۱۱ عامل در 
عدم جستجوی شغل توسط این افراد دخیل بوده 
است.بیشترین علت عدم جستجوی کار، »مسئولیت 
های شخصی یا خانوادگی« است که حدود ۱۹ 
میلیون و ۹۹۳ هزار نفر از جمعیت غیرفعال را در بر 
می گیرد. به عبارتی نیمی از جمعیت غیرفعال کشور 
به دلیل مسئولیت های اجتماعی در جستجوی شغل 
نیستند.»اشتغال به تحصیل« نیز دومین عامل عدم 
جستجوی کار است، به طوریکه در سال گذشته ۱۱ 
میلیون و ٢٢۷ هزار نفر به دلیل اشتغال به تحصیل یا 

آموزش در جستجوی شغل نبودند.



رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ
ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود

امروز با حافظ

 پنج گانه احساسات و اندیشه ها
 در رمان جدید پیام یزدانجو

رؤیاها«  و  »روزها  رمان 
یزدانجو  پیام  نوشته 
توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، 
رمان »روزها و رؤیاها« نوشته پیام یزدانجو به 
تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب صد و بیست و نهمین 
عنوان از مجموعه »کتاب های قفسه آبی« است که 

این ناشر چاپ می کند.
کتاب پیش رو، پنجمین اثر داستانی پیام یزدانجو و 
یک اثر عاشقانه است. آرش مرد جوانی است که 
به خوانندگی اشتغال و آرزوی نویسنده شدن را 
در سر دارد. او به دختری به نام بیتا دل می بندد که 
او هم سری پرسودا دارد و هنرمند است. »شب 
به خیر یوحنا«، »فرانکوال یا پرومته پسامدرن«، 
»موزه اشیای گم شده« و »باران بمبئی« عناوین 

آثار تالیفی و داستانی پیشین این نویسنده است.
رمان »روزها و رؤیاها« ۵ فصل دارد که هر فصل 
به بخش های مختلف تقسیم می شود. عناوین 
فصل های رمان به این ترتیب است: سرخوشی، 
زیبایی، جادوانگی، سفر،  بخشایش. عکس روی 
جلد کتاب نیز توسط نویسنده اثر برداشته شده 
است. این عناوین پنج گانه در واقع احساس ها و 
اندیشه هایی هستند که در متن رمان وجود دارند.
بین شخصیت آرش و بیتا رابطه عاشقانه پرشوری 
شکل می گیرد که به ازدواج ختم می شود و این 
ورود  و  آزاردهنده  رازهای  کشف  با  همراهی 
شخصیت های دیگر، شکل دیگرگونی به خود 
راه های  بیتا  و  آرش  ترتیب،  این  به  می گیرد. 

متفاوتی را مقابل خود می بینند.
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

ازدواج شان بدون برنامه، بدون تشریفات، و بدون 
حضور هانا، انجام شد. با حضور سه شاهد در 
محضر. از طرف بیتا، مونا و مهران، و از طرف 
و  شد  آغاز  سرعت  به  مراسم  سامان.  آرش، 

باعجله تمام شد.
این کتاب با ٢۰۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ٢٢ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

اهداي» فرشته طالیي« به جعفر پناهي

شانزدهمین جشنواره  فرشته طالیی  جایزه   
توفی فست لهستان به جعفر پناهی اهدا شد. در 
این رویداد هنری، دو فیلم »۳ رخ« و »تاکسی« 

این کارگردان به نمایش درخواهد آمد.
شانزدهمین دوره جشنواره توفی فست که در 
تورون            ِ لهستان در حال برگزاری است، جایزه 
کرد. اهدا  پناهی  جعفر  به  را  طالیی  فرشته 

سولماز پناهی به نمایندگی از پدرش این جایزه را در افتتاحیه جشنواره دریافت 
کرد.

در این جشنواره فیلم های »۳ رخ« و »تاکسی« از ساخته های جعفر پناهی، به 
نمایش در خواهند آمد.

راهیابي »کژال« به بخش رقابتي جشنواره تالین

خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای این 
فیلم:  فیلم سینمایی »کژال« به کارگردانی نیما 
یار به عنوان نماینده ایران به بخش رقابتی فیلم 
اول و دوم جشنواره »شب های سیاه«  های 
تالین راه پیدا کرد.  »کژال« قصه ای واقعی از 
کردستاِن  مرز  در  که  است  دانشجو  دختری 

ایران و عراق ناچار به کولبری می شود.
این فیلم در شرایطی سخت میان کولبرها و مناطق ناامن مرزی کردستان ایران و 
عراق تهیه شده است. فیلمنامه »کژال« با بازی سمیرا زکائی و مریم بوبانی، توسط 
آرمین ایثاریان و طرحی از نیما یار به نگارش در آمده و پخش بین المللی این 
فیلم برعهده ArtHouseCinematheque به مدیریت مرجان علیزاده 

در کانادا است.
 

حضور »اتاقك تاریك «در جشنواره ویتنام

 پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم هانوی 
از ٢۷ تا ۳۱ اکتبر )۵ تا ۹ آبان( در شهر هانوی 

ویتنام برگزار می شود.
امسال شهرام مکری، کارگردان سینمای ایران 
سال ٢۰۱٢  در  همچنین  است.  داوران  جزو 
ترانه علیدوستی در میان اعضای داوران این 

جشنواره حضور داشت.
کوهی اوگری کارگردان معروف ژاپنی که در سال ۱۹۹۰ جایزه بزرگ کن را 

دریافت کرد، بعنوان رییس هیات داوران در بخش مسابقه حضور دارد.
عرضه و پخش بین المللی این فیلم به عهده محمد اطبایی )فیلم های مستقل های 

ایرانی( است. روح اهلل حجازی خود نیز مهمان جشنواره خواهد بود.
اهلل حجازی است که وی  بلند سینمایی روح  فیلم  پنجمین  تاریک«  »اتاق 
نویسندگی و تهیه کنندگی آن را نیز برعهده دارد. این اثر سینمایی داستان فرهاد 
و هاله است که فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده اند و این سرآغاز تغییرات 

دیگری است که آنها را در مواجهه با مسایل جدیدی قرار می دهد.

نقش هاي کلیدي کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی

 »جمشیدیه« که دومین فیلم سینمایی یلدا جبلی 
در مقام کارگردان است این روزها با پایان یافتن 

تدوین وارد مرحله صداگذاری شد.
فیلمبرداری این فیلم سینمایی اوایل اسفند ماه 
سال گذشته آغاز شد و تا پایان فروردین ماه به 

طول انجامید.
حضور  »جمشیدیه«  توجه  قابل  نکات  از 

کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی ٢ کارگردان سینما و انیمیشن است که در این 
فیلم در نقش های کلیدی بازی می کنند. سارا بهرامی، حامد کمیلی، پانته آ پناهی 
ها، سعید چنگیزیان، ستاره پسیانی، ندا جبرائیلی، شادی کرم رودی، محمد ولی 
زادگان، حمیرا نونهالی، کاوه کاتب، لیلی فرهادپور و بهرنگ تنکابنی بازیگران 

این پروژه هستند.
حبیب مجیدی به عنوان عکاس در این پروژه حضور دارد.

»ممنوعه« رفع توقیف شد.

صفحه  رسمی سریال نمایش خانگی »ممنوعه« در اینستاگرام،  ویدیویی با 
حضور سازندگان این سریال منتشر و اعالم کرد که بعد از اربعین پخش این 

مجموعه از سرگرفته خواهد شد.
ممنوعه سریالی ویژه پخش در نمایش خانگی به کارگردانی امیر پورکیان است.

توزیع این مجموعه از یک ماه پیش ناتمام مانده بود.
بازیگران »ممنوعه« میالد کیمرام، امیرحسین آرمان، علی استادی، خاطره اسدی، 
بهاره افشاری، پژمان بازغی، آتیال پسیانی، امیر جعفری، هادی حجازی  فر، الهه 
حصاری، آناهیتا درگاهی، نیلوفر رجایی  فر، لیال زارع، نیما شعبان نژاد، نیکی 

کریمی، مجید مظفری، نسرین نکیسا و شیدا یوسفی تشکیل می دهند.

خبر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنرمندانه  فرشچیان  استاد  گفت: 
بین هنر فاخر و مردمی  توانست 
ترکیبی ایجاد کند که در آن از چشم 
و دل یک روستایی تا یک هنرمند 
جهانی دل برباید و این کار کمی 

نیست.
سیدعباس  زمان،  پیام  گزارش  به 
صالحی   در آیین گشایش دانشگاه 
استاد  ایرانی   - اسالمی  هنرهای 
کمتر  اینکه  به  اشاره  با  فرشچیان 
هنرمندی را می توان یافت که هنر 
به  اما  داشته،  سنت  در  ریشه  او 
زمان معاصر خود پر کشیده باشد، 
گفت: هنر استاد فرشچیان ترکیبی از 

زیست بوم ایرانی - جهانی است.
بوده، هست  ایرانی  او  افزود:  وی 
 - ایرانی  مضامین  با  و  می ماند  و 
بر  نظر  حال  عین  در  و  اسالمی 
به  را  خود  هنر  معاصر؛  مضامین 
نمایش می گذارد که این نوع هنر در 
بین هنرمندان ما کمتر پیدا می شود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
آرزوی  اظهار داشت: خوشبختانه 
استاد فرشچیان که سال ها به طول 
انجامید اینک با افتتاح این دانشگاه 
برآورده شد.به گفته صالحی، استاد 
و  فردی  از جهات  هم  فرشچیان 
خلق و منش و هم از بعد هنری 

برای همگان ارزشمند هستند.
ایرانی  جامعه  داد:  ادامه  وی 
هنرمندان زیادی دارد ولی این استاد 
ُدردانه هنر ایرانی اسالمی ترکیبی از 
هنر سنتی ایرانی را خلق می کند که 
با هنر مدرن پیوند دارد و این یک 
نوآوری و نوسازی است که کمتر 

کسی مثل استاد فرشچیان می تواند 
ارتباط بین این دو را برقرار کند.

فرشچیان  استاد  شد:  یادآور  وی 
همچنین توانسته هنرمندانه بین هنر 
فاخر و مردمی ترکیبی ایجاد کند که 
در آن از چشم و دل یک روستایی 
برباید  دل  جهانی  هنرمند  یک  تا 
استاد  و  نیست  کمی  کار  این  و 
فرشچیان همه این ترکیب ها را با 
هم دارد، به همین منظور می گویم 
که این ساعت زمان برآورده شدن 
آرزوی یک  زیرا  او است  آرزوی 
استاد هنرمند ایران دوست؛ به ثمر 

نشسته است.
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
که  خوشحالیم  داد:  ادامه  کشور 
»استاد-شاگردی«  آموزشی  سنت 
اجازه  سنت  است؛  آمده  میان  به 

اما  دارد  از دیرباز قدمت  استاد  از 
متاسفانه این سنت هم به سنت هایی 
که ما زود پرونده آنها را بسته ایم 
پیوست در برهه ای از تاریخ ما به 
سمت نوآموزی های جدید رفتیم  
به  را  قدیمی  روش های  بی آنکه 
کار بگیریم.وزیر فرهنگ و ارشاد 
سنت  این  داشت:  اظهار  اسالمی 
علوم  تمام  در  شاگردی  و  استاد 
ایرانی  سنت  در  و  داشته  وجود 
اسالمی هم موجود بوده است، این 
سنت محدود به علوم اسالمی نبوده 
و حوزه هنر هم در این سنت دستی 
حو زه های  از  بسیاری  در  دارد، 
استادی وجود  اجازه  هنوز  هنری 
دارد و هر کسی هر اثری را با امضا 
منتشر نمی کرده و حتما یک استاد 
باید اجازه و رخصت بدهد تا یک 

هنرمند اثر خود را با امضا منتشر 
اساتید  اجازه  گفت:  کند.صالحی 
بزرگ  تا  کوچک  حرفه های  در 
وجود دارد، به همین  منظور ما در 
یک سنت استاد و شاگردی بزرگ 
سنت  متاسفانه  سنت  این  شدیم، 
توجه  مورد  کمتر  و  شد  مغفولی 
قرار گرفت و خوشبختانه اینک این 
سنت احیا می شود و توسعه پیدا 

خواهد کرد.
ایرانی  اسالمی-  هنرهای  دانشگاه 
استاد  حضور  با  فرشچیان  استاد 
عباس  سید  فرشچیان،  محمود 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی 
وزیر  غالمی  منصور  اسالمی، 
علوم، تحقیقات و فناوری، علی اکبر 
والیتی مشاور رهبر معظم انقالب 
شب  دوشنبه  بین الملل،  امور  در 

حوالی میدان انقالب تهران افتتاح 
شد.

دانشگاه هنر های اسالمی - ایرانی 
اساس مصوبه  بر  استاد فرشچیان 
شورای عالی انقالب فرهنگی و با 
حمایت رئیس هیات امنا و موسس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و 

تاسیس شده است.
هنر  برای  دانشگاهی  ایجاد  طرح 
سالمی- ایرانی از حدود ۱۰ سال 
پیش در فرهنگستان هنر مطرح شد 
و استاد فرشچیان از چهره هایی که 
حساسیت فراوانی نسبت به بقای 
را  طرح  این  داشت،  ایرانی  هنر 
پیگیری کرد.این طرح در شورای 
هنر شورای عالی انقالب فرهنگی 
ارائه شد و سپس آن را به وزارت 
نهایت  در  و  دادیم  پیشنهاد  علوم 
انقالب  عالی  شورای  صحن  به 
فرهنگی رسید و تصویب شد اما 
اجرای آن سال ها به طول انجامید.
نظام نامه آموزشی دانشگاه نیز قرار 
تکمیلی  تحصیالت  برای  است 
تنظیم شود و بنابر آن دانشجویان 
در اختیار استادان قرار می گیرند تا 
ایرانی- هنرهای  متخصص  استاد 
شوند.دانشگاه  تربیت  اسالمی 
استاد فرشچیان برای شروع با سه 
دانشکده نگارگری شامل رشته های 
نقاشی، تشعیر، تذهیب، نقاشی قهوه 
با  دانشکده خوشنویسی  خانه ای، 
چند گروه مثل خط نقش و غیره 
و دانشکده صنایع دستی با دو رشته 
آغاز به کار خواهد کرد تا بعد و 
به مرور در دیگر زمینه ها گسترش 

یابد.

کاریکاتور

فرهنگی هنری  مدیرعامل شرکت  توتونچیان  محمدحسین 
ققنوس و تهیه کننده درباره جزئیات آلبوم »آرش کمانگیر« 
محسوب  ارکسترال  اثر  یک  کمانگیر«  »آرش  داد:  توضیح 
می شود که با صدای استاد شهرام ناظری و بر اساس شعری از 
سیاوش کسرایی توسط پژمان طاهری آهنگسازی شده است.
او در تشریح مراحل تولید این آلبوم گفت: بخش ارکسترال 
این اثر در کنسرت هاوس شهر وین توسط ارکستر مجلسی 
اتریش و به رهبری طاها عابدیان ضبط شده است و باید 
اذعان داشت که با توجه به خاستگاه ارکستر، نوعی از موسیقی 
ارکسترال را در یک اثر ایرانی با زبان پارسی تجربه خواهید کرد 
که کاماًل منحصر به فرد و شنیدنی است. این درحالی است 
که قطب الدین صادقی، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر 
کشورمان نیز به عنوان راوی داستان، استاد ناظری و پژمان 
طاهری را همراهی کرده است. توتونچیان درباره نام قطعات 
و معرفی نوازندگان این اثر گفت: آلبوم »آرش کمانگیر« هفت 
قطعه به نام های »شب«، »قصه«، »امید«، »آهنگ دگر«، »بدرود«، 
»آرش« و »سوگ« را شامل می شود که به زودی در اختیار 
عالقه مندان موسیقی قرار خواهد گرفت. این در حالی است 
که پژمان طاهری، طاها عابدیان، فرهاد صفری و بابک غسالی 

تکنوازان آلبوم »آرش کمانگیر« هستند.

 جزييایت از آلبوم
 هشرام انظری

از خاشقچی تا مظلومان یمن

فرزاد موتمن سال گذشته فیلم سینمایی »سراسر شب« را 
کارگردانی کرد، فیلمی که الناز شاکردوست و امیر جعفری 

بازیگران اصلی آن هستند.
»سراسر شب« به نویسندگی مشترك زامیاد سعدوندیان و 
فرزاد موتمن یک درام معاصر و در خالصه داستانش آمده 
است: مهتا برای یافتن ردی از داود مرادی که آخرین فرد 
مرتبط با خواهرش مریم، پیش از خواب طوالنی مدتش 
بوده به محله زندگی داود می رود تا پاسخی برای سواالتش 
پیدا کند ... فرزاد موتمن درباره زمان اکران این فیلم سینمایی 
به خبرآنالین گفت: »این فیلم آماده شده و امیدوارم به زودی 
شرایطی پیش بیاید که بتوانیم آن را اکران کنیم. البته هنوز 
کمی زود است که زمان قطعی اکران را مشخص کنیم و 

در آینده ای نزدیک قطعا تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.«
این کارگردان درباره حضور »سراسر شب« در جشنواره فیلم 
فجر نیز بیان کرد: »تصمیمی برای ارائه فیلم به جشنواره 

نداریم و آن را اکران می کنیم.«
به جز الناز شاکردوست و امیر جعفری افسانه چهره آزاد، 
سینا حجازی، آزاده صمدی، مهدی سلطانی، حسام شجاعی، 
سحر نظام دوست، محمدرضا هاشمی، ایلناز آذری، دیانا 
روهنده، آفرین رهنما، داراب داداش زاده هم بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

 الناز شاكر دوست اب
» رسارس شب« یم آيد

به گزارش پیام زمان ازبانی فیلم همانطور که پیش بینی میشد، 
با تداوم سیاستهای ضد مخاطب در شبکه سه، برنامه »نود« 
این هفته هم روی آنتن نرفت. جالب آنکه طی متنی که از 
سوی روابط عمومی شبکه منتشر شده، تالش شده تقصیرهای 
عدم پخش برنامه در دو هفته اخیر، به گردن عادل فردوسی 
پور انداخته شود! روابط عمومی شبکه سه سیما در توضیح 
علت پخش نشدن برنامه »نود« اعالم کرد:» با عنایت به رفتار 
غیرحرفه ای تهیه کننده و مجری برنامه نود در پی عدم پخش این 
برنامه به دلیل پخش بازی انگلیس – اسپانیا در دوشنبه گذشته و 
همچنین استمرار رفتار خارج از عرف ایشان در مصاحبه خالِف 
نخواهد  هفته پخش  این  برنامه مذکور  ابالغ گروه ورزش، 
شد«این در حالی است که »نود« طی سالهای گذشته و در نبود 
سیاستهای غیر اصولی، بدون هیچ مشکلی به پخش خود ادامه 
داده بود و اینکه مجری و تهیه کننده سرشناس و حرفه ای آن 
ناگهان از  نظر مدیران تازه از راه رسیده این شبکه و مشاوران 
بی تجربه آنان فردی دارای »رفتار غیرحرفه ای« معرفی شود، 
نشان از واقعیات غم انگیز و نگران کننده دیگری دارد. حذف 
این برنامه از کنداکتور و یا به عبارت بهتر، زمینه چینی برای کنار 
زدن این برنامه و بعد دور ایستادن و توپ را در زمین برنامه ساز 
انداختن، سیاستی غیر اخالقی است که بینندگاِن در حال ریزش 
تلویزیون و طرفداران »نود« آنرا به هیچ وجه نخواهند پذیرفت.

»نود«، »مخاطب خاص« 
نیست!

آگهی مناقصه عمومی برآورد
شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات نرده زیر 
پل های عابر پیاده واقع در کمربندی را با مبلغ براورد اولیه 
4/985/479/422 ریال بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته 

ابنیه سال 1397 براورد،نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه بدون تعدیل به شرکت 
های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.لذا شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری پایه رشته ابنیه ، راه، راه آهن و باند فرودگاه و آب می توانند از تاریخ 97/08/02 لغایت 
آخر وقت اداری مورخ 97/08/12 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان- میدان 
 شهرداری- شهرداری گرگان-طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی
 www. Gorgan.ir  مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد 
در پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( ، پاکت ب ) اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین 
ایمنی و بهداشت  ؛ گواهی صالحیت  پیمانکاری  ، گواهی صالحیت  ، رزومه  تغییرات شرکت 
HSE و سایر اسناد و مدارک ( و پاکت جیم ) پیشنهاد قیمت( به شرح ذیل در مدت زمان 
تعیین شده در متن آگهی در پاکت الک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس 

:گرگان- میدان شهرداری- شهرداری گرگان اقدام نمایند. تلفن تماس: 01732240752
عبدالرضا دادبود- شهردار گرگان

وزیر ارشاد :

ترکیب هنر فاخر 
و مردمی حاصل 

تالش استاد 
فرشچیان است

زاده:  مروی  مهرداد ضمیری  زمان،  خبرنگار 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان شهریار با اشاره به آثار تاریخی این 
های  ظرفیت  دارای  شهریار  گفت:  شهرستان 

شاخص گردشگری می باشد. 
با  اختصاصی  مصاحبه  در  راد  ستایش  فرشید 
خبرنگار زمان ضمن تاکید بر تاثیر انکار ناپذیر 
مالی و  افزایش گردش  مبحث گردشگری در 
بهبود وضعیت اشتغال گفت: در راستای معرفی 
ظرفیت های گردشگری موجود در شهرستان 
شهریار در هفته گردشگری برنامه های متعددی 
برگزار کردیم که با استقبال پور شور مردم فهیم 

شهرستان روبه رو شد. 

جمله  از  داد:  ادامه  مسوول  این   
با  روزه  نیم  تور  ها  برنامه  این 
حضور اعضای انجمن های ادبی و 

هنردوستان شهرستان شهریار بود.
و  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس   
گردشگری شهرستان شهریار افزود: 
همچنین طی برنامه ای به سرپرستی 
سازمان  بسیج  مقاومت  فرمانده 

شهریار  شهرستان  فرهنگی،  میراث 
مدیران  میزبان  گردشگری  هفته  در 
مختلف  های  حوزه  معاونین  کل، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی بود که در این برنامه با دعوت 
گردشگری  تاسیسات  واحدهای  از 
و صنایع دستی به بررسی مسائل و 
شد.  پرداخته  نیز  ایشان  مشکالت 

ستایش راد گفت: از دیگر برنامه های ما در هفته 
گردشگری همایشی با همکاری اداره آموزش و 
پرورش در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش 
آموزان با آثار تاریخ شهرستان شهریار بود. وی 
اظهار داشت: شهرستان شهریار آثار تاریخی و 
جاذبه های گردشگری از جمله قره تپه، آتشکده 
تخت رستم، پل دختر بادامک، قلعه دهشاد، پل 
آبرسان بادامک، پل آبرسان ورامینک، برج مقبره 
بابامحمود، امام زاده فرخنده خاتون، تپه جوقین، 
محوطه باستانی باباسلمان، تپه الورد، تپه فرارت، 
آثار  بسیاری  و  باالبان  باستانی  تپه  تپه،  تریاق 
تاریخی دیگر دارد که بعضا قدمتشان به ۷ هزار 

سال نیز می رسد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شهریار تاکید کرد:

شهریار، شهرستانی با ظرفیت های شاخص گردشگری

به  »هالووین«  ترسناك  فیلم 
گوردون  دیوید  کارگردانی 
افتتاحیه  فروش  با  گرین 
باقدرت  دالر  میلیون   ۷۷.۵
راس باکس آفیس آخر هفته 
کرد. خود  آن  از  را  آمریکا 
ریپورتر،  هالیوود  از  گزار  به 
»هالووین« فیلم ترسناك جدید 

کمپانی های بلوم هاوس و یونیورسال با فروش افتتاحیه فوق العاده ۷۷.۵ 
میلیون دالر در ۳۹٢۸ سالن سینما، شروعی ترسناك در باکس آفیس آخر 
هفته آمریکا داشت، »هالووین« توانست با این میزان فروش، لقب دومین 
فروش افتتاحیه تاریخ سینما برای یک فیلم ترسناك با درجه بندیR   را از 
آن خود کند، فیلم همچنین توانست در فاصله نه چندان دور از فیلم »ونوم« 
که با ۸۰ میلیون دالر در آغاز این ماه رکورد فروش افتتاحیه ماه اکتبر را از آن 
خود کرده بود قرار بگیرد. »هالووین« در خارج از آمریکا نیز کار خود را با 
فروش ۱4.۳ میلیون دالر از ٢۳ بازار خارجی آغاز کرد، در میان کشورهای 
اکران کننده، مکزیک با 4.۹ میلیون دالر در صدر فروش و پس از آن بریتانیا با 
۳.۹ میلیون دالر قرار گرفته است. فروش جهانی فیلم »هالووین« در مجموع 
در پایان این هفته به ۹۱.۸ میلیون دالر رسید.»هالووین« به کارگردانی دیوید 
گوردون گرین که با بودجه پایین ۱۰ میلیون دالر ساخته شده ادامه ای است 
بر اسلشر کالسیک ۱۹۷۸ )به کارگردانی جان کارپنتر(، در این فیلم جیمی 
لی کرتیس دوباره نقش لوری استرود را بازی می کند و بار دیگر با شخصیت 

مایکل میرز مواجه می شود. 

 »هالووین« باکس آفیس آخر هفته آمریکا 
را تسخیر کرد


