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رئیس جمهور با بیان اینکه آنهایی که به مردم می گویند 
را  ایران  اقتصاد  یا  می گویند  دروغ  یا  داریم  ابرتورم  ما 

نمی فهمند، گفت: ما ابر تورم نخواهیم داشت.
حسن  االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روحانی رئیس جمهور کشورمان دیروز در جلسه بررسی 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  پیشنهادی  وزرای  صالحیت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، 
معدن و تجارت در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
ایام اربعین ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
یارانش، ایام راهپیمایی عظیم عاشقان خاندان رسالت به 
سوی کربالی معلی برای ما ایام بسیار با افتخاری است. 
در شرایطی که دشمنان ما علیه ما برنامه ریزی و توطئه 

کرده اند و کلمه ۱۳ آبان را بعنوان رمز جنایتکارانه 
خودشان اعالم کرده اند؛ حضور مردم ما در این 
راهپیمایی شکوهمند به معنای پیوند عمیق ملت 
ایران با خاندان رسالت است.رئیس جمهور ادامه 
داد: جلسه امروز مجلس شورای اسالمی در این 
مقطع تاریخی حائز اهمیت است. مجلس در این 
ساعت جلسه فوق العاده تشکیل داده است تا در 
این مقطع کابینه را تکمیل کند و مخصوصا وزرایی 
که بار سنگین اقتصادی را بر دوش دارند.روحانی 
تاکید کرد: آنچه در هفته های گذشته شاهد آن 
توطئه  برابر  در  ایران  ملت  قاطع  پیروزی  بودیم 
از نظر  اینکه  بیان  با  بوده است.وی  آمریکا  های 
سیاسی در سطح جهان پیروزی کم نظیر تاریخی 
در اختیار داریم، تصریح کرد: کمتر سراغ داریم که 
آمریکا در جهان تصمیمی را علیه یک کشور بزرگ 

اتخاذ کرده باشد و هم پیمانان سنتی آمریکا، او را رها 
کرده باشند. اگر در همچون مجلسی یک سال پیش به 
بحث و بررسی می پرداختیم که اگر روزی در حقوق ملت 
بزرگ ایران، آمریکا در برابر ایران بایستد و اروپا در کنار 
ایران و روبروی آمریکا می ایستد، اکثریت نمی پذیرفتند.

روحانی گفت: به نظر من پیروزی سیاسی ملت ایران در 
ماه های اخیر در تاریخ کم نظیر است. چه کسی فکر 
می کرد که در ظرف چند ماه در ۳ صحنه بزرگ حقوقی 
نمایندگان ملت ایران به پیروزی برسند. در دادگاه بین 
المللی الهه ایران تاکنون ۲ بار در ماه های اخیر در برابر 
آمریکا پیروز شده است. بار اول در زمینه صالحیت که 
آمریکایی ها معتقد بودند این دادگاه صالحیت رسیدگی 
ندارد، بر علیه آمریکا و به نفع ایران این دادگاه رای داد. 
بار دوم برای احکام موقت علیه آمریکا که نظر ما صدور 
این احکام بود، حقوقدانان ما به پیروزی رسیدند و چند 
روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس دادگاه 
محکومیت آمریکا را صریحا اعالم کرد.رئیس جمهور عنوان 
کرد: سومین بار در همین هفته های گذشته در یک بحث 

حقوقی حدود ۶ میلیارد دالری اموال جمهوری اسالمی 
که در ایتالیا توقیف شده بود در دادگاه عالی نمایندگان 
ایران به پیروزی رسیدند.رئیس شورای عالی امنیت ملی با 
تاکید بر اینکه در دو موضوع اجتماعی و اقتصادی باید در 
کنار هم باشیم و آمریکا را به زانو در آوریم، خاطرنشان کرد: 
در این مصاف مهم تاریخی دولت بعنوان سربازان مقدم این 
جبهه خواهند بود؛ اما بدون مجلس و قوه قضائیه و بدون 
حمایت نیروهای مسلح و باالتر از آن بدون هدایت مقام 
معظم رهبری حتما نمی توانیم پیروز شویم.روحانی ادامه 
داد: خوشحالیم که هدایت جامعه را در این مقطع حساس 
رهبر انقالب بر عهده دارد و دولت با امید فراوان و با توان 
الزم معتقد است با هدایت رهبری و حمایت مردم از این 

مشکل به خوبی عبور خواهیم کرد. امروز ما در بخش 
اقتصادی می خواهیم ۴ فرد مهم مسئول را با رای اعتماد 
نمایندگان بر کرسی وزارت بنشانیم تا دولت با تمامیت 
کابینه در این مقطع بتواند مشکالت مردم را حل کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم در رنج و فشار هستند 
و زندگی مردم مخصوصا آنهایی که درآمد مقطوع دارند به 
سختی می گذرد، افزود: بی تردید مردم از ما می خواهند 
که مشکالت آنها را حل کنیم و این حق مردم است و ما 
موظفیم کشور را از این مشکالت با وحدت و یکپارچگی 
عبور دهیم. نتیجه امروز جلسه مجلس حتما بارقه امیدی 
برای ملت ایران خواهد بود و ملت خواهند دید که دولت و 
مجلس در کنار هم هستند و مصمم اند که مشکالت مردم 
را یکی بعد از دیگری حل کنند.روحانی اظهار داشت: آیا 
آموزش در ایران جزو ارزانترین در سطح جهان نیست، آیا 
بهداشت و درمان در ایران جزو ارزان ترین ها نیست و آیا 
انرژی در کشور ما جزو ارزانترین کشورهای جهان نیست؟ 
آیا قیمت آب و برق در ایران متعادل نیست؟ آیا مساله 
حمل و نقل که مقداری به کمک دولت و مجلس نیاز دارد 

در شرایطی متعادل نیست؟ ما امروز با موضوع مسکن هم 
در کشور روبرو هستیم که یکی دغدغه های وزیر جدید 
راه و شهرسازی، مساله مسکن است. وی با بیان اینکه ما 
جزو کشورهای هستیم که از لحاظ نیازمندی های اساسی 
مردم جزو ارزنترین کشورهای جهان هستیم، گفت: ما 
نمی توانیم به مردم بگوییم چون فشار آمریکا وجود دارد 
پس ما نمی توانیم کاری کنیم؛ این پاسخ پذیرفته نیست. 
ما نمی توانیم به مردم بگوییم چون فروش نفت مشکالتی 
دارد ما در اداره کشور ناتوان هستیم. ما نمی توانیم به مردم 
بگوئیم چون از لحاظ روابط بانکی و تعامالت مالی با دنیا 
مشکالتی داریم پس نمی توانیم زندگی مردم را اداره کنیم. 
مردم از ما می خواهند و ما وظیفه داریم کشور را اداره 
کنیم. اما مردم باید واقعیت ها و شرایط کشور را 
به خوبی بدانند.روحانی گفت: آنهایی که به مردم 
یا  یا دروغ می گویند  داریم  ابرتورم  ما  می گویند 
اقتصاد ایران را نمی فهمند. ما ابر تورم نخواهیم 
داشت؛ این حرف نادرست است؛ از لحاظ تحلیل 
اقتصادی و سیاسی نادرست است. ما متاسفانه از 
یک اقتصاد تورم تک رقمی عبور کردیم ولی حتما 
می توانیم تورم را مهار کنیم، مهار تورم امکان پذیر 
است. روند صعودی تورم ادامه نخواهد یافت. امروز 
یکی از وظایف وزرای صنعت و اقتصاد ما مهار تورم 
است.وی خاطرنشان کرد: در مقطعی تورم افزایش 
و رشد اقتصادی کاهش و سرمایه گذاری کاهش 
یافته است اما در عین حال مردم مطمئن باشند 
که هیچ زمانی درسالهای گذشته ذخایر کاالهای 
اساسی ما به اندازه امروز باال نبوده است. هر تاریخی 
را در نظر بگیرید، امروز انبار ذخایر کاالهای اساسی ما 
مطمئن است.رئیس جمهور تصریح کرد: علیرغم اینکه 
مشکالت ارزی داریم و بخشی از مشکالت ما مربوط به 
قیمت ارز است، اما ذخایر ارزی ما از همه سالهای گذشته 
باالتر است، هم کل ذخایرمان باالتر است و هم ذخایر 
اسکناس از همیشه باالتر بوده است. ما مشکل الینحلی 
نداریم اما همچنان مشکالتی داریم که باید با کمک و یاری 
یکدیگر از آن عبور کنیم.روحانی گفت: ما در برخی کاالها 
خودکفا هستیم و ما در ماههای آینده خودکفا خواهیم 
شد. اینکه حدود ۴ سال است در گندم خودکفا هستیم در 
تاریخ ایران بی نظیر بوده است. اینکه ما در انرژی خودکفا 
هستیم و در بخش بنزین خودکفا می شویم به معنای 
رشد اقتصادی برای حل مسائل توسط مجلس و دولت 
است.وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به رای 
شما نمایندگان نیازمندیم تا کابینه بتواند بصورت کامل و 
با ترمیم ۴ وزیر بار مسئولیت را به دوش بگیرد و مشکالت 

مردم را  ماه های آینده بکاهد. 
ادامه در صفحه ۲

روحانی: متاسفانه آدم های سالم
 را عده دیگری فاسد می کنند

»ابرتورم« درکشور نداریم

 روحانی: متاسفانه آدم های سالم را عده دیگری فاسد می کنند

»ابرتورم« درکشور نداریم

تکذیب مذاکره ایران با امریکا در عمان

بازگشایی کانال ارزی میان ایران و اروپا 

رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
کابینه دوازدهم تکمیل شد؛

ادامه افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی
عرضه  وضع  نیافتن  تغییر  علت  به  خودرو:  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خودرو داخلی به بازار، تفاوت قیمت این کاال در کارخانه و بازار همچنان 

رو به افزایش است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سعید موتمنی با اشاره به اینکه قیمت 
خودرو در هفته گذشته بین 500 هزارتومان تا یک میلیون تومان نوسان 
به  تومان  بازار در خودروهای زیر ۳0 میلیون  افزود: حاشیه  داشته است 
۱0 تا ۱۲ میلیون و 500 هزار تومان، خودروهای ۳0 تا ۴5 میلیون تومان 
به ۱7 تا ۳۲ و خودروهای ۴5 تا 55 میلیون تومان به ۳7 تا 5۱ میلیون 

تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه بازارخودرو همچنان در رکود است گفت: با وجود نبود 
نوسان در بازار ارز اما همچنان خریدار برای خودرو در بازار وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه همه در انتظار تصمیم 
تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانه هستند  برای  وزیر جدید صمت 

ادامه داد: قیمتها درحال حاضر غیر واقعی است.

اختالف محافظه کاران با ترامپ بر سر تحریم های
 آمریکا علیه ایران

کنگره  در  ترامپ  حامیان  بزرگترین  از  تعدادی 
علیه  آمریکا  آتی  تحریم های  اینکه  از  آمریکا 
از  به اندازه کافی سخت و دشوار نیستند،  ایران 

دست دولت ترامپ عصبانی هستند.
از  تعدادی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کنگره  در  ترامپ  دونالد  سرسخت  حامیان 
ضعیف  سر  بر  متحده  ایاالت  دولت  با  آمریکا 
ایران  علیه  است  قرار  که  تحریم هایی  بودن 
خبر  این  شده اند؛  اختالف  دچار  شوند،  اعمال 
است.به نوشته  کرده  منتشر  آسوشیتدپرس  را 
بزرگترین  از  برخی  آمریکایی،  خبرگزاری  این 
آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  حامیان 
در کنگره از این نگران هستند که تحریم هایی 
ایران  علیه  دیگر  بار  آتی  هفته  است  قرار  که 
نیستند. سخت  کافی  به اندازه  شوند،  اعمال 

و  محافظه کار  قانون گذاران  گزارش،  این  طبق 
مشاوران  از  برخی  و  آمریکایی  جمهوری خواه 
هستند  نگران  این  از  دولت  حلقه  از  خارج 

وعده  تحقق  در  است  ممکن  ترامپ  دولت  که 
ایران،  خود برای اعمال »بیشترین فشار« علیه 

کوتاهی و خلف وعده کند.
از  متحده  ایاالت  کنگره  اعضای  از  عده  این 
اینکه اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران شامل 
ترتیبات الزم برای قطع ارتباط ایران با یکی از 
اجزای کلیدی نظام مالی جهانی نیست، عصبانی 

شده اند.

اقدام تبلیغاتی عجیب آمریکا 
برای بزرگ نشان دادن 

تحریم ها علیه ایران 
و  تبلیغاتی  اقدام  در یک  آمریکا  وزارت خارجه 
در راستای جنگ روانی برای بزرگ نشان دادن 
بازگشت  شمارش گر  ایران  علیه  تحریم ها 

تحریمها را در سایت خود قرار داد.
بعد  آمریکا  اقتصادی  تحریمهای  بازگشت   
که  بوده  مسائلی  از  یکی  برجام  از  خروج  از 
بر آن تأکید کرده اند.  رسانه های غربی به شدت 
جنگ  راستای  در  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
 ۱۳ تاریخ  دادن  نشان  بزرگ  برای  و  روانی 
ایران بازمی گردد  آبان که برخی تحریم ها علیه 
خود  سایت  در  را  تحریمها  بازگشت  شمارشگر 
قرار داده است.این در حالی است که از حدود 
۶ ماه قبل این تحریمها در صحنه عمل به اجرا 
اثر تحریمهای آمریکا  گذاشته شده و اصطالحاً 
بر اقتصاد ایران پیش خور شده است و به عقیده 
اتفاق خاصی  کارشناسان در روز ۱۳ آبان هیچ 
رئیس جمهور  نمی افتد.همچنین  کشور  در 
کشورمان در کنفرانس خبری در حاشیه نشست 
سازمان ملل گفته بود: هیچ تحریمی برای آینده 
وجود ندارد چراکه آمریکا تحریم های ماه نوامبر 

را زودتر اجرایی کرده است.

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۳۹7 در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۳۹۶ معادل ۱5.۹ درصد 
است.

بــه گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، خالصه نتایج به دســت آمده از شــاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شــهری ایران براساس سال پایه ۱00=۱۳۹5 به این شرح است: شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران در مهر ۱۳۹7 به عدد ۱۴8.۴ رســید که نسبت به ماه قبل ۴.۶ 
درصد افزایش یافت. این شاخص در مهر ۱۳۹7 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش 

داشته است. 
با کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، نرخ تورم ماهانه که مجموعاً در شش ماه اول سال روندی صعودی را 

طی کرده بود، در مهر با کاهش مواجه شده است.

گزارش 
بانک مرکزی 

از  روند نزولی 
تورم ماهانه

سرمقاله

پیاده روی اربعین 
یادآور آرمان های 

امام حسین )ع(

نگاه روز
برگزاری نشست هم اندیشی
 با رسانه  ها برای برگزاری 
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در بیشتر ادیان الهی از دیرباز عدد چهل از 
در  است،  بوده  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 
اسالم نیز به این مهم به وسیله آیات متعدد 
قرآن و روایات معتبر اشاره شده است. هر 
سال با فرا رسیدن بیستم صفر و چهلمین 
روز بعد از واقعه عاشورا شاهد خیل عظیم 
عزاداران حسینی هستیم که با پای پیاده و 
با آداب خاصی به سوی کربال  می روند تا 
بزرگداشت روز اربعین را هر چه با شکوه 
امام  برای  فقط  چرا  ولی  کنند.  برگزار  تر 
حسین )ع( مراسم روز اربعین برپا می شود؟ 
بزرگ ترین احیاگر اسالم حقیقی امام حسین 

)ع( است. 

2 باهره حیدری 
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            8  صفحه
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7

افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی
1

کابینه دوازدهم تکمیل شد 
وکالی ملت در بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت به 

هر چهار وزیر رأی اعتماد دادند.
وزرای  بررسی صالحیت  در  ملت  وکالی  زمان،  گزارش  به 
پیشنهادی وزارتخانه های راه، کار، صنعت و اقتصاد به هر 
اساس،  این  بر  دادند.  اعتماد  رأی  پیشنهادی  وزیر  چهار 
موافق،  رأی  با 200  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 196 
رأی موافق، 63 رای مخالف، محمد اسالمی وزیر پیشنهادی 
با 151 رأی موافق، 98 رای مخالف، رضا رحمانی وزیر  راه 
مخالف  رای   49 موافق،  رأی   203 با  صنعت  پیشنهادی 

توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. 
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پیاده روی اربعین یادآور آرمان های
 امام حسین )ع(

* باهره حیدری 

در بیشــتر ادیان الهی از دیرباز عدد چهل از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، در اسالم 
نیز به این مهم به وسیله آیات متعدد قرآن و 

روایات معتبر اشاره شده است. 
هر سال با فرا رسیدن بیستم صفر و چهلمین روز بعد از واقعه عاشورا 
شاهد خیل عظیم عزاداران حســینی هستیم که با پای پیاده و با 
آداب خاصی به ســوی کربال  می روند تا بزرگداشت روز اربعین را 
هر چه با شکوه تر برگزار کنند. ولی چرا فقط برای امام حسین )ع( 
مراسم روز اربعین برپا می شود؟ بزرگ ترین احیاگر اسالم حقیقی امام 
حسین )ع( است. همان طور که در منابع متعدد تاریخی ذکر شده 
امام حســین )ع( برای زنده کردن ارزش های اسالم، حفظ وحدت 
مســلمانان و اصالح امت و مبارزه با فســاد قیام کرد. از آنجا که در 
مقاطع مختلف تاریخی مخالفان اسالم همواره برای حذف آن تالش 
کرده و می کنند پس همواره نیاز است که مسلمانان برای جلوگیری 
از انحراف دین نماد ها و ارزش هایشان را به توصیه معصومین )ع( 
به شکل علنی اعالم کنند. از طرفی هم برپایی مراسم اربعین برای 
شیعیان نوعی یادآوری است که بدانیم جامعه اسالمی همواره باید 
با فســاد مبارزه کند تا از نفوذ دشمن  و تفرقه جلوگیری شود چرا 
که فساد می تواند یکی از عواملی باشد که دشمن به وسیله ی آن 
بدنه ی جامعه مسلمان را متفرق کند. به این ترتیب افرادی که به 
پیاده روی اربعین می روند و آنان که به این گروه ها خدمت می کنند، 
هر یک به نوبه خود قدمی در حفظ دین  و زنده نگه داشتن آرمان 
های امام حســین )ع( برمی دارند. شور و اشتیاق مردم در آیین به   
جایی رسیده که چند سالی است پیروان ادیان دیگر مانند مسیحیان، 
زرتشتیان و حتی گروهی از اهل تســنن نیز بدان جذب شده اند و 
هر ساله خود را در روز اربعین حسینی به کربال می رسانند چه  بسا 
همین آمدن ها موجب آشنایی با دین حقیقی باشد. امید است روزی 
در پرتو حضورشان در اربعین حسینی در زمرة پیروان مکتب اهل بیت 

)علیهم السالم( قرار گیرند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

واریز 7/5میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی 
در نیمه اول امسال

 عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: درنیمه اول سال 7.5میلیارد 
دالر به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حسینی در خصوص تاثیرتحریم 
های ۱۳ آبان ماه بر منابع صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق 
سیاســت های ابالغی و احکام برنامه ششــم، بانک مرکزی مکلف 
اســت ۳۲ درصد از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی را بعد از 
وصول به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.عضو ناظر مجلس در 
صندوق توسعه ملی افزود: اعتقاد داریم بعد از ۱۳ آبان ماه اتفاقی در 
مورد صادرات نفت ایران آنگونه که آمریکا نقشه کشیده رخ نخواهد 
داد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در کل ما هر 
چقدر نفت چه از نظر قیمت و چه از نظر تعداد بشکه کمتر بفروشیم، 
خود به خود تاثیر مستقیمی در منابع صندوق توسعه ملی و حتی 
منابع بودجه ای ما خواهد داشــت که امیدواریم با سناریوهایی که 
دولت برای ۶ ماهه دوم ترســیم کرده شرایط بهتری را برای کشور 
از لحاظ اقتصادی داشــته باشیم.وی تصریح کرد: درواقع با توجه به 
احتمال کاهش درآمدها، باید از هزینه های مازاد جلوگیری کنیم و 
انضباط بیشتری را در هزینه ها داشته باشیم.حسینی با بیان اینکه 
تاکنون تکالیف بودجه ای در خصوص منابع صندوق توســعه ملی 
تامین شــده است، گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه، برنامه ای 
بــرای جبران فاصله بین ۲0 تا ۳۲ درصــد )از صادرات( جهت رفع 
مشکالت حیاتی در 5 ماهه دوم در نظر گرفته شده است و مابقی نیز 
سعی شده براساس رویه سابق به افراد متقاضی داده شود.عضو ناظر 
مجلس در صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در ۶ ماهه ابتدایی سال 
ورودی صندوق مثبت بوده و حدود 7.5 میلیارد دالر سهم صندوق 
واریز شده است که نســبت به زمان مشابه سال قبل افزایش قابل 

قبولی داشته ایم.

نحوه محاسبه دوران سربازی در جبهه برای 
دریافت تسهیالت

 رییس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح از 
احتساب سه چهارم معادل 75 درصد مدت خدمت وظیفه عمومی 

سربازان دوران جنگ به عنوان خدمت داوطلبانه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار موسی کمالی درباره نحوه 
احتساب مدت حضور سربازان در جبهه برای بهره مندی از تسهیالت 
رزمندگی اظهارکرد: در قانون یکســری تسهیالت مانند تسهیالت 
مربوط به کنکور و ... برای رزمندگان داوطلب پیش بینی شده است 
که این امر سبب نارضایتی برخی از افرادی شده بود که دوران مدت 
خدمت سربازی خود را به جبهه های جنگ تحمیلی گذرانده بودند 
که در همین راســتا ستادکل نیروهای مســلح در دی ماه سال 88 
ابالغیه ای صادر کرد که بر اساس آن  سه چهارم مدت خدمت سربازی 
این افراد نیز به عنوان خدمت سربازی داوطلبانه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سربازانی که از سوی ارتش،  سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، کمیته، شهربانی،  ژاندارمری و وزارت سپاه و وزارت دفاع و 
جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
اعزام شده اند، مشمول این ابالغیه هستند، گفـت:  این افراد می توانند 
از تسهیالتی که برای خدمت سربازی داوطلبانه در نظر گرفته شده 
اســت، برای خود یا فرزندان خود استفاده کنند.رییس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: به عنوان مثال اگر فردی 
۱۶ ماه از دوران خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده باشد، سه 
چهارم این مدت یعنی معادل ۱۲ ماه آن داوطلبانه خواهد بود.کمالی با 
تاکید بر اینکه این ابالغیه ارتباطی با کسر خدمت های ایثارگری ندارند، 
خاطرنشان کرد: کسر خدمت ها برای تمامی افراد به طور یکسان صادر 
می شــود، به عبارت بهتر، تفاوتی میان حضور داوطلبانه و حضور به 
عنوان ســرباز در جبهه های جنگ تحمیلی وجود ندارد و چه فردی 
مثال ۱5 ماه حضور داوطلبانه داشــته باشد و چه فردی همین مدت 
به عنوان سرباز در جبهه ها حضور داشته باشد، می تواند به ازای هرماه 
۱۲ روز کســرخدمت دریافت کند.رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح افزود:  بنابراین این ابالغیه برای متقاضیان 
دریافت کسر خدمت جای نگرانی ندارد و تنها برای بهره مندی از دیگر 
تسهیالت مربوط با حضور داوطلبانه در دوران دفاع مقدس است.وی 
با بیان این دستور ستادکل به تمامی دستگاه ها ابالغ شده است، اظهار 
کرد:  تمامی دستگاه هایی که ملزم به ارائه تسهیالت به رزمندگان و 

خانواده های آنان هستند باید از این ابالغیه پیروی کنند.

 CFT ادامه بررسی »انطباق الیحه
با سیاست های کلی نظام«

دومین جلسه بررســی انطباق و عدم مغایرت 
الیحــه الحــاق جمهوری اســالمی ایــران به 
کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریســم 
)CFT( با سیاست های کلی نظام امروز برگزار 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دومین جلســه 
بررســی انطباق و عدم مغایــرت الیحه الحاق 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریسم )CFT( با سیاست های 
کلی نظام، دیروز با حضور رؤسای کمیسیون های 
حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، معاون حقوقی رئیس 
جمهور و معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزار 
شد.در ابتدای این جلسه، عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، توضیحاتی 
پیرامون الیحه موســوم به »CFT« به اعضای 
هیأت ارائه کرد و به برخی سواالت پاسخ گفت.

همچنیــن اعضای هیأت عالــی کلیات الیحه 
مذکور را از منظر انطباق با سیاســت های کلی 
نظام مورد بحث قرار دادند و ادامه روند بررسی 
ها به جلسه آتی هیأت عالی نظارت موکول شد.

تورم مسکن در مهر ماه 
۳۴ درصد است

 رئیس مرکز آمار ایران متوسط گرانی مسکن در 
مهرماه را ۳۴ درصد اعالم کرد.

به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، امیدعلی 
پارســا اظهار کرد: آمار مقــدم بر برنامه ریزی و 
برنامه ریــزی مقدم بر بودجه اســت.وی افزود: 
برنامه ملی آمار کشــور در حال نهایی شــدن 
است که قسمت راهبردی آن به تصویب رسیده 
است.پارسا گفت: نظام آماری سنتی در کشور بر 
مبنای خوداظهاری است، در حالی که نظام های 
آماری در دنیا ثبتی مبنا اســت.وی با اشاره به 
اینکه باید ۱0 ســال مجاهدانه و عاقالنه برای 
توسعه کشور تالش کرد، تصریح کرد: امید است 
در سال ۱۴05، نخستین سرشماری ثبتی مبنا 
به سرانجام برسد.پارسا با اشاره به اینکه شورای 
عالی آمار کشور اکنون اختیارات و امکانات الزم 
برای ایفای نقش را ندارد، بیان کرد: بحث آمار، 
تولید کاالی خصوصی نیست که از محل رقابت 
کاال تولید شــود، بلکه آمار یک کاالی عمومی 
محسوب می شود، به طوری که ۱5 درصد نیاز 
آماری مربوط به شهرستان ها، ۳5 درصد از آمار 
مربوط به استان ها و 55 درصد از آمار مربوط به 
مقامات کشوری توسط مرکز آمار تولید می شود.

وی گفت: امســال پیش نویس اصالحیه قانون 
آمار تهیه شده که امید است قانون آمار کشور با 
آخرین تجارب جهانی که دانش و خرد جمعی 
بشر است اختیارات الزم را برای نظام آمار ثبتی 
مبنا فراهم کند.رئیس مرکز آمار ایران در ادامه 
گفت: سرعت اقتصاد مقاومتی از آنچه مد نظر 
مقام معظم رهبری بوده بســیار کمتر است که 
این امر جز با مدیریت جهادی محقق نمی شود، 
زیرا این حماســه با بخش نامه خلق نمی شود و 
نیازمند این اســت که مجاهدانه در این زمینه 
کار شود و باید دانست اقتصاد مقاومتی مجموعه 
کاملی است که همه با هم باید آن را اجرا کنند.

وی با اشــاره به اینکه اگر آماری که جمع آوری 
می شود دارای اشکال باشد، نتیجه آن نیز مشکل 
دارد، بیان کرد: تورم مهرماه کشور ۱۳.۴ درصد 
و در چهارمحــال و بختیاری ۱5.۴ درصد اعالم 
شده است. همچنین متوســط افزایش قیمت 
کاال و خدمات مصرفی در کشــور ۳8.۲ درصد 
و در اســتان ۳8.7 درصد است.پارسا ادامه داد: 
متوســط گرانی قیمت مســکن در مهرماه در 
کشــور ۳۴ درصد و در چهارمحال و بختیاری 
۱8 درصد اســت.وی خاطرنشــان کرد: کشور 
طی ۲۴ ماه گذشته، ۱8 ماه با تورم تک رقمی 
مواجــه بوده و تنها شــش ماه اســت که تورم 
افزایش یافته است.پارســا گفت: ۲7 میلیون و 
۳00 هزار نفر در کشــور به دنبال کار هستند 
که سه میلیون و ۳00 هزار نفر بیکار مطلق بوده 
و ۲۴ میلیون نفر از یک ســاعت تا بیش از ۴۴ 
ساعت در هفته مشــغول به کار هستند که از 
این تعداد ۱5 میلیون نفر بیش از ۴۴ ساعت در 
هفتــه کار می کنند و ۹ میلون نفر کمتر از ۴۴ 
ساعت در هفته کار می کنند.وی ادامه داد: 75 
درصــد از ۹ میلیون نفر از افرادی که به صورت 
پاره وقت کار می کنند به دنبال کار اضافی نبوده 
و تنها دو میلیون و ۴00 نفر متقاضی کار بیشتر 
هستند.پارسا با اشــاره به اینکه باید در کشور 
موازی کاری ها حذف شــوند و محاسبات بانک 
مرکزی با مرکز آمار ایران ادغام شــود، تصریح 
کرد: تفکیک و شــبهه افکنی آمارهای رسمی 
کشــور خدمت به کشور نیست.وی خاطرنشان 
کرد: برآورد آمار بیکاری و اشــتغال در استان ها 
۲0 درصد خطای نسبی دارد که این امر به دلیل 
پایین بودن حجم نمونه ها است، در صورتی که 
حجم نمونه ها افزایش یابد، خطای نسبی کاهش 

می یابد.

اخبار

سرمقاله

دین مرد خرد اوست، کسی
 که عقل ندارد، دین ندارد

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بی تردید وزارت 
اقتصاد یکی از وزراتخانه های بسیار مهم در این 
این  توسط  ما  درآمد  عمده  بخش  است.  مقطع 
وزارتخانه تامین می شود. بخش مالیات برای ما 
اینکه  بیان  با  دارد.رئیس جمهور  اهمیت خاص 
وزارت اقتصاد مسئول کنترل تورم و رشد اقتصادی 
رشد  و  تورم  کنترل  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
اقتصادی این وزارتخانه باید در کنار بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه تالش کند تا بتوانیم تورم 
را مهار کنیم. امروز فرصت های بسیار خوبی برای 
تحوالت اساسی در اقتصاد داریم.روحانی با تاکید 
بدون  مالی  تعامالت  و  گذاری  سرمایه  اینکه  بر 
بانک امکان پذیر نیست، گفت: بانک نقش بسیار 
ارزشمندی دارد و همین بانک است که می تواند 
پس انداز مردم را به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
مثبت تبدیل کند. اگر به اصالح بانک ها نپردازیم 
خود می تواند یکی از معضالت اقتصادی ما باشد.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی از پیش از انقالب 
همواره یکی از معضالت کشور بوده است، تصریح 
کرد: رشد نقدینگی در سایه ضریب فزاینده پولی 
یا رشد آن بر مبنای پایه پولی کامال متفاوت است. 
رشد نقدینگی در سال های اخیر عمدتا بر مبنای 
پایه پولی نبوده و طبق ضریب فزاینده بوده و ناشی 
از تحرک بانک ها در تراکنش ها بوده است. معموال 
در سال های قبل رشد نقدینگی بخاطر استقراض 
سایه  در  امروز  اما  بوده،  مرکزی  بانک  از  دولت 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی است.رئیس جمهور 
گفت: بانک های ما باید دست از بنگاه داری بردارند 
و بانک های خصوصی باید تحت انضباط قرار گیرند 
که خوشبختانه در هفته های اخیر اختیارات بانک 
مرکزی را افزودیم. گفته شد در جلسات شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی هم از تحریم عبور می 
کنیم و هم گاهی از قانون عبور می کنیم! ما از 
قانون عبور نمی کنیم و اگر هم موردی الزم باشد با 
یک زمان بندی موقت و چندماهه صورت می گیرد. 
قانون را تغییر نمی دهیم، تغییر قانون کار مجلس 
است.روحانی تاکید کرد: در مصوبه اخیرمان برای 
نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک های 
خصوصی قدرتش را افزایش دادیم.روحانی گفت: 
وزیر اقتصاد کامال باید بداند که امروز بار بسیار 
سنگینی بر دوش اوست و این بار را باید با دقت 
به دوش بکشد. من از برخی کاندیداهای وزارتخانه 
ها سوال کردم شما از ۲۴ ساعت، چند ساعت کار 
می کنید؟ اگر وزیری امروز کمتر از ۱۴ ساعت کار 
کند، نمی تواند بار سنگین را به مقصد برساند. وزیر 
ما حداقل ۱۴ ساعت باید کار کند.وی افزود: از شما 
نمایندگان خواهش می کنم، چه به عنوان موافق 
و چه به عنوان مخالف، انتظاری که از وزرا دارید را 
اعالم کنید. به وزرا، توقعات خود و شرایط اجتماعی 
ما را بگویید؛ در این شرایط ما باید با توان و قدرت 
بیشتری، این مسیر را ادامه دهیم.روحانی اظهار 
داشت: سرمایه گذاری خارجی در اختیار وزرات 
اقتصاد است، شما نمایندگان نگویید که چرا ۲0 یا 
۳0 تا شرکت از ایران خارج شدند؛ ما باید به انحای 
مختلف سرمایه را جذب کنیم. ما از کشورهای 
همسایه و دوست خود باید سرمایه جذب کنیم.

وی افزود: امروز آمریکا به عنوان خیانتی بزرگ، 
در برابر ملت ایران ایستاده است و نشان داد که 
فقط با دولت و نظام ایران مخالف نیست بلکه با 
ایران و ملت ایران مخالف است؛ اگر غیر از این 
است، چرا تحریم برای دارو و مواد غذایی وجود 
ایران  دارد. آمریکا بی تردید دشمن بزرگ ملت 
است. در برابر آمریکا، امروز ما همسایگان خوبی 

داریم که باید با آن ها تعامل بهتری داشته باشیم.
رئیس جمهور گفت: ما کشورهای دوست زیادی 
از جمله روسیه، چین، هند، اتحادیه اروپا، برخی 
کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای 
این  کنیم؛  سرمایه  جذب  باید  ما  داریم.  التین 
وظیفه وزارت اقتصاد است.وی افزود: من به عنوان 
امین شما و ملت ایران می گویم که برای هر کدام 
از وزرایی که معرفی کردم، ده ها ساعت روی آن 
ها فکر، مطالعه و مشورت کردم. البته در هفته 
های اخیر، استخاره هم با ما همراه نبود.روحانی 
اظهار داشت: برخی دوستانمان را به کار دعوت 
کردیم؛ قبول داشتند که کار کنند اما من دیدم 
صدایشان لرزان است و دارند با تردید حرف می 
زنند. دیدم این صدای لرزان نمی تواند بار را روی 
دوش بگیرد. وزرایی که امروز معرفی شده اند، اراده 
و تصمیم الزم برای بر دوش گرفتن این بار سنگین 
شما  که  همانطور  گفت:  دارند.وی  را  مسئولیت 
نمایندگان وظیفه دارید از وزیر سوال و نقد کرده 
و روی وظایف او نظارت کنید، وظیفه دارید که 
تشویق کنید و روحیه بدهید. من دلم می خواهد 
وقتی وزیرم به یکی از کمیسیون های مجلس می 
آید، با روحیه با نشاط برگردد.رئیس جمهور گفت: 
امروز دشمن اصلی ما، جناح ها و احزاب نیستند؛ 
ما امروز همه با هم برادریم؛ دشمن اصلی ما یعنی 
از  ایران  ملت  برابر چهره  در  را  آمریکا، شمشیر 
غالف بیرون آورده است و ما باید بجنگیم. امروز 
جناح راست و چپ و اصولگرا و اصالح طلب و 
میانه رو، همگی ملت ایران هستند؛ االن هنگام 
رقابت های لیگ نیست؛ ما امروز در تیم ملی و 
در برابر دیگران به میدان رفته ایم؛ تیم ملی هم 
متعلق به همه ماست.رئیس جمهور تصریح کرد: 
عده ای از ارز یارانه ای سواستفاده کردند؛ ما ارز 

۴ هزار و ۲00 تومانی در اختیار عده ای گذاشتیم 
هر چند  کردند؛  سواستفاده  ها  آن  از  برخی  اما 
عمده تاجران و صادرکنندگان و واردکنندگان ما 
افراد سالمی هستند اما همیشه اقلیتی هستند که 
سواستفاده می کنند؛ در وزارت »صمت« امضای 
طالیی وجود دارد.وی تاکید کرد: به آقای رحمانی 
گفتم که در برخی سمت ها اگر ابوذر را هم قرار 
دهیم، باید تعویض شود؛ متاسفانه در جامعه ما 
کنند.  می  فاسد  دیگری  عده  را  سالم  های  آدم 
امروز وزارت »صمت« در بخش صنعت، معدن و 
صادرات و واردات و کنترل قیمت ها مسئولیت 
سنگینی به دوش دارد.روحانی با تاکید بر اینکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز مسئولیت 
خاصی برعهده دارد، تصریح کرد: ما در طول این 
5 سال افتخار می کنیم که شاغلین کشور را از ۲0 
میلیون ۶00 هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳00 هزار 
نفر رسانده ایم و ۲75 هزار شغل در طول 5 سال 
درست کرده ایم. البته نمی خواهم بگویم در اشتغال 
مشکلی نداریم؛ همه خانواده هایی که هنوز فرزند 
بیکار دارند، در انتطار تالش بیشتر ما هستند.وی 
ادامه داد: این وزارتخانه وظیفه سنگینی در حمایت 
از کارگران دارد و درحالیکه شرایط سختی برای 
کارگران وجود دارد، باید تمرکز بیشتری بر مسائل 
کارگران داشته باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه حمایت 
از اقشار ضعیف و نیازمند را برعهده دارد، افزود: 
در روزهای آینده اولین اقداممان را در این زمینه 
در قالب بسته غذایی برای اقشار کم درآمد انجام 
مشمول  کشور  جمعیت  از  نیمی  که  می دهیم 
این طرح خواهند بود.رئیس جمهور در پایان از 
نمایندگان مردم خواست تا بیش از پیش دولت 

را در تکمیل کابینه یاری کنند.

اساس  بر  گفت:  کرمانی  موحدی  اهلل  آیت 
بر سیاست های  نظارت  اساسی  قانون  اصول 
به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  نظام  کلی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت 

مجمع تفویض شده است.
اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجمع  دیروز  جلسه  در  کرمانی  موحدی 
به حرکت  اشاره  با  نظام  تشخیص مصلحت 
عظیم پیاده روی اربعین حسینی و توجه مردم 
جهان به این جریان فرهنگی، عقیدتی گفت: 
اربعین حسینی سرآغاز پیروزی قیام وخون 
اباعبداهلل الحسین )ع( و ذلت و سقوط یزید و 
یزیدیان است. در این روز اسرای کربال با عزت 
و صالبت به کربال بازگشتند و در آنجا ندای 
لعن بر ظالمان و قاتالن فرزند پیامبر سردادند 
و این مبدا پیروزی خون بر شمشیر و سرآغاز 
شکست و هزیمت حقیقی دشمنان اسالم و 
اهل بیت بود.وی درس بزرگ اربعین را توکل 
و اعتماد به خدا و سنت های الهی دانست و 
افزود: پیام بزرگ اربعین به تاریخ این است که 
یک انسان آزاده با توکل بر خدا حتی با دست 
خالی می تواند حکومت ظلم و جور را با همه 

وسعت و قدرت ساقط و رسوا کند.آیت اهلل 
موحدی کرمانی همچنین با اشاره به هجمه 
هایی که علیه مقوله نظارت مجمع تشخیص 
شکل  نظارت  عالی  هیأت  و  نظام  مصلحت 
گرفته است، گفت: عده ای سعی دارند با ایجاد 
شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام را زیر سوال ببرند در 
حالیکه بر اساس اصول قانون اساسی نظارت 
بر سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم 

رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
هیأت نظارت مجمع تفویض شده است و لذا 
همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق 
مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، 
این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم 
مغایرت را نسبت به سیاست های کلی ابالغ 
شده انجام دهد.بر اساس این گزارش در ادامه 
این جلسه موضوع سند الگوی پایه  ی ایرانی 
اسالمی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و 

پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی 
ایرانی اسالمی پیشرفت در خصوص سابقه، 
سند،  تدوین  و  طراحی  فرایند  و  چگونگی 
اعضای مجمع دیدگاه های خود را در خصوص 
الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق 
»ارائه  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  دستور 
پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان 
گردید  مقرر  و  کردند  آن« مطرح  کفایت  از 
کمیسیون های  کار  دستور  در  موضوع  این 
تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع بندی ها 
پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن 
مجمع ارائه گردد.سند الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت در روز بیست دوم مهر ماه گذشته 
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ گردید که 
در بند اول آن آمده است: مجمع تشخیص 
عنوان  به  را  پیوست  سند  نظام  مصلحت 
مورد  کلی  سیاست های  باالدستی  چارچوب 
تکمیلی  پیشنهادهای  و  دهد  قرار  مالحظه 
در  را  آن  کفایت  از  اطمینان  حصول  برای 
جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابالغ نسخه 
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، سیاست های 

کلی را برای انطباق با الگو بازنگری کند.

آیت اهلل موحدی کرمانی:

نظارت برسیاست های کلی توسط رهبری به هیات عالی نظارت مجمع تفویض شد

روحانی: متاسفانه آدم های سالم
 را عده دیگری فاسد می کنند

»ابرتورم« درکشور نداریم

 با وجود پیام های منتشر شده و ترغیب کاربران به اجرای 
برنامه هایی با قابلیت استخراج بیت کوین، این ابزارها عالوه بر 
احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه ها می توانند سرمنشا 

مخاطرات جدی امنیتی باشند.
از  استفاده  حالی که  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارزهای دیجیتالی هنوز در ایران رواج نیافته و مقررات آن هم 
وضعیت روشنی ندارد اما مسووالن توصیه کرده اند افراد فعال 
از ورود به این حوزه خودداری کنند. مشاهدات اخیر حاکی 
از افزایش چشمگیر پیام های فریبنده ای است که در فضای 
مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه هایی 
با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه )عموما بیت کوین( منتشر 
می شوند.این مجموعه ها نوعا از ساختار بازاریابی هرمی نیز 
استفاده می کنند تا از ارتباطات افراد برای افزایش گستره نفوذ 
خود بهره ببرند. این در حالی است که ادعاها و وعده های 
مطرح شده در اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها عالوه بر 
احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه ها، می توانند سرمنشا 
مخاطرات جدی امنیتی باشند. به این ترتیب به کاربران و 
مدیران به طور جدی توصیه می شود که از عضویت در این 
شبکه ها پرهیز و ممانعت کنند.بانک مرکزی اردیبهشت ماه 
اطالعیه ای درباره ارزهای مجازی منتشر کرد با این مضمون 
که »به کارگیری ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای 
است«.  ممنوع  کشور  مالی  و  پولی  مراکز  تمام  در  مجازی 
البته محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات - آن زمان در این خصوص اظهار کرد: مصوبه بانک 
مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پولی و مالی کشور در 
مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک ها و 
صرافی ها اعالم کرده که استفاده از آن ها ممنوع است، بدین 
منظور نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی 
ممنوعیت یا محدودیت دارد.طبق آخرین اظهارنظرها درباره 
ارزهای دیجیتالی نیز جهرمی بیان کرد: اگر ارزهای دیجیتال 
خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معامالت 
این حال  با  بود.  از آن ها استفاده کنیم، مفید خواهد  خرد 
سیاست بانک مرکزی این است که فعال بیت کوین، اتریوم و 
سایر ارزها را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه قوه قضاییه 

سایت های ارایه دهنده این ارزها را فیلتر می کند.

استخراج بیت کوین با رایانه معمولی
 اقتصادی نیست

اما بررسی های انجام  شده توسط مطالعات مرکز ماهر )مدیریت 
نشان می دهند که  رایانه ای(  امداد و هماهنگی رخدادهای 
برخالف ادعاهای مطرح  شده، از منظر اقتصادی و با توجه به 
انرژی الکتریکی صرف  شده، استخراج بیت کوین با استفاده از 
رایانه های معمول، حتی در صورتی که گرداننده شبکه هرمی 
اقتصادی  نکنند،  طلب  عایدات  از  چیزی  باالدست  افراد  و 

نخواهد بود. 

به همین دلیل در سطح جهان، انجام این امور به صورت قانونی 
)و نه با سرقت منابع دیگران( با تکیه بر سخت افزارهای خاص 
و با اتکا به پردازنده های گرافیکی پیشرفته انجام می گیرد.ذکر 
این نکته حایز اهمیت است که با بیشتر شدن بار محاسباتی 
رایانه های  در  رمزپایه  ارزهای  استخراج  برای  پردازنده ها 
معمولی و افزایش مصرف توان، دمای سیستم افزایش خواهد 
یافت و این خود سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به 
آن می شود. بنابراین حتی برای آزمایش نیز تصمیم به ورود 
به این شبکه های هرمی منطقی نیست.همچنین اگرچه به 
دلیل تعدد این ابزارها فرصت تحلیل رفتاری همه آنها موجود 
نبوده، اما نکته نگران کننده اصلی در این خصوص این است 
که با تکیه بر هر یک از روش های معمول برای انجام این امور 
به صورت هرمی )اجرای برنامه های اجرایی ارایه شده یا نصب 
شبکه  و  کاربر  وب(  مرورگرهای  در  معرفی شده  افزونه های 
میزبان او در معرض دسترسی فراهم آورنده این ابزارها یا سایر 
مهاجمین قرار می گیرند و این خود می تواند سرآغاز حمالت 
جدی تر باشد.در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بستر 
شبکه متصل به آن نیستند، عضویت در این شبکه های هرمی 
می تواند توام با جرایمی همچون سوءاستفاده از منابع عمومی 

یا خیانت در امانت نیز باشد. 
به این ترتیب به کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می شود 
که از ورود به این شبکه ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها 

پرهیز و ممانعت جدی به عمل آورند.

هشدار درباره عضویت در شبکه های هرمی استخراج ارزهای رمزپایه

بیت کوین هم هرمی شد
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اعالم تحریم های جدید برای ایران هراسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ایرانیان 
زخم خورده طالبان هستند، گفت: اعالم تحریم های جدید علیه کشورمان 
صرفا در راستای ایران هراسی است. به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، 
عالءالدین بروجردی با اشاره به تحریم آمریکا علیه دو ایرانی به بهانه واهی 
حمایت از طالبان، اظهار داشت: باید یادآور شد ایرانیان زخم خورده طالبان 
هستند و حافظه تاریخی دنیا هیچگاه فراموش نمی کند که دیپلمات های ایرانی 
در مزار شریف به دست گروهک تروریستی طالبان شهید شدند.وی با اشاره 
به اینکه طالبان اقدامات تروریستی مختلفی انجام داده که همواره از سوی ایران 
محکوم شده است، افزود: در واقع به وضوح روشن است که ایاالت متحده 
در پی بهانه جویی علیه کشورمان هستند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، با بیان اینکه تحریم بخش های مختلف مرتبط با ایران به 
بهانه حمایت از تروریست ها صرفا در راستای ایران هراسی است، ادامه داد: 
این در حالی است که پس از این اقدام ایاالت متحده، سعودی ها و بحرین 
نیز سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار سلیمانی را در لیست تروریستی 
خودشان قرار دادند که بیانگر نقشه از پیش تعیین شده است.بروجردی با بیان 
اینکه تحریم مذکور در پی تحریم های ۱۳ آبان است، اظهار کرد: در واقع 
ترامپ و دولتمردان آمریکایی به خوبی می دانند که تحریم های یکجانبه آنها 
در حوزه نفتی و بانکی به نتیجه نمی رسد؛ از این رو، برای اینکه افکار عمومی 
دنیا را منحرف کنند دست به اقدام مذکور زده اند.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: بنابراین می توان اذعان کرد که 
امروزه سیاستمداران آمریکایی بیش از گذشته مستاصل هستند و در واقع حوزه 

سیاست خارجی آنها با شکست های پی در پی مواجه می شود.

ورود روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به بازار بورس

مدیرعامل بورس تهران از ورود روزانه دو هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی 
اشخاص حقیقی به بازار سرمایه طی ماههای گذشته خبر داد و گفت: بورس 
سودآور باقی خواهد ماند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی صحرایی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معقدند که هنوز بازار بورس نسبت به سایر 
بازارهای نقدشونده رشد نکرده است؛ آیا می توان پیش بینی کرد که حجم نقدینگی 
از بازار ارز خارج شده، وارد بازار بورس شود و هیجانات مثبت و منفی را رقم 
بزند؟ گفت: شاخص بورس دائما نوسان دارد و در میان مدت، تابع سودآوری 
بنگاههایی است که در بورس پذیرفته شده اند؛ ضمن اینکه روند نشان داده که این 
شرکت ها با برنامه ریزی استراتژیک نیز، سودآوری خود را بیمه کرده اند و تداوم 
سودآوری خواهند داشت.مدیرعامل بورس تهران افزود: وقتی که سودآوری 
بنگاهها را داشته باشیم، تصمیمات و فشارهای سیاسی نیز اثرش کمرنگ خواهد 
شد و به همین دلیل است که از بابت رسیدن تحریم های جدید آمریکا و تاثیر 
آن بر روی شاخص بورس، نگرانی خاصی نداریم.وی در در خصوص ورود 
سرمایه های سرگردان به بورس تصریح کرد: ورود سرمایه های سرگردان به بورس 
شروع شده است، ضمن اینکه باید توجه داشت که باالخره بازار ارز، بازاری است 
که دولت در شرایط کنونی ورود به آن را بابت سرمایه گذاری ممنوع کرده است 
و فقط نیازهای مصرفی و پروژه ای، اجازه تامین ارز از این بازار را دارند، بنابراین 
طبیعی است بخشی از این پولها وارد بورس شود که اکنون نیز این روند آغاز شده؛ 
به نحوی که بر اساس آمارهای معامالت شهریورماه و مهرماه، روزهایی داشتیم که 
بیش از دو هزار میلیارد تومان در بورس تهران بوده و ارزش کل بازار نیز به سه 

هزار میلیارد تومان در برخی از روزها رسیده است.

پیام اربعین وحدت و هم صدایی 
مسلمانان علیه ظلم 

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: پیام جهانی اربعین 
این است که همه مسلمانان و غیرمسلمانان برای این 

حرکت ضد ظلم و استکبار جهانی متحد شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمدعلی 
جعفری دیروز در حاشیه بازدید از مرز شلمچه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیام راهپیمایی اربعین به 
مردم جهان، وحدت و همدلی بین مسلمانان و یکدلی 
و هم صدایی با آنها برای مبارزه با ظلم  و حرکت 
علیه استکبار است.وی با اشاره به بازدید خود از مرز 
شلمچه، حرکت زائران در این مرز را روان اعالم کرد 
و گفت: روند تردد خوب است و حتی امروز که باید 
پیک شلوغی و فشار باشد با تدابیری که دیده شده 
است به نظر نمی رسد برای کنترل و تردد مشکلی 
وجود داشته باشد و دیگر مشکالت در ادامه مسیر 
امری طبیعی است.فرمانده کل سپاه بر حضور پرشور 
زائران حسینی تاکید کرد و این شور و حال زائران 
برای  تمرینی  به  آن  از  را عجیب خواند و  حسینی 
حوادث بزرگتر و ظهور یاد کرد.سرلشکر جعفری در 
این رابطه بیان کرد: هر سال بیش از سال های گذشته 
شور و شوق برای شرکت در مانور اربعین مشاهده می 
شود و امسال هم با وجود همه سختی ها، مشکالت 
و مسائل اقتصادی موجود، مردم ایران نه تنها  کمتر 
از گذشته که بیشتر از گذشته در این مراسم حضور 

پیدا کردند.

حماس عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را محکوم کرد

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( بامداد شنبه 
طی بیانیه ای میزبانی کشورهای عربی از مقام های 
سیاسی و هیات های ورزشی رژیم صهیونیستی را 

محکوم کرد.
مقاومت  جنبش  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  روابط  سازی  عادی  هرگونه  با  فلسطین  اسالمی 
رژیم صهیونیستی در هر سطحی مخالف است.در 
بیانیه حماس آمده است: عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی پیامدهای خطرناکی بر مردم فلسطین و 
حقوق تاریخی آن ها و نیز بر وحدت و یکپارچگی 
است:  افزوده  داشت.حماس  خواهد  اسالمی  امت 
تالش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به 
ویژه در سایه افزایش جنایت های اشغالگران و نقض 
همه روزه حقوق مردم فلسطین و تالش برای یهودی 
سازی قدس و گسترش شهرک سازی ها در کرانه 

باختری و تداوم محاصره غزه غیرقابل قبول است.

خبرخبر

آگهي فراخوان عمومی 

شورای اسالمی شهر کمال شهر براساس شیوه نامه اجرائی نحوه انتخاب حسابرس منتخب شورا 
ابالغی از سوی شورای عالی استان  ها از کلیه موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی 
و  کمال شهر  مالی 1397 شهرداری  انجام حسابرسی عملکرد سال  که جهت  نماید  دعوت می  
موسسات وابسته به آن و شورای شهر حداکثر تا 10 روز از نشر آگهی به دبیرخانه شورای شهر 
واقع در کرج، کمال شهر، بلوار شورا، خیابان شهید صادقپور، جنب سالن والیت مراجعه و با اخذ 
برگ شرایط شرکت در فراخوان و تکمیل مدارک در پاکت در بسته به دبیرخانه شورا تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
علی صفری – رئیس شورای اسالمی کمال شهر

آگهی ابالغ
بنکدار فرزند  آقایان شهرام  به  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  آگهی 

ناصر و سیاوش زمانی
شکات آقایان محمدناصر بنکدار, حاجی کرم زمانی فراز و .... شکوائیه ای به طرفیت 
متهمان آقایان شهرام بنکدار فرزند ناصر و سیاوش زمانی به اتهام نزاع و.... مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988444۳00564 شعبه ۱0۱ دادگاه 
کیفری دو شهر صحنه )۱0۱ جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/9/۱0 
آئین  قانون  ماده ۳44  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور  ساعت ۱۱:00 
کیفری به علت متواری بودن متهمان و درخواست شاکیان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهمان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود, نسخه ثانی شکوائیه 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر صحنه )101 جزایی سابق(-حسین احمدیان

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
۱-پرونده کالسه 994و رای شماره ۱0000774   مورخه 97/2/24 به تقاضای حسین 
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  به  نسبت  لطیف  فرزند  راد  منصوری 
عمارت به مساحت ۱7۳/۳7 متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از 4۳  اصلی 
واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال 

بختیاری نژاد 
تقاضای  به   97/2/24 مورخه     ۱0000770 شماره  رای  995و  کالسه  پرونده   -2
احسان منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱7۳/۳7 متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از 4۳  اصلی 
واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال 

بختیاری نژاد 
۳- پرونده کالسه 996و رای شماره ۱0000782   مورخه 97/2/24 به تقاضای محمد 
حسن منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱7۳/۳7 متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از 4۳  اصلی 
واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال 

بختیاری نژاد 
4- پرونده کالسه 997و رای شماره ۱0000778   مورخه 97/2/24 به تقاضای محمد 
باقر منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱7۳/۳7 متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از 4۳  اصلی 
واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال 
بختیاری نژاد رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
برابر  دارند و  آباد تسلیم  امالک شهرستان خرم  اسناد و  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۱۳9
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متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای علیرضا چگنی فرزند ناصر
 خواهان آقای سجاد عیدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا چگنی فرزند 
ناصر به خواسته استرداد ثمن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
)حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  چهارم  97099866۱0400440شعبه  کالسه 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳97/09/05 ساعت۱۱:۱5تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهوا 
المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرم آباد-مظفرپذیرش

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
۱-پرونده کالسه ۱94 و رای شماره ۳64۳  مورخه 97/5/۳0 به تقاضای میرزا حسین 
میرانی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱00/50متر مربع 
مجزی شده از پالک 8 فرعی از 4۳  اصلی واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( حجت نجف وند دریکوند رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱552۱2
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۳  و 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 725 مورخ ۱۳97/06/۱2 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی جودکی اصل فرزند احمد بشماره شناسنامه 4850064922 صادره ازپلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی   به مساحت  82 متر مربع پالک 
۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع درکاوکالی پلدختربخش 7 خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳9460۳2500۳000۳75مورخ ۱۳97/04/05هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده شاه طال 
حسینی و آقای سید مجتبی حیدری ابداالنی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱22/96 مترمربع قسمتی از پالک ۱54اصلی 
واقع در بخش ۱2 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد علی میرزایی خریداری از 
به منظور اطالع عموم  آقای شگرعلی نوری محرز گردیده است.لذا  مالک رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳5۳                        
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 7۱0 مورخ ۱۳97/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس سلیمانی  
فرزندخدارس  بشماره شناسنامه 5۱ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
عمارت مسکونی   به مساحت  205 متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع درکاوکالی 
پلدختربخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای باباخان رسولی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 7۱۱ مورخ ۱۳97/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن شفیعی 
جایدری فرزند ملک میرزا بشماره شناسنامه 8۳8۳   صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب  واحد تجاری به مساحت  ۱0۳ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع 
درکاوکالی پلدخترخریداری از مالک رسمی آقای محمود جشن محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 7۳0 مورخ ۱۳97/06/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی 
زینی وند فرزند صفر علی   بشماره شناسنامه ۳540 صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی به مساحت  80 متر مربع پالک ۱فرعی از 
۱۱6 اصلی واقع درکاوکالی پلدختربخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
داربلوط مجانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  صورت 

صادر خواهد شد. 
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آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین هاچ بک رنو SANDERO-AT مدل ۱۳95 به 
شماره شهربانی ۱۱-229و۱8 و شماره موتور K4MC697 -  R0۳22۱۳  و شماره 
شاسی NAPBSRBYAG۱0۱0906 به نام پریسا جام جمی مفقود و از درجه 

بابلاعتبار ساقط است.

وزارت خارجه: این وزارتخانه تابع اوامر رهبر 
معظم انقالب در برخورد با دولت امریکاست 

و گامی فراتر یا عقب تر برنمی دارد.
از مرکز دیپلماسی  به نقل  به گزارش زمان 
خارجه،  امور  وزارت  ای  رسانه  و  عمومی 
روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه 
به ادعای تازه آقای کریمی قدوسی مبنی بر 
امور خارجه  وزارت  اقدام  و  تمایل  تالش، 
در برقراری تماس و مذاکره با دولت ایاالت 
متحده امریکا در یکی از کشورهای همسایه، به 
صراحت اعالم می شود تمام ادعاهای ایشان 
در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به 
برقراری تماس و مذاکره با دولت امریکا و نیز 

انجام مذاکره با طرف های امریکایی در یکی 
از کشورهای همسایه غلط و بی اساس است 
و به شدت تکذیب می شود. وزارت امور 
خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و 
کارشناسی، خود را تابع اوامر و سیاست های 
ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به 
ویژه در خصوص چگونگی تعامل و برخورد 
با دولت ایاالت متحده امریکا می داند و قطعا 

گامی فراتر یا عقب تر بر نخواهد داشت.
 انتقاد ایران از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به عمان
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: 
رژیم صهیونیستی در پی ایجاد اختالف میان 

کشورهای مسلمان و سرپوش نهادن به کشتار 
مردم فلسطین است. بهرام قاسمی سخنگوی 
پرسش  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت 
خبرنگاران پیرامون سفر نخست وزیر رژیم 
اشغالگر صیهونیستی به عمان ضمن انتقاد از 
این سفر گفت: از نظر ما کشورهای اسالمی 
منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به رژیم 
غاصب صهیونیستی فضای تحرک برای ایجاد 
مصائب و مشکالت جدید در منطقه دهند. 
بی شک این رژیم در پی ایجاد اختالف میان 
کشورهای مسلمان و سر پوش نهادن بر 70 
سال غصب و تجاوز و کشتار مردم مظلوم 
خارجه  وزارت  است.سخنگوی  فلسطین 

همچنین اظهار داشت: به نظر می رسد از آغاز 
ترامپ البی  آقای  دوران ریاست جمهوری 
صهیونیستی در کاخ سفید و دولت آمریکا 
بیش از پیش در جهت منافع غیر مشروع رژیم 
صهیونیستی و فشار بر کشورهای اسالمی برای 
عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با غاصبان 
قبله اول مسلمین فعال شده اند.قاسمی خاطر 
نشان کرد: تاریخ و تجربه نشان می دهد عقب 
نشینی و تن دادن به خواسته های نامشروع 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، آنها را 
برای فشار و پیشروی بیشتر در منطقه و نادیده 
گرفتن حقوق مسلم و بحق ملت فلسطین 

جسورتر می کند.

صهیونیست ها در پی ایجاد اختالف میان 
کشورهای مسلمان

تکذیب خبر مذاکره ایران 
با امریکا در عمان

وزیر خارجه عربستان در سخنانی که بیش از 
پیش پرده از روابط خاندان آل سعود با رژیم 
صهیونیستی بر می دارد گفت که روند سازش 

باید کلید رابطه با این رژیم باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عادل الجبیر وزیر 
خارجه عربستان در سخنان خود در نشست 
امنیتی منامه گفت: روند صلح باید کلید روابط 
با اسرائیل باشد.وی در ادامه تاکید کرد: عربستان 
روابط استراتژیک با آمریکا دارد و این مسأله 
هرگز تغییر نخواهد کرد.الجبیر همچنین مدعی 
شد: ما با 2 دیدگاه در خاورمیانه رو به رو هستیم 
نخست دیدگاه روشنگرانه عربستان و دیگری 
تاوان  هنوز  خاورمیانه  ایران!  تاریک  دیدگاه 
انقالب ایران را می دهد.وی در خصوص ترور 
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی به 
دست عوامل رژیم عربستان در استانبول گفت: 

جریان  در  مسأله  این  خصوص  در  واقعیتها 
تحقیقات مشخص خواهد شد.الجبیر مدعی 
شد: سیاست خارجه دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا عقالنی و واقعیتگرا است و 

ما در منطقه از این مسأله حمایت می کنیم. ما 
در دوره حکومت باراک اوباما شرایط سختی 
داشتیم. رابطه ما با آمریکا بسیار مستحکم است.
کنفرانس خبری مشترک  الجبیر همچنین در 

خود با همتای بحرینی اش گفت: افرادی که 
در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی در 
بازداشت بسر می برند در عربستان محاکمه 
خواهند شد. عربستان و ترکیه به همکاری با 
یکدیگر در این خصوص ادامه می دهند. برخی 
خصوص  در  خود  اختیارات  دایره  از  افراد 
برای  کردند.الجبیر  عدول  خاشقجی  پرونده 
نخستین بار از مذاکرات عربستان با قطر پرده 
برداشته و گفت: همکاری امنیتی با قطر ادامه 
دارد و ائتالف استراتژیک خاورمیانه هرگز تحت 
تأثیر اختالفات دیپلماتیک قرار نخواهد گرفت. 
برخی مسئوالن قطری در گفتگوهای مربوط به 
ائتالف خاورمیانه شرکت داشتند و این گفتگوها 
ادامه دارد. ما شدیدا این ائتالف را تأیید کرده و 
نشست هایی با اعضای شورای همکاری خلیج 

فارس در عربستان برگزار کردیم.

عادل الجبیر: روند صلح باید کلید رابطه با اسرائیل باشد!
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 افتتاح مدرسه 12 کالسه خّیرساز 
در الهیجان

ثبت نام کارگران واحدهای نمونه البرز در سی امین 
جشنواره امتنان 

منکویی- رشت: یک واحد آموزشی ۱2کالسه 
احداثی حسین پورخصالیان خیر مدرسه ساز 

مقیم آلمان در الهیجان افتتاح شد.
طول  به  ماه   ۱5 آن  ساخت  که  مدرسه  این 
انجامیده، دارای ۱2 کالس درس، 9 اتاق اداری، 
با  سایت رایانه، نمازخانه و آزمایشگاه است 
زیربنای هزار و 970 متر مربع و با هزینه یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان توسط خیّر نیک 
اندیش دکتر حسین پورخصالیان احداث و طی 

آئینی  باشکوه به بهره برداری رسید.
مدیرکل  مقدم  اکبری  اوسط  علی  دکتر 
و  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی،توسعه 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری گیالن در مراسم افتتاح این مدرسه 
گفت:تعلیم و تربیت اساس پیشرفت یک کشور 
است و باید در تامین و توسعه زیر ساخت های 

آموزشی از هیچ کوششی دریغ نکرد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری گیالن با اشاره به بحث نگهداری 
از فضاهای آموزشی،تاکید کرد:باید داشته های 
از  نگهداری  فرهنگ  و  بدانیم  قدر  را  خود 

فضاهای آموزشی را نهادینه کرده و به صورت 
جدی به آن بپردازیم.

فضاهای  ماندگاری  راه  کرد:تنها  تاکید  وی 
و  محترم  اولیای  مردم،  مشارکت  آموزشی، 
فضاهای  از  نگهداری  بحث  در  دانش آموزان 

آموزشی است.
 در ادامه حسین پورخصالیان خیّر مدرسه ساز 
نیز خطاب به دانش آموزان گفت: با توجه به 
توصیه های قرآن از این فضاهای آموزشی برای 
رشد و ارتقای شخصیت خود استفاده کنید و 
سعی کنید در زندگی قانع باشید و قناعت را 

پیشه کنید.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  ادامه  در 
بارز  مصداق  را  مدرسه  ،ساخت  نیز  گیالن 
باقیات صالحات دانست و بر ضرورت فرهنگ 
سازی رسانه ها در جهاد مدرسه سازی تأکید 
کرد. نادر جهان آرای با اشاره به کار ماندگار 
پورخصالیان  در ساخت مدرسه گفت: حفظ 
هویت انسانی و اخالقی با وجود اقامت طوالنی 
مدت در خارج از کشور کار سترگی است که 

از انسانهای بزرگ ساخته است.

و  کار  های  گروه  کارگران،  از  نام  ثبت  فرآیند 
واحدهای نمونه سال97 در سی امین جشنواره 
امتنان از از کارگران، گروه های کار و واحدهای 

نمونه  استان البرزآغاز شد.
مهندس خلیلي مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعي 
کارگران  نام  ثبت  آغاز  به  اشاره  با  البرز  استان 
امین  وگروههاي کار وواحدهاي نمونه در سی 
جشنواره امتنان اظهار داشت: با توجه به ماده ۱95 
قانون کار، جشنواره امتنان از کارگران، گروه هاي 
کار و واحدهای نمونه هر ساله  با هدف شناسایی 
و تجلیل از نیروهای کار مولد، متخصص، مخترع، 
مبتکر و همچنین اشاعه فرهنگ کار و تالش در 
جامعه در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی 

و در دوسطح ملی و استانی برگزار می شود.
جشنواره  این  در  شرکت  متقاضیان  افزود:   وی 
آذرماه ۱۳97  لغایت 5  ماه  آبان  از 5  توانند  می 
نشانی به  امتنان  جشنواره  سامانه  به  مراجعه   با 
به   http://emtenan.mcls.gov.ir نسبت 

ثبت نام خود اقدام نمایند.
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان با اشاره به 
اینکه این اداره کل همگام با سراسر کشور اقدام 

به شناسایی و معرفی کارگران، گروه های کار و 
اذعان  نماید  مي  البرز  استان  نمونه  واحدهای 
کرد: تمام کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، 
خدماتی و کشاورزی استان می توانند نسبت به 
ثبت نام کارگران و گروه کار نمونه  خوددر سامانه 

امتنان اقدام کنند.
خلیلي ضمن بیان شاخص های معرفی و ارزیابی 
کارگر، گروه و واحدهای نمونه، ادامه داد: ارائه 
ابتکار)ساخت  شیوه های نوین در کار، اختراع، 
قطعه، دستگاه یا اصالح فرآیند تولید( و یا راه 
اندازی خط تولید جدید، مهندسی معکوس در 
انتقال و بومی سازی دانش و فن آوری، خدمات 
و  ها  هزینه  کاهش  جهت  در  محصول  تولید 
و  ارزی  جویی  و صرفه  تولید  راندمان  افزایش 
ریالی، افزایش بهره وری و کیفیت نسبت به نمونه 
های داخلی و خارجی، افزایش رفاه یا رضایت 
مشتری و کاهش هزینه های مشتری پس از ارائه 
خدمات، افزایش میزان تولید در زمان مشخص و 
صرفه جویی در نهاد های تولید نسبت به ساله های 
گذشته از معیارهاي انتخاب سی و امین جشنواره 

امتنان است.

 آغاز طرح بینایی سنجی کودکان 
در گلستان 

سلیمانی - گلستان: قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی 
گلستان  در مراسم آغاز طرح بینایی سنجی کودکان در 
یکی از مهدهای کودک شهرستان گرگان گفت: در این 
طرح تا پایان آذر چشمان یکصد و 20 هزار کودک ۳ تا 

6 سال گلستانی رایگان معاینه می شود.
میرفندرسکی افزود: خانواده ها با شناسنامه به ادارات 
امسال  گفت:  کنند.او  مراجعه  شهرستانها  بهزیستی 
تیم های سیار به روستاهای دور افتاده اعزام و یا در 
مراکز بهداشتی مستقر خواهند شد .پارسال چشمهای 
80 درصد کودکان ۳ تا 6 ساله گلستانی رایگان معاینه 
در  که  است  بیماریهایی  جمله  از  چشم  شد.تنبلی 
صورت تشخیص در سنین پایین درمان پذیر است.
مدیرکل بهزیستی استان گلستان نیز دراین باره گفت: 
طرح غربال گری تنبلی چشم کودکان ۳ تا 6 سال از 
امروز تا آخر آذر ماه در ۱9 پایگاه ثابت و سیار بهزیستی 
استان گلستان آغاز شد.ابراهیم غفاری اظهار داشت: با 
هدف تشخیص عیوب انکساری چشم کودکان ۳ تا 
پایگاه های  تنبلی چشم در  6 ساله طرح غربال گری 
بهزیستی استان گلستان اجرا می شود.وی با اشاره به 
اجرای 2 ماهه این طرح اظهار کرد: برنامه پیشگیری از 
تنبلی چشم از جمله برنامه های سالمت محور سازمان 
بهزیستی است که همه ساله از اول آبان تا پایان آذر ماه 
به منظور پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ۳ تا 6 سال 
انجام می شود.وی تاکید کرد: با تشخیص به هنگام تنبلی 
چشم، از وقوع عیوب انکساری در کودکان پیشگیری 
می شود و پارسال با همکاری خانواده ها بیش از 90 هزار 
کودک ۳ تا 6 ساله در پایگاه های تحت نظارت بهزیستی 
مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد، 5 هزار کودک 
مشکوک به تنبلی چشم بوده اند.غفاری با اشاره به اینکه 
در معاینات دقیق تر، تعداد ۳500 کودک ۳ تا 6 سال 
مبتال به تنبلی چشم و عیوب انکساری تشخیص داده 
شدند، خاطر نشان کرد: هزینه تامین عینک، جراحی های 
چشم پزشکی کودکاِن خانواده بی بضاعت و نیازمند را 
اداره کل بهزیستی گلستان تامین و پرداخت می کند.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان گلستان اظهار داشت: 
۱4 پایگاه دائمی در اداره های بهزیستی شهرستان های 
استان و 6 پایگاه سیار، برای انجام معاینات کودکانی که 
در طول برنامه به دالیل مختلف از خدمات مرتبط با 
ارزیابی و تشخیص باز مانده اند کار معاینه کودکان را 
انجام می دهند.غفاری با بیان این که اگر کودکان قبل از 
سن 6 سالگی و حداکثر تا ۱0 سالگی تحت درمان تنبلی 
چشم قرار نگیرند، دیگر امکان مداخله درمانی برای آن ها 
وجود ندارد، افزود: در آینده کودکان با کاهش دید و 
نابینایی یک طرفه و در موارد شدیدتر با نابینایی دوطرفه 

مواجه می شوند.

خبر

در نشست مشترک مدیرعامل برق با فرمانده انتظامی البرز مطرح شد:

اولویت اول استان پیشگیری از سرقت شبکه برق

ناصر اسکندری مدیر عامل شرکت اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 
۳00 هزار مشترک در استان البرز تحت پوشش قرار گرفته که میانگین مصرف 
انرژی نیروی برق در استان البرز 28,7 درصد را در بخش صنعت و ۱2,64 
درصد دیگر را بخش کشاورزی، که مصرف انرژی آنها باالی 4۱ درصد از 

کل مصرف استان می باشد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
البرز وی در ادامه  با اشاره به اینکه طول شبکه خدمت رسانی برق ۱2 هزار 
و 798 کیلومتر می باشد تصریح کرد: دو بحث در خصوص رشد عملکرد 
وجود دارد که  مورد اول، متقاضی ما را وادار به توسعه شبکه   می کند یعنی 
متناسب با تقاضای مردم شبکه را توسعه می دهیم و دیگری قدمت شبکه 
می باشد که ضرورت بازسازی دارد، علیرغم اینکه تنگناهای وسیع مالی در 
حوزه صنعت برق کشور وجود دارد در استان البرز با حمایت شما بزرگواران 
توانستیم خدمات خوبی را به مردم ارائه دهیم. وی در پایان تصریح کرد: از 
سال 9۳ تا 96 متوسط زمان قطعی برق برای هر مشترک روند کاهشی داشته 
که در سال 97 به دلیل خاموشیهای با برنامه و مشکالت تولید، این شاخص 
مسیر بهبودش را از دست داد و پیک بار کشوری که در سال 96 گذراندیم 46 
هزار و 200 مگاوات بود که ظرفیت نیروگاههای آبی ما ۱۱ هزار مگاوات بود، 
ولیکن امسال از این رقم نزدیک به 6 هزار مگاوات بدلیل اینکه پشت سد آبی 
وجود نداشت نتوانستند مشارکت کرده و برق تولید کنند، الجرم می بایست 
خاموشی در کشور اعمال می شد.  در ادامه سردار عباسعلی محمدیان  فرمانده 
انتظامی استان البرز با تأکید بر تامین امنیت مردم از سوی پلیس اظهار داشت: 
در صورتی که امنیت وجود نداشته باشد احساس آرامش نیز وجود ندارد و این 
امنیت حاصل اقدامات نیروهای انتظامی و نظامی کشور است. سردار محمدیان 
با اشاره به این که پلیس البرز برای کاهش سرقت در استان اقدامات گسترده 
ای همچون اجرای طرح های کنترلی و پیشگیری از سرقت و مقابله با سارقان 
انجام داده است، گفت: پیگیری مطالبات مردم شریف استان در افزایش امنیت 

اجتماعی نیز یکی از برنامه های پلیس البرز است.

اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن 
روستایی چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با 
سراسر کشور از 2۱ مهرماه طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در 
۱90 روستای استان آغاز شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان، مهندس رئیسی اظهار داشت: با توجه به فقدان 
آمار تخصصی و رسمی در حوزه مسکن روستایی در کشور بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در سال ۱۳82 اقدام به تعریف و اجرای طرحی با عنوان طرح 
آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی نمود که با هدف بروزرسانی، تکرار 
آن در فواصل زمانی 5 ساله در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: این 
طرح امسال در ۱90 روستای استان و 4 هزار و 8۳4 واحد مسکونی روستایی 
شامل۱۱ روستا شهرکرد،۱۱ بروجن، ۱۱ فارسان، 22 اردل، 4۱ کوهرنگ، 
۱5 کیار، سامان ۱2، بن 8 و در شهرستان لردگان 60 روستا از روز گذشته به 
مدت یک ماه اجرا می شود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: این طرح از سال 84 به اجرا درآمده که تاکنون منجر به مقاوم 

سازی بیش از یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی روستایی شده است.

خبر

نوشهر- شهرزادنظري:  به مناسبت روز جهانی عصای سفید مراسمي 
باشکوه با حضور جواد بسطامی ریاست اداره بهزیستی نوشهر و خانم 
هاشمی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر و مسوول 
پیشگیری و روسای اداره برق و معاون شبکه بهداشت نوشهر  به همراه 

کارشناسان توانبخشی  در نوشهر برگزارشد.
رییس بهزیستي نوشهر دراین مراسم عنوان کرد: اورژانس اجتماعی 

نوشهر به  سبب عملکرد درخشان به سطح دو ارتقاء یافت. 
جواد بسطامی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط بهزیستی نوشهر در 
بحث  آسیب های اجتماعی اظهار کرد: موضوع آسیب های اجتماعی فقط 
مختص کشور ایران نیست بلکه در  تمامی کشورهای در حال توسعه 
مطرح است، شاید در بعضی موضوع ها کمتر کار شده باشد اما  سازمان 
بهزیستی تالش کرد عملکرد موفقیت آمیزی در بسیاری از حوزه های 
آسیب های اجتماعی  داشته باشد.   وی افزود: امروز در شهرستان نوشهر 
کمتر شاهد بحث معتادین متجاهر هستیم و با همکاری همه  دستگاه ها و 

نهادها برای مبارزه با کاهش مصرف مواد مخدر تالش می کنیم. 
رئیس اداره بهزیستی نوشهر با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و ۳00 
نفر معتاد برای بهبودی از خدمات  بهزیستی استفاده کردند، تصریح کرد: 
در بخش پیشگیری از اعتیاد تعداد مراجعین در سال گذشته   9 هزار و 

۳۳5 نفر بود. 

وی با اشاره به اینکه از واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان نوشهر 
چندین بار تقدیر شد، یادآور شد:  آموزش و پرورش، بسیج، سپاه، ارشاد، 
فرمانداری، سازمان تبلیغات، در این موضوع دخیل بوده و  همکاری 

خوبی با بهزیستی داشته اند. 
بسطامی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده توسط بهزیستی، معضل 

 کارتن خوابی در سطح شهر نوشهر مشاهده نمی شود، خاطرنشان کرد: 
این امر با همکاری شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، فرمانداری، 
آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی،  ارشاد اسالمی و 
دیگر دستگاهای مربوطه ،  NGo  ها و انجمن های خاص و مراکزی که 

در این حوزه  فعالیت چشمگیر دارند، محقق شد.  
وی اعتیاد را یکی از عوامل طالق بیان کرد و با بیان اینکه نسبت به 
سال گذشته ۱0درصد کاهش  طالق در شهرستان نوشهر داشتیم، ادامه 
داد: اقدامات خوبی در شهرستان نوشهر از سال 88  تاکنون در مورد 
کاهش طالق انجام شده است، در این زمینه اداره بهزیستی آموزش های 
در  دارد و حتی  را  ازدواج  از  پیش  مهارت های  مهارت های  زندگی، 

مدارس نیز این آموزش ها برگزار می شود.  
رئیس اداره بهزیستی نوشهر همچنین در مورد عملکرد اورژانس اجتماعی 
نوشهر در سال گذشته، اظهار کرد: کار  اورژانس اجتماعی شناسایی و 
کمک به حل مشکالت خانواده های طالق و آسیب های اجتماعی است 
 که عملکرد درخشان اورژانس اجتماعی نوشهر در سطح استان، موجب 
ارتقاء آن به سطح 2 شد.  وی گفت: اورژانس اجتماعی نوشهر از این به 
بعد دارای پرستار و پزشک است و بحث کودکان،  دختران فراری و زنان 
آسیب دیده در نوشهر در خود شهرستان قرنطینه و بعد برای ساماندهی 

به  ساری فرستاده می شوند . 

در مراسم روزجهاني عصاي سفید درنوشهر مطرح شد؛

ارتقاء مقام اورژانس اجتماعی نوشهر به رتبه دوم 

دادنامه
پرونده کالسه 960998844۳00۳۱2 شعبه ۱0۱ کیفری دو شهر صحنه)۱0۱ جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره
شکات:

آقای محمدی مرادی عباس آبادی  فرزند کریم به نشانی استان کرمانشاه – شهرستان 
صحنه – شهر صحنه- شهرک امام خیابان معلم کوچه معلم 5 

2. آقای سجاد مرادی عباس آبادی فرزند محمدی به نشانی کرمانشاه –کرمانشاه
متهم:

آقای یوسف کلهری فرزند اکبر به نشانی کرمانشاه وکیل آقا ک چمن 2پ ۱5
اتهام ها:۱.  صدور چک بال محل 2. کالهبرداری

 رای دادگاه 
به موجب کیفر خواست شماره 20008۱ / 97 مورخ 97/2/۱0 صادر شده از دادسرای 
به  است  متهم  متواری  اکبر  فرزند  کلهری  یوسف  آقای  صحنه  انقالب  و  عمومی 
کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 8 میلیون و 890 هزار و 25 ریال موضوع شکایت آقای 
محمدی مرادی عباس آبادی دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتوای پرونده از جمله 
مفاد کیفرخواست صادر شده، شکایت شاکی، پاسخ استعالم بانک سپه شعبه صحنه و 
پرینت حساب شاکی و تصویر برگ واریزی مبلغ 8 میلیون و 890 هزار و 25 ریال به 
حساب متهم و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه جهت دفاع از 
خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که مفید علم برای دادگاه می باشد 
وقوع بزه و انتساب آن را به متهم موصوف را محرز مسلم دانسته و مستندا به مواد 2، 
۱2، ۱4، 2۱۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 و ماده 74۱ قانون جرایم رایانه ای 
متهم را عالوه بر رد مال به صاحب آن به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می 
نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ صحنه - حسین احمدیان

 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان صحنه کرمیان

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه ۱۳۱   دارای شماره  بخشی   خانم صغرا 
۱/5۱9/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پروانه حیدریان  به شماره شناسنامه 945 در تاریخ 97/7/24 اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱- صغرا بخشی  فرزند محمدحسین , ش.ش  ۱۳۱  ت.ت ۱۳29/7/20مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره ۱۳9760۳۱500۱002056 مورخ 06/24/ ۱۳97 هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت چهار هزار و 
یکصد و هجده میدان میوه و تره بار بلوط سبز ارغوان،  به شناسه ملی ۱40068۱6064 
مقدار سه سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ یک باب ساختمان و محوطه میوه و تره بار 
، به مساحت ۳9482/۱۱ مترمربع، پالک شماره ۱54۱ فرعی از ۱/۱29 اصلی ، واقع 
در ایالم- بلوار خلیج فارس- پشت پمپ بنزین، خریداری شده از غالمحسن نادریو 

عیسی خدارحمی و غیره و منتسب به مالکیت آقایان خدارحمی و غیره.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱5 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/07/2۱ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/08/06

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱88۱027570متولد۱۳۳4/۳/7صا پدرابراهیم  پورنام  امیرحسین  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازشوشتر  دره 
شوشت بشناسنامه۱88۱02۳680صادره  کایدانی  ستاره  مرحومه  مادرش  که  داده 

عبارتنداز:۱-متقاضی  اش  ورثه  ردرتاریخ۱۳97/7/۱7درگتوند)ترکالکی(فوت 
ازشوشترمتولد  بشناسنامه۱88۱0۳6۱54صادره  الذکر2-علی  فوق  بامشخصات 
ازشوشترمتولد۱۳۳5/7/5.   بشناسنامه۱0صادره  متوفیه(۳-عصمت  ۱۳50/۳/۳)پسران 
5-مرضیه  ازشوشترمتولد۱۳45/2/۱.   بشناسنامه۱88۱996867صادره  4-شهربانو 
بشناسنامه8246صادره  6-راضیه  ازشوشترمتولد۱۳48/۱/۳.   بشناسنامه۱9۳2صادره 
پور.تشریفات  حسین  همگی  متوفیه(شهرت  ازشوشترمتولد۱۳55/4/20)دختران 
بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می  متوالی  نوبت  قانونی مراتب مزبوررادریک 
نماید تاهرکس اعتراض دارد با وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 
ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱6/۱۳5

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱0002۳64 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سپهر سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه ۱2۳22 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۱2702/5 متر مربع پالک ۱22 فرعی از 22 
اصلی واقع در کالک خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 864
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱0002۳6۱ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه ۱52 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۱2702/5 متر مربع پالک ۱22 فرعی از 22 اصلی 
واقع در کالک خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 865
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
شماره  به   ۱۳95 مدل   C۳0 ولیکس  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شهربانی 82-562م22 و شماره موتور GW4G۱5۱50۱0724۱۱ به شماره شاسی 
NA6NF2۱۱۱FC006۱42 به نام ندا علیزاده فرد منجیلی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت سیستم زامیاد تیپ  Z24NIBمدل ۱۳9۱،نوع سوخت بنزین-
گاز)دوگانه سوز(CNGبه رنگ آبی روشن-روغنی ،شماره موتور629224،شماره 
پدرمحمود،محل  حمودی،نام  حسن  نام  NAZPL۱40TBP۳44690به  شاسی 
صدوراهواز،شماره شناسنامه70۳8،کد ملی ۱7580209۳8،کدپستی6۱868566۳5مف

قود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی مفقودی
شماره  به   ۱۳92 مدل  پارس  پژو  سواری  ماشین  کمپانی  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱24K02678۳2 موتور  شماره  و  82-۱۳7ص65  شهربانی 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  جمی  جام  پریسا  نام  به   NAAN2۱CA0DK۱709۳0

ساقط است.
بابل

دادنامه
سابق( جزایی  دادگاه کیفری دو شهر روانسر)۱0۱   9609988404800426 پرونده کالسه 

تصمیم نهایی شماره 970997840۱400766
شاکی:آقای حمیدخضری فرزند عزیز با وکالت خانم فرشته بهرامی کیا فرزند اله بخش به نشانی جوانر

ود-خ شورا دفتر وکالت بهرامی
نسر شهرک صنعتی خیابان  نسر-روا م به نشانی روا یزدی فرزند بهرا ۱-آقای فاروق ا متهمین:
2-آقای مهدی محمدی فرزند عبدالمجید به نشانی روانسر- تالش ۱ کارخانه شیرروانسر 
۳-آقای غریب اقبال پو محمدی  عبدالحمید  دور میدان زمین شهری-جنب بنگاه خرمی-منزل 

منزل  محمداقبال پور  پل دست راست  ر فرزند محمدبه نشانی روانسر-شهرک گله سفید-بعد از 
4-آقای کامیار بهرامی فرزند صدیق به نشانی روانسر-زمین شهری خیابان سعدی-کوچه اول 
2-جعل سندعادی  اتهام ها:۱-جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول  منزل  صدیق بهرامی 

۳-شهادت کذب در شعبه دادستانی روانسر
به تاریخ ۱۳97/8/۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پ
رونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذی

ل مبادرت به صدور رای می گردد.
۳-کامیا 2-فاروق ایزدی  ۱-غریب اقبال پور  در خصوص واخواهی آقایان  دادگاه((:  ))رای 
صادره از   970997840۱400469 دادنامه شماره  ر بهرامی با وکالت آقای سیدسعیدمهدوی از 
مشارالیهم گردیده با عنوان اتهامی ۱- دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر که منجر به محکومیت 
متهم ردیف دوم به اتهام ۱-مباشرت در استفاده از سند مجعول2-مشارکت در جعل سند عادی و نیز مته
م ردیف اول و سوم به اتهام شهادت کذب نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این امرکه محک
وم علیه دفاعیات موثری در رد اتهامات وارده ارائه ننموده و با توجه به سایر ادله مرقوم در دادنامه موصو
ف که حکایت از توجه اتهام به نامبردگان داشته، لذا واخواهی ایشان نمی تواند موجه و قابلیت توجه را د
ارا باشد لذا به استناد به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 حکم به رد  واخواهی ایشان ص
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی  ادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد/خ
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر

رونوشت برابر با اصل اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دوشهرستان روانسر-آمینه وهابی

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

آگهی
ابراهیمی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق  نورالدین سید  آقای/خانم سید 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 260 متر مربع به پالک 5۱24 فرعی از69 اصلی مفروزو ومجزی شده از 
از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی خرم آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد 
مورد ثبت68۱2 صفحه 277  دفترجلد 68 امالک بنام حاج محمدرضا زرین قلم ثبت 
وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره 52۱0۳ مورخ ۱۳7۳/۱2/2۳تنظیمی دفترخانه 
26ساوجبالغ و طبق سند رهنی -دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی 
وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 

تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۱۳۱
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه970495    شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمد افخم دغدغان به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت ۱-هادی 
رضوی فرزند محمد حسین  فرزند محمد – 2- اکبر رضوی فرزند محمد حسین 
مجهول المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ  7/000/000  ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   
بانکی طرح دعوی نموده  وبرابر دادنامه 97099746۳4۳00484 مورخه 97/۳/28    
محکوم گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده7۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک 
نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  
نسخه ثانی دادخواست و ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 

فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه970449     شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمدابراهیم مقدم  به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت ۱-حسن 
رضائی فرزند عیسی فرزند محمد – 2-مجید غفاری فرزند محمد مجهول المکان  
مبنی بر مطالبه مبلغ  6/000/000 ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح 
دعوی نموده  وبرابر دادنامه 97099746۳4۳005۳6  مورخه 97/۳/28    محکوم 
گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده7۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت 
اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه 

ثانی دادخواست و ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه970496   شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمد ابراهیم مقدم به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت ۱- قاسم 
حبیب زاده فرزند محمد – 2- حسین  علیزاده   فرزند جعفر کندی  مجهول المکان  
مبنی بر مطالبه مبلغ   4۱/000/000 ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح 
دعوی نموده  وبرابر دادنامه 97099746۳4۳005۳2   محکوم گردیده است است لذا 
مراتب به استناد ماده7۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  اطالع 
ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی دادخواست و ضائم  

دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه970498  شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمد افخم دغدغان به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت ۱- علنقلی  
جعفری  فرزند جبار 2- خداویردی  صفرلو  فرزند الهوردی مجهول المکان  مبنی 
بر مطالبه مبلغ  ۱0/000/000 ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح دعوی 
نموده  وبرابر دادنامه 97099746۳4۳0059۳  مورخه   97/4/4 محکوم گردیده است 
است لذا مراتب به استناد ماده7۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  
اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی دادخواست و 

ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

متن آگهی 
در پرونده کالسه 97099866۱900040۱آقایان۱- افشار محی فرزند رحیم 2- سعید شهریاری 
هوالسو فرزند محمدصادق به اتهام مشارکت در کالهبرداری اینترنتی با بردن مبلغ شش میلیون 
تومان و۳-علیرضا تمیرپورکورانا فرزند عارص به اتهام معاونت در کالهبرداری اینترنتی با بردن مبلغ 
شش میلیون تومان موضوع شکایت آقای سینا کازرونی تحت تعقیب می باشد.حالیه به لحاظ عدم 
شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳92 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آبادحاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و درصورت عدم حضور 

نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی وانقالب خرم آباد -اصغر مرادیان
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 افزایش 5 درصدی تردد زائران اربعین
 در مرز مهران

 فرمانده نیروی انتظامی بااشاره به افزایش 5 درصدی تردد زائران 
در مرز مهران نسبت به سال گذشته، گفت: پیش بینی می شود از 
امروز یکشنبه که موج بازگشت زوار آغاز می شود شاهد افزایش ۱5 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم بود.
سردار حسین اشتری در جلسه قرارگاه اربعین فرماندهی مرزبانی ناجا 
که با حضور استاندار و جمعی از فرماندهان انتظامی و مسئوالن استان 
ایالم که در پایانه مرزی مهران برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از 
همه عزیزانی که تمام هم و غم شان خدمتگزاری مناسب به عاشقان 
آقا ابا عبداهلل الحسین )ع( است، اظهار داشت: طی چند روز گذشته 
مشکلی در خروج اتوبوس های کاپوتاژ پیش آمد که نیاز به هماهنگی 
برای سرعت عمل و خروج از مرز احساس می شد؛ امروز مردم تنها 
به مشکل تأخیر این اتوبوس ها اشاره کردند و از این موضوع گالیه 
مند بودند. وی ادامه داد: به هر صورت توقف و کند شدن حرکت 
اتوبوس های کاپوتاژ نیاز به افزایش سرعت عمل مسئوالن عراقی در 
مرزبانی، گمرگ و ... دارد، البته طی گفت و گو و رایزنی هایی که با این 
عزیزان صورت گرفت، قرار شد این مورد نیز تا عصر امروز حل شود.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: روز جمعه بیش از ۱90 هزار زائر از 
پایانه مرزی مهران عبور کردند که این رکوردشکنی مدت مشابه در 
سال گذشته افزایش ۱08 درصدی را نشان می دهد. فرمانده ناجا 
تصریح کرد: انصافا کارهای بزرگی برای خدمت رسانی به زائران 
اربعین حسینی)ع( صورت گرفته و کارکنان نیروی انتظامی با عشق 
و عالقه و اعتقادی که به آقا ابا عبداهلل الحسین )ع( دارند، شبانه روز 
در حال خدمت رسانی به زائران عزیز در این ایام و در این سرزمین 

مقدس هستند.

دلیل ایجاد عوارض در ایمپلنت

متخصص جراحی و درمان بیماری های لثه و ایمپلنت گفت: طرح 
بیمار  برای  مختلفی  عوارض  سبب  ایمپلنت  در  نادرست  درمانی 
همچون ایجاد نمای نازیبا، از بین رفتن استخوان های اطراف ایمپلنت و 
تحلیل لثه می شود. به گزارش گروه اجتماعی پیام  زمان  امید مقدس 
در آستانه برگزاری سمپوزیوم افق های جدید 2020 در زمینه ایمپلنت، 
زیبایی و بازسازی استخوان اظهار داشت: این سمپوزیوم در کشور 
آذربایجان در 29 آذرماه سال جاری با حضور اساتید و صاحب نظران 
برجسته از داخل و خارج کشور برگزار می شود و محوریت این 
سمپوزیوم،  ایمپلنت، زیبایی و بازسازی در دندانپزشکی خواهد بود. 

عضو هیأت علمی بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی تهران گفت: موضوعاتی همچون پروتز، ایمپلنت، بازسازی 
وسیع فکی بر اثر تصادفات و... در سه پنل توسط شش سخنران ارائه 
می شوند. دبیر علمی سمپوزیوم باکو با بیان اینکه دندانپزشکی ایران در 
منطقه و دنیا بسیار موفق بوده و مطرح است، گفت: تقاضا برای دریافت 
خدمات دندانپزشکی ایران در باکو زیاد بود و از طرفی توجه به این 
مسئله سبب گسترش حوزه توریسم درمانی می شود که مدیران کلینیک 
مدرن با شناخت این فرصت توانسته است در این راستا قدم بردارد، 
همچنین مباحثی که مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد جذابیت 

خاصی برای شرکت کنندگان داخل و خارج کشور خواهد داشت.
مقدس در ادامه به موضوع ایمپلنت اشاره کرد و گفت: این مسئله 
چندین سال است که وارد حیطه دندانپزشکی شده و روز به روز 
گسترش یافته است و مردم زیادی برای جبران دندان های از دست 

رفته و غیرقابل درمان انجام ایمپلنت را مدنظر قرار می دهند.

خبر

 افزایش ۳0 درصدی 
سالمندان کشور 

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تا ۳0 سال 
دیگر، جمعیت سالمندان کشور به بیش از ۳0 
درصد خواهد رسید، گفت: بسیاری از مشـکالت 
بیماری های  بـه  مربوط  سـالمندان  سـالمت 

مزمـن و غیر واگیر است.
علیرضا رئیسی در کنفرانس منطقه آسیاـ  اقیانوسیه 
»نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به 
سالمندی« اظهارداشت: افزایش امید به زندگی، 
و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  مثبت  دستاورد 
پیشرفت های نظام سالمت در سطح جهان و 

کشور ما ایران است.
وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، اولین 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  هدف 
پزشکی، افزایش امید به زندگی  است. یکی از 
سه معیار شاخص توسعه انسانی زندگی طوالنی 
و سالم  است. زندگی طوالنی و سالم، دسترسی 
به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب، سه 

معیار شاخص توسعه انسانی هستند. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: شاخص 
امید به زندگی در ایران افزایش یافته و رتبه ایران 
از نظر شاخص توسعه انسانی در جهان و منطقه 
را بهبود داده است و باید شاخص امید زندگی 

توام با سالمتی نیز در این راستا ارتقا یابد.
جز  چیزی  »توسعه«  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
رضایت بخش کردن وضعیت زندگی مردم نیست 
و یقینا بدون سالمت هیچ فردی  از زندگی خود 

راضی نخواهد بود. 
 رئیسی گفت: سالمت افراد یک »ذخیره سرمایه« 
عمر  طبیعی  گذر  با  زمان  به  مرور  که  است 
مستهلک می شود. اگرچه بیماری باعث استهالک 
غیر طبیعی آن می شود، اما سرمایه گذاری در 
را  استهالک  این  درمان(  و  )بهداشت  سالمت 
افزود: در حال حاضر، در  جبران می کند. وی 
به  امید  افزایش  ادامه  باال  درآمد  با  کشورهای 
زندگی عمدتا به دلیل کاهش مرگ و میر افراد 
مسن تر است. این تغییرات در همه کشورها 
رخ می دهد و این روند تاثیرات قابل توجهی 
بر ساختار جمعیت دارد. در ایران در سال 20۱6، 
9,28 درصد جمعیت 60 سال و باالتر  بودند. 
سازمان بهداشت جهانی برآورد می کند که تا سال 
2050 یعنی ۳2 سال دیگر، این میزان به بیش از 

۳0 درصد جمعیت خواهد رسید.

خبر

رئیس انجمن گوارش و کبد ایران با اشاره به اینکه 
بیماری های  از  ناشی  ناتوانی های  میر و  مرگ و 
گوارش و کبد در کشور کاهش یافته است، گفت: 
27 درصد از سرطان ها مربوط به سرطان دستگاه 
گوارش بوده که در صدر آنها سرطان معده قرار 

دارد.
ملک زاده  رضا   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
در نشست خبری هجدهمین کنگره بیماری های 
گوارش و کبد اظهار داشت: بیماری های گوارشی 
مرگ و میر ناشی از آن طی سال های اخیر کاهش 
یافته و این در حالی است که در گذشته آمار قابل 
یا  و  گوارشی   خونریزی های  دلیل  به  توجهی 
هپاتیت B و C جان خود را از دست می دادند. 
وی افزود: سرطان های دستگاه گوارش 27 درصد 
اختصاص  خود  به  کشور  در  را  سرطان ها  از 
می دهند که ۱6 درصد آن فقط برای سرطان معده 
و ۱0 درصد برای سرطان روده بزرگ است. رئیس 
انجمن گوارش و کبد ایران ادامه داد: در کشور 
بزرگ  برای غربالگری سرطان روده  برنامه هایی 
داریم چرا که این نوع سرطان قابل پیشگیری بوده 
و می توان با اقدام به موقع جهت درمان و پیشرفت 
به  اشاره  با  بهداشت  معاون وزیر  کرد.  اقدام  آن 
ایران  در  گوارشی  بیماری های  شایع ترین  اینکه 

خوش خیم هستند گفت:   ۳0 درصد مراجعات 
به اتباع داخلی به دلیل رفالکس و 20 درصد به 
دلیل روده تحریک پذیر یا IBS است. ملک زاده 
گندم  به  حساسیت  ایرانی ها  درصد  یک  گفت: 
داشته و مبتال به بیماری سیلیاک است که موفق 
شده ایم یک نظام فقر بیماری سیلیاک در کشور 
راه اندازی کنیم. وی افزود: کبد چرب شایع ترین 
بیماری کبدی در ایران بوده و ۳0درصد افراد مبتال 
 C و B به این مشکل هستند و پس از آن هپاتیت

از شایع ترین مشکالت کبدی بوده که چندین سال 
است واکسیناسیون خوبی برای هپاتیت B در نظر 
گرفته شده و درمان مؤثر برای هپاتیت B و C نیز 
وجود دارد. ملک زاده خاطرنشان کرد: سرطان روده 
بزرگ یا کلون پیش نشانه آن ایجاد پولیپ در روده 
است واین پلیپ 5 تا ۱0 سال طول می کشد تا 
تبدیل به سرطان شود لذا نباید یک فرصت طالیی 

شناسایی سرطان را از دست داد.
رئیس انجمن گوارش و کبد ایران گفت: با استفاده 

از آزمایش مدفوع و کلونوسکپی می توان سرطان 
روده بزرگ را تشخیص داد و اگر فردی پولیپی در 
روده آن بود نسبت به رفع آن می شود اقدام کرده 
لذا همه افراد 50 سال به باال باید آزمایش مدفوع 
و کلونسکوپی دهند و در صورتی که نتیجه طبیعی 
بود هر ۱0 سال یکبار نسبت به انجام کلونوسکوپی 
اقدام کنند. به گزارش پیام زمان ،هجدهمین کنگره 
یازدهم  لغایت  نهم  کبد  و  گوارش  بیماری های 
توسط انجمن پژوهشکده بیماریهای گوارش و 
کبد)در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار 
می شود. این کنکره با مشارکت برجسته ترین 
محققا ن گوارش و کبد و پزشکان فوق تخصص 
گوارش و بسیاری از پزشکان متخصصان داخلی 
، پاتولوژیست؛عفونی پزشکان عمومی؛ دارو ساز 
زمان  پیام  گزارش  به  شد  خواهد  برگزار   .... و 
،هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد نهم 
لغایت یازدهم توسط انجمن پژوهشکده بیماریهای 
گوارش و کبد)در مرکز بین المللی همایش های 
با مشارکت  کنکره  این  برگزار می شود.  رازی( 
برجسته ترین محققا ن گوارش و کبد و پزشکان 
پزشکان  از  بسیاری  و  گوارش  تخصص  فوق 
متخصصان داخلی ، پاتولوژیست؛عفونی پزشکان 

عمومی؛ دارو ساز و .... برگزار خواهد شد.

30 درصد ایرانیان مبتال به کبد چرب

سال  در  اجتماعی  آسیب های  نشست  دومین 
با  طالق،  وضعیت  بررسی  موضوع  با  جاری 
حضور برخی از معاونان دادستان و نمایندگان 
جعفری  ریاست  به  و  متولی  دستگاه های 

دولت آبادی برگزار شد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت وقفه 
به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب های 
اجتماعی را رسیدگی فوق العاده به پرونده های 
اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: 
در  اینکه  دلیل  به  اجتماعی  آسیب های  مسئله 
ساختار های اجتماعی کشور اثر می گذارد، باید 

مورد توجه همه دستگاه ها باشد.
موضوع  به  دادستانی  ورود  علت  درباره  وی 
طالق، از آسیب های اجتماعی به عنوان بستری 
برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و 
در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد 
اخالقی اشاره کرد که با افزایش آمار طالق ارتباط 
تنگاتنگی دارد.جعفری دولت آبادی تصریح کرد: 
به  مقام معظم رهبری نسبت  تأکیدات  از  پس 
اجتماعی  شورای  اجتماعی،  آسیب های  مقوله 
کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران 
با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات 

با  را  اجتماعی  آسیب های  اجتماعی،  شورای 
حضور نمایندگان دستگاه های مختلف پیگیری 

می کند.
دادستان تهران با اشاره به تأثیر مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع 
طالق، توجه به سیاست های تحکیم خانواده را 
الزمه برنامه های کاهش طالق دانست و افزود: 
تا زمانی که سیاست های تحکیم خانواده جدی 
گرفته نشود، نمی توان در بحث مهار طالق موفق 
شد همان طور که اگر به سیاست عفاف توجه 
نشود مشکالت مفاسد اخالقی شکل می گیرد.
جعفری دولت آبادی افزایش آمار طالق در برخی 
استان ها را مؤید این مسئله دانست که سیاست 
تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم رنگ 
است.وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون 
منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از 
فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی 
قوانین نشان می دهد که تحکیم خانواده سیاست 
داشته  توجه  آن  به  قانونگذار  که  است  مهمی 
است.جعفری دولت آبادی یکی از شاخص های 
تحکیم خانواده را ازدواج های صحیح دانست و 
با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش 

طالق و ازدواج صحیح، تصریح کرد: اخیراً در 
شورای اجتماعی کشور گزارش های مناسبی ارائه 
شد که نشان دهنده این است که برای ازدواج های 
صحیح، باید مشاوره های در دسترس، ارزان و 
مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته 
باشد.وی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضائیه 
در رابطه با طالق گفت: دستگاه قضایی شاید 
بتواند ساختار قضایی مرتبط با طالق را بهبود 
مستقیم  نقش  طالق ها  وقوع  در  ولی  ببخشد، 
ندارد، بنابراین همه دستگاه ها در بحث آسیب های 
احساس  باید  پس  دارند  مسئولیت  اجتماعی 
مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس 

ندهند.
می رود  انتظار  افزود:  دولت آبادی  جعفری 
دستگاه هایی که در رابطه با آسیب های اجتماعی 
بودجه دریافت می کنند به خوبی نقش خود را ایفا 
کنند، ولی امروز مشکالت ناشی از این عدم انجام 
وظایف در حوزه های کیفری و مدنی به دستگاه 

قضایی و پلیس سرریز می شود.
بررسی های  به  اشاره  با  دولت آبادی  جعفری 
پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو 
هفته  افزود: ظرف  قضائیه  قوه  ریاست  دستور 

با  دادسرا  زندان  ناظر  قضات  توسط  گذشته 
همه محکومان مهریه مالقات و وضعیت تقدیم 
دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط 
مجموع  از  که  شد  بررسی  زندانی  محکومان 
که  زندانیانی  تعداد  مهریه،  زندانی  محکومان 
درخواست اعسار داده اند 5/68 درصد و کسانی 
که درخواست اعسار نداده اند ۱۱ درصد  و تعداد 
زندانیانی که درخواست اعسار آنها در حال اقدام 
است 20 درصد است.دادستان تهران اظهارات 
توانایی پرداخت پیش قسط  زندانیان در مورد 
مهریه را به شرح ذیل اعالم کرد: از ۱ تا 20 سکه 
۱6 درصد،  از 2 تا ۱0 سکه ۳ درصد،  و کسانی که 
توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند  8۱ درصد 
است.وی افزود: 94.5 درصد محکومان زندانی 
توان پرداخت مهریه را نداشتند. دادستان تهران 
در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان 
پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: 86 درصد 
 توانایی پرداخت اقساط تا سقف 500 هزار تومان 
در ماه،  از 500 تا یک میلیون ۱2.5 درصد و از 
یک میلیون به باال نیم درصد عنوان شد و در 
واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می توانند 

پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.

94/5 درصد زندانيان مهريه توان پرداخت ندارند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9760۳۳۱0۱۱00۱507مورخ ۱۳97/07/۱7 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا 
سلطانی قمشلو بشناسنامه شماره ۱0 صادره از کرج فرزند سالم اله در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱86/50 مترمربع مفروز از پالک شماره 
42۱ فرعی از ۱70 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان مرتضی نصیری خلج 
و عباس اکبر نژاد و با مالکیت مالک اولیه آقای اکبر ترابی تایید می نماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/۱75۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/08/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/22

سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

دادنامه
پرونده کالسه 9609982070۳0009۱ شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرستان نور 

تصمیم نهایی شماره 9709972070۳00۱55 
خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محدثه حقایقی راد فرزند نوراهلل به نشانی 

مازندران – نور – نور خ امام خمینی موسسه خیریه موثقی 
خواندگان: ۱- آقای ستار نجار فرزند ابوالقاسم به نشانی مازندران – نوشهر – علوی 
کال – جنب مسجد 2- آقای علیاکبر عدالت لرد فرزند قدمعلی به نشانی مازندران 

مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک 

پرونده کالسه 9609982070۳0009۱ شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرستان نور 
تصمیم نهایی شماره 

خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محدثه حقایقی راد نوراهلل به نشانی مازندارن 
– نور – خ امام – روبروی بانک سرمایه – نبش سوردار 7 – ط دوم

خواندگان: ۱- آقای علی اکبر عدالت لرد فرزند قدمعلی به نشانی مازندران – نور – 
خ طالقانی خ کشاورز پ 5۱ 

2- آقای ستار نجار فرزند ابوالقاسم به نشانی مازندران – نوشهر – علوی کال – جنب 
مسجد

خواسته: مطالبه وجه چک
طرفین جهت  دعوت  و  باال  بکالسه  آن  ثبت  و  پرونده  وصول  از  پس  گردشکار: 
رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده شورا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 

و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال انشاء رای می نماید.
رای شورا- در خصوص دادخواست خانم محدثه حقایقی راد به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد با مدیریت آقای محمد مهدی بازاری به طرفیت ۱- ستار نجار 2- علی اکبر 
عدالت لرد بخواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال موضوع 
احتساب  با  ملی  بانک  تاریخ 96/6/7 عهده  به  به شماره ۱092۱2  فقره چک  یک 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و اینکه بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در دریافت وجه آن دارد با 
عنایت به اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود دلیلی ارائه ننموده است لذا شورا 
مواد  تجارت و  قانون  مواد ۳۱0,۳۱۳  به  ثابت تشخیص مستندا  را  دعوی خواهان 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  ۱98و5۱5و5۱9 
مصوب سال ۱۳79 تبصره الحاقی به  ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه 
تبصره مذکور مصوب سال ۱۳76 مجع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال از بابت اصل 
خواسته و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
حکم بر اساس شاخص تورمی اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد و متساویا به پرداخت هزینه دادرسی  
و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه رسمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
این رای در خصوص علی اکبر عدالت لرد غیابی است و ظرف مدت بیست روز 
پس از قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن و انقضای مهلت واخواهی ظرف 
بیت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی شهرستان نور می باشد و اما 
در خصوص خوانده آقای ستار نجار حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاههای حوزه قضایی نور می باشد.
م الف: 97/510   قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور آگهی احضار متهم

 آقای محمد نفری فرزند محمد عیسی 
نظر به شکایت خانم فائزه اصفهانی سریوی فرزند یوسف علیه آقای محمد نفری 
فرزند محمد عیسی در پرونده کالسه 960558 مطروحه در شعبه دوم بازپرسی نور 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر کالهبرداری نظر باینکه به لحاظ 
مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته لذا به استناد 
ما ده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یکنوبت در روزنامه های کثیر النتشار 
درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار چنامچه مدارک و یا گواهانی 
جهت اثبات بیگناهی خود داشته برای رسیدگی به اتهام منتسبه خویش به این شعبه 

ارائه نماید در صورت عدم حضور این شعبه غیابا اتخاذ تصمییم خواهد نمود.
97/510 منشی دوم شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 97080۳شعبه اول دادگاه خانواده گرگان بدینوسیله به آقای عابد 
جنکوک فرزند بهروزمجهول المکان اخطار میگردد خواهان خانم مریم اسحقی فرزند 
رضا دادخواستی به خواسته:طالق به درخواست زوجه به دادگستری گرگان تقدیم 
نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آبه کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
می باشد لذا مستندا به ماده 7۳قانون آِئین دادرسی مدنی مراتب ذر یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیرااللنتشار درج میگردد تا خوانده در دفتر شعبه اول دادگاه خانواده 
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلسه  
به  نیاز  نمایند چنانچه  دادرسی ۱۳97/09/28ساعت09:۳0تعیین شده است شرکت 

آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه اول دادگاه خانواده گرگان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱000227۱ 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 مهین آقانیا چاری  فرزند 
حسن  بشماره شناسنامه ۱0۳2 کد ملی 206۱045006 صادره از بابل در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱89/79 متر مربع پالک 2709 فرعی 
از ۱6۳ اصلی واقع در کرج فردیس بلوار طالقانی گلستان 56 خیابان المهدی کوچه 
شهید بهشتی پالک ۱02 خریداری از مالک رسمی مظفر شهسواری کردستانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 8۳5
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱0002۳59 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک سرحدی  
فرزند شاهپور  بشماره شناسنامه 799 صادره از تهران در دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۱2702/5 متر مربع پالک ۱22 فرعی از 22 اصلی 
واقع در کالک خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 862
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱000228۱ 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 معصومه عزیزی  فرزند 
قربان  بشماره شناسنامه ۱۳۳7 کد ملی 0040944700 صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱08/40 متر مربع پالک ۱658 فرعی از 
۱6۳ اصلی واقع درفردیس کانال غربی نسترن کوچه بنفشه پالک 4۱  خریداری از 
مالک رسمی ابوالفضل حاتمی رسوائی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 844
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقایان  نعمت اله حسن زاده فرزند فتح 

اله و سروش حسن زاده فرزند نعمت اله 
تجدید نظر خواهان آقای رمضان فرهمند دهقانپور و خانم معصومه غالمی سیاه بومی 
دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان  آقایان  نعمت اله 
حسن زاده فرزند فتح اله و سروش حسن زاده فرزند نعمت اله نسبت به دادنامه 
دادگاه عمومی  پرونده کالسه 96۱05۱ شعبه 4  در  شماره 970997۳0۳0900776 
حقوقی شهرستان فردیس تقدیم که طبق موضوع ماده 7۳ و ۳46 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان تجدید نظر خواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خواندگان ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبأ 
به این دادگاه ارائه نمایند.. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد./ ح 96۱
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- احسان خوشبخت 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه970494 شعبه سوم شورای حل اختالف خوی اقای ناصر تقی 
لو به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت اقای لطیف چوپانی فرزندفرمان  مجهول 
المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ70/000/000 ریال از بابت وجه یکفقره چک طرح دعوی 
نموده  وبرابر دادنامه 97099746۳4۳005۳4 مورخه  97/۳/28محکوم گردیده است 
است لذا مراتب به استناد ماده7۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  
اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی دادخواست و 

ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

دادنامه
پرونده کالسه 970998۳0۳۱۳00269 شعبه ۳ دادگاه خانواده   شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی  شماره 970997۳0۳۱۳0۱262
خواهان : خانم فاطمه جهانیان فرزند حسن  با وکـالـت آقای کاظم حسینی  فرزند 
وهـاب  به نشانی : شهریار - شهرک شاهد- میدان دفاع مقدس - خیابان نرگس 

شرقی - کوی الله پنجم - ساختمان حسام 4 - واحد 5   
خوانده : 

۱.آقای کامران علی بخشی فرزند مختار به نشانی : مجهول المکان می باشد 
خواسته ها : ۱. طالق به درخواست زوجه 

))رای دادگاه((
درخصوص دادخواست خانم فاطمه جهانیان فرزند حسن  با وکـالـت آقای کاظم 
حسینی  بطرفیت آقای کامران علی بخشی فرزند مختار به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان سازش بلحاظ تحقیق شرایط ضمن العقد وعسر وحرج ، بدین توضیح 
که خواهان در جلسه دادرسی و دادخواست تقدیمی اظهار داشته  در سال ۱۳82 با 
خوانده دعوی ازدواج کردیم و حاصل ان یک فرزند پسر میباشد بلحاظ اینکه خوانده 
دعوی مجهول المکان گشته و از سال 95 خبری از وی ندارم خرجی نفقه نداده و 
جهت اثبات ادعایم استشهادیه محلی و شهادت شهود را تعرفه دادگاه نموده ام و رای 
محکومیت متعدد کیفری وی را که دائر بر سرقت و حمل بوده راضم سابقه نمودهام 
نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن از جمله فتوکپی مصدق 
رو نوشت عقد نامه رسمی طرفین رابطه زوجیت ، بقاء و دوام آن محرز است اما در 
خصوص اصل خواسته نظر به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی ... و تالش دادگاه 
و داوران منتخب نیز جهت انصراف زوجه از خواسته خود به نتیجه نرسیده ، وخوانده 
نیز علیرغم ابالغ و در جلسه دادگاه حاضر نشد و هیچگونه دفاع و دلیلی بر رد ادعای 
خواهان ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به لحاظ تخلف 
زوج از بند 9 و 6 و  8 و ۱ شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه که به امضاء زوج 
نیز رسیده و مستندا به مواد  ۱۱46،۱۱45،۱۱20،۱۱۱9،2۳4،۱۱29،2۳7،۱۱۳0 قانون 
مدنی ومواد ۳4،۳۳،29،۳۱027،24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش 
بین زوجین صادر و به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر اسناد رسمی 
ثبت طالق مراجعه وباتوجه به اینکه وی با یک عدد سکه از کل مهریه بذل نفقه ایام 
ماضی و عده واجرت المثل ایام زندگی طالق خلعی  را انتخاب نموده به وکالت از 
خوانده قبول بذل وپس از اجرای صیغه طالق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق 
تحقیق شرایط ضمن عقد نسبت به ثبت به ثبت رسمی آن اقدام واسناد ودفاتر مربوطه 
را اصالتأ و نیز به وکالت از خوانده امضاء نماید نوع طالق خلعی وعده آن سه طهر 
از زمان جاری شدن صیغه طالق می باشد احراز شرایط صحت اجرای صیغه طالق 
برعهده مجری صیغه طالق است در خصوص فرزند مشترک زوجین که یک پسر 
بنام معراج متولد ۱۳85 بوده که حضات و نفقه ان را زوجه متقبل شده و بر عهده 
میگیرد حسب االقرار زوجه باردار نبوده و اظهار میدارد  جهیزیه زوجه در اختیار 
خودش میباشد زوجه  در این پرونده ادعای مالی مابقی مهریه مطرح ننموده لذا این 
دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر ندارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم 

تجدید نظر استان می باشد / ح 957
دادرس  شعبه  3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس – پهلوانی 
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قیمت نفت با وحشت از تحریم ایران 
باال رفت

قیمت نفت با وحشت از تحریم نفتی قریب الوقوع 
ایران باال رفت، اما با سقوط بازار سهام و نگرانی ها 
از جنگ تجاری که چشم انداز تقاضا را با ابهام روبرو 

کرده است، قیمت ها از لحاظ هفتگی افت کردند.
بر اساس این گزارش، در پایان معامالت روز جمعه، با 
وحشت از تحریم نفتی قریب الوقوع ایران قیمت های 
نفت باال رفت، اما با سقوط بازار سهام و نگرانی ها از 
جنگ تجاری که چش انداز تقاضا را با ابهام روبرو 

کرده است، قیمت ها از لحاظ هفتگی افت کردند.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، که 
بنچ مارک قیمت نفت در بازارهای بین الملل است، 7۳ 
سنت یا ۱ درصد نسبت به قیمت بسته شده در روز 
پنج شنبه، جهش کرد و به 77.62 دالر رسید. بنچ مارک 
جهانی نفت این هفته حدود 2.7 درصد سقوط کرد و 
در عرض ۳ هفته اخیر حدود ۱0 دالر از ارزش خود 

را از دست داد.
نیمه سنگین  نفت خام  پیش خرید هر بشکه  قیمت 
یا  سنت   0.26 دابلیوتی آی،  آمریکا،  غرب  تگزاس 
0.4 درصد رشد کرد و در 67.59 دالر بسته شد. این 
شاخص هم از لحاظ هفتگی 2.۳ درصد سقوط کرده 
است.واشنگتن اعالم کرده است که می خواهد فروش 
نفت ایران را به صفر برساند، هرچند این امر محتمل به 
نظر نمی رسد. با این حال بسیاری از خریداران، شامل 
بزرگترین مشتری ایران، چین، هم به نظر می رسد 
مطابق خواست آمریکا رفتار می کنند که این تهران 
را مجبور کرده است نفت فروش نرفته خود را در 
نفتکش ها ذخیره کند.مایکل مک آلیستر، مدیر تحقیقات 
کاال در شرکت اوراق ام یواف جی، می گوید: اگر هرچه 
به جلوتر می رویم شاهد این باشیم که خریداران با 
قوانین آمریکا رفتار کنند، که البته من باور نمی کنم 
چنین چیزی واقعا اتفاق بیافتد، شما با خروج عرضه از 
بازار مواجه می شوید که بعدها مشکل ساز خواهد شد.
از سوی دیگر در هفته اخیر سقوط شدید بازارهای 
مالی  آورد.بازارهای  فشار  نفت  بازارهای  بر  سهام 
جهان تحت نگرانی از جنگ تجاری چین و آمریکا، 
سقوط ارزش ارزهای کشورهای با اقتصاد در حال 
ظهور، افزایش سریع نرخ بهره و سود اوراق قرضه 
و نگرانی های اقتصادی در ایتالیا، با سقوط سنگینی 
مواجه شدند.تولید نفت آمریکا در حال اوج گرفتن 
است و با پیشرفت های تکنولوژی تقویت شده است. 
پیش بینی می شود امسال تولید نفت آمریکا از رکورد 
ساالنه ۱970 هم عبور کند.طبق اعالم شرکت خدمات 
انرژی بیکر هیوگز، شرکت های انرژی آمریکایی برای 
سومین هفته متوالی به تعداد چاه های تحت حفاری 
خود افزودند و تعداد کل چاههای فعال را در باالترین 

سطح خود در بیش از ۳ سال اخیر نگاه داشتند.

خبر

هند برای ماه آینده از ایران نفت خریداری کرد

یک مقام ارشد هندی اعالم کرد شرکت های دولتی نفتی این کشور برای ماه 
نوامبر) آبان( از ایران نفت خریداری کرده اند.

به نقل از روزنامه ›بیزینس استاندارد‹ در روز شنبه، سانجی سودیر رییس بخش 
همکاری های بین المللی در وزارت نفت هند گفت: شرکت های دولتی ما 
هم اکنون سفارشات نفتی خود را به ایران برای ماه نوامبر)آبان( ارائه کرده اند.

وی تاکید کرد: ایران به صورت سنتی یک تامین کننده مهم نفت برای هند بوده 
است. در هند ما به امنیت انرژی خود توجه می کنیم. مقامات هندی در حال 
گفت و گو با آمریکا برای به دست آوردن معافیت در ارتباط با واردات نفت 
هند از ایران هستند. هند 80 درصد از نیاز خود به نفت را از طریق واردات 
تامین می کند. مجموع تقاضای نفت خام هند حدود 4,6 میلیون بشکه در روز 
است که این کشور را در رتبه سومین مصرف کننده بزرگ جهان پس از آمریکا 
و چین قرار می دهد.پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران یا برجام 
در ماه مه )اردیبهشت(، این کشور به سایر ملت ها فشار وارد کرده است تا 
واردات نفت خود از ایران را متوقف کنند. بخشی از تحریم های آمریکا علیه 
ایران در تاریخ 6 ماه اوت )۱5 مرداد( اجرایی شدند درحالی که تحریم های 
ایران در بخش انرژی در چهارم ماه نوامبر )۱۳ آبان( به اجرا گذاشته می شوند.
پاالیشگاه های نفتی هند در ماه گذشته )اکتبر- مهر( حدود ۱0 میلیون تن نفت 
خام از ایران وارد کردند. هند پس از چین بزرگ ترین مشتری نفتی ایران است.

تغییر نقشه عراق برای صادرات نفت کرکوک به ایران

عراق ارسال کامیونی نفت از میادین نفتی کرکوک به ایران را در ماه میالدی 
آینده همزمان با آغاز تحریم های آمریکا علیه تهران، متوقف خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، کرکوک یکی از بزرگترین و قدیمی ترین 
میادین نفتی در خاورمیانه است. سال گذشته عراق صادرات نفت از کرکوک 
به ایران را در قبال تحویل میزان مشابه نفت از سوی ایران به بنادر جنوبی این 
کشور آغاز کرد. منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: در حال حاضر عراق کمتر از 
۳0 هزار بشکه در روز نفت را با استفاده از کامیون به ایران صادر می کند. یکی 
از این منابع آگاه گفت: ارسال نفت کرکوک به ایران در نوامبر که تحریم های 
آمریکا علیه ایران آغاز می شود متوقف خواهد شد و در عوض، شرکت دولتی 
سومو قصد دارد ۳0 هزار بشکه در روز نفت را از یک میدان نفتی کوچک 
نزدیک موصل در یک مزایده به فروش رساند. عبدالمهدی، نخست وزیر 
جدید عراق پنج شنبه گذشته گفت وقتی که مسئله کمک به اجرای تحریم های 
آمریکا مطرح می شود، عراق منافع و استقالل خود را در اولویت قرار می دهد. 
یک منبع آگاه از فعالیتهای صادرات نفت عراق گفت: آمریکا عراق را برای 
توقف ارسال نفت به ایران و ازسرگیری صادرات نفت کردستان از طریق ترکیه 
تحت فشار قرار داده است. اگر ترکیه نفت بیشتری از عراق بگیرد، توجیهش 
برای دریافت معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران دشوارتر خواهد 
داشت. به گفته منابع آگاه، حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق در اواسط 
اکتبر با دولت منطقه ای کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت به بندر سیهان 
ترکیه از طریق این منطقه توافق کرده بود. این توافق باید از سوی عبدالمهدی 
و وزیر نفت وی تایید شود. یک منبع آگاه گفت: مقامات کردستان با دولت 
عبادی برای ازسرگیری صادرات کرکوک به توافق رسیده بودند و قرار بود نظر 
نهایی برای امضای توافق، از سوی دولت و وزیر نفت جدید داده شود. دو 
مقام نفتی در شرکت نفت شمال در گفت و گو با رویترز تایید کردند که دولت 
فدرال و دولت منطقه ای کردستان به توافق رسیده اند اما نهایی شدن این توافق 

در انتظار امضای عبدالمهدی است.

کوتاه از انرژی

خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تعمیر تجهیزات انتقال نفت

مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
از خودکفایی کامل این شرکت در تعمیر تجهیزات 

صنعت انتقال نفت و فرآورده کشور خبر داد.
ابوالقاسم  به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، 
زمانی با بیان اینکه هم اکنون تعمیرات تجهیزات این 
شرکت به صورت ۱00 درصد داخلی انجام می شود 
و دیگر هیچ تجهیزی برای تعمیر به خارج از کشور 
پیچیده ترین  و  مهم ترین  گفت:  نمی شود،  ارسال 
تجهیزات صنعت انتقال نفت و فرآورده، توربین های 
گازی و پمپ ها هستند که هم اکنون به طور کلی در 
داخل تعمیر می شوند. زمانی با اشاره به این که تعمیر 
خود  داخل  در  پیش  سال ها  از  نیز  دیزل ها  کامل 
شرکت انجام می شود، گفت: خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران به استثنای شرکت گاز در مقایسه با دیگر 
شرکت های زیرمجموعه نفت بیشترین تنوع را در 

انواع توربین ها دارد، به نحوی که هم اکنون ۱4 مدل 
مختلف توربین در تجهیزات زیر پوشش این شرکت 
و  لوله  خطوط  شرکت  کاالی  مدیر  دارد.   وجود 
مخابرات نفت ایران با اشاره به این که عمده تجهیزات 
در بخش مخابرات صنعت انتقال نیز از داخل تامین 
می شود، گفت: در بخش رادیوها و آنتن ها و برخی 
از دستگاه های مخابراتی که پایه و اساس آن فناوری 
روزآمد است، از تجهیزات خارجی استفاده می کنیم که 
بیشترین نیازمندی ما برای داخلی سازی نیز در همین 
بخش است. ابوالقاسم زمانی با اشاره به سرویس دهی 
نقاط  تجهیزات مخابراتی نصب شده در دورترین 
به تمامی زیرمجموعه های صنعت نفت گفت: در 
مجموع حدود سه الی چهار شرکت در دنیا تولیدکننده 
تجهیزات مخابراتی هستند که به طور مرتب تجهیزات 

تولیدی خود را به روز می کنند. 

مذاکره ایران، آذربایجان و روسیه برای اتصال شبکه برق

پیش  روز   ۱0 حدود  از  کرد،  اعالم  نیرو  وزیر 
جلسه ای در سطح معاونان وزیران نیرو و انرژی 
برای  آذربایجان«  »جمهوری  و  »روسیه«  »ایران«، 
سنگرون کردن)اتصال( برق سه کشور در مسکو 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »رضا اردکانیان« 
نتایج  مذاکرات  این  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
خوبی داشت و جزئیات کار در جلسه بعدی که 
شود،  می  برگزار  تهران  در  آبان(  دسامبر)اواخل 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر نیرو گفت: در گام نخست به دنبال افزایش 
امکان تبادل انرژی برق با جمهوری آذربایجان تا 
600 مگاوات هستیم و امیدواریم به این ترتیب 
هر چه زودتر شرایط فنی برای ارتباط شبکه برق 
برای  اگر  کرد:  اضافه  مهیا شود. وی  کشور  سه 

اتصال برق به روسیه و سپس به اروپا مشکالت 
فنی وجود داشته باشد، راه های جایگزین برای آن 
وجود دارد. اردکانیان ظرفیت صادرات برق کشور 
به کشورهای همسایه را حدود 2 هزار مگاوات 
بیان کرد و گفت: اکنون به افغانستان، پاکستان و 
عراق برق صادر می کنیم و درصددیم با شکل 
تر  مفصل  مذاکراتی  عراق،  دولت جدید  گرفتن 
با وزیر برق آن کشور برای توسعه روابط داشته 
باشیم.  عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به 
این پرسش که »آیا حق آبه کشاورزان اصفهانی 
داده می شود«، گفت: حق آبه یک موضوع قانونی 
و محترم است اما طبق قانون توزیع عادالنه آب، 
متاثر از وضعیت بارش نیز هست. وی ادامه داد: 
امیدواریم با بهتر شدن شرایط نزوالت جوی در 
ماه های پیش رو، امکان این موضوع فراهم شود.

آگهی مفقودی
ایران  پالک  شماره  ۱۳8۱به  مدل  روغنی  مشکی  206رنگ  پژو  سواری  سبز  برگ 
27-592ل27شماره موتور ۱0FSE۳۳85۳26۱شماره شاسی 8۱6۱0202به نام رضا 
رزمجو فرزند یارمحمد به شماره شناسنامه 4۱5۱صادره ازشاهین دژمفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
به  شهربانی 92-775ج۱۱  شماره  به   ۱۳9۱ مدل  پیکان  وانت  ماشین  کمپانی  سند 
شماره موتور ۱۱49۱0068۳5 و شماره شاسی NAAA46AA5CG۳۳8247 به نام 

بابلنادعلی رامش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت مزدا مدل ۱۳95 و به شماره شهربانی 82-47۳ص65 
و شماره موتور FEA42287 و شماره شاسی NAGP2PC۱۱GA229470 به نام 

پریسا جام جمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

از  را  قولنامه عادی خود  به  خانم جماله محمدی فرزندعزیز درخواست رسیدگی 
پالک4 و 5فرعی از 54اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به سرخیدر 
که از آقای ثمین مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه 97–2۳تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳9760۳۱6007000559  مورخ  27 /  6 / 97حکم 
بصدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 74/25  متر مربع به 
نام خانم جماله محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای رستم 
بیگ وکیلیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام خانم جماله محمدیصادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول2۱ /  7/   ۱۳97 تاریخ انتشار دوم  6/  8/  ۱۳97

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

آقای عادل احمدی سرخیدر فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  54 اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قریه سرخیدرکه 
پرونده  نموده  مالکیت  احمدی خریداری درخواست سند  از وراث مرحوم حسن 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  کالسه 25-97  تحت  نیز 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9760۳۱6000555  مورخ  97/6/27 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب گاراژ به مساحت 440  متر مربع به نامآقای 
عادل احمدی سرخیدرصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای مرحوم 
حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای عادل احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 2۱/  7 /  ۱۳97 تاریخ انتشار دوم 6/  8/  ۱۳97

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱0002۳68 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سالومه سرحدی  
فرزند شـاپـور  بشماره شناسنامه 2۱۱۱ صادره از تهران در یک سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۱2702/5 متر مربع پالک ۱22 فرعی از 22 
اصلی واقع در کالک خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 86۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/06

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

برگ اجرائیه 
محکوم له سیدرضا ظرف فروش با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ 
امام –کوچه نواله خان –مجتمع نواله خان – ط 4 واحد۱۱و محکوم علیه احمد 
شمسی  – فرزند عسگر   ادرس: دروازه  ماکو –زیر پل زیر گذر –نانوایی شمسی 
بموجب دادنامه شماره     97/۱07  مورخه    97/2/۱۱  شورا ی حل اختالف  شعبه 
2 که وفق دادنامه شماره فوق شعبه –فوق شورا  قطعیت حاصل کرده است  حکم 
بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ   60/000/000  ریال   وتاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک و حق الوکاله  در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به 

عهدهمحکوم علیه  می باشد. و مبلغ ۱/845/000  ازبابت هزینه دادرسی 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان خوی

قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمد حسین خلیلی     دارای شناسنامه شماره   ۳7600 بشرح دادخواست به 
کالسه  ۳/97۱522ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا خلیلی بشناسنامه 2790280۳۳9   در تاریخ 97/7/۱4 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   کیمیا خلیلی  
فرزند اژدر    –ش ش  2790769664 خوی –همسر متوفی/2-  معصومه  قربانی   
فرزند  صفر   -ش  ش     46۳45 خوی-مادر متوفی/۳-  محمد حسین خلیلی  فرزند 
عزت  -ش  ش ۳7600 –خوی-پدر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

آگهی برگ اخطاریه
نام  بهرامی  اخطارشونده:عیسی  -نام  :۳4۱/2/96ح  پرونده  شماره 
المکان  مجهول  خیابان:  انتظامی  نیروی  قضایی  پدر:علیدادشهرت:پیشه:آزادحوزه 
کوچه:پالک:بخش:روستا:محل حضوردادگستری دفترشعبه قاضی آقای موالیی وقت 
علیه  چهاربری  علیرضامختاری  حضور:دعوی  حضور:97/9/۱2ساعت:۱:۳0علت 

شمابشرح ضمائم.   شماره م.الف)۱6/۱۳2(
دبیرشعبه ۲شورای حل اختالف گتوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علیرضا مرندی     دارای شناسنامه شمار424 بشرح دادخواست به کالسه97۱289 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
عزت اله مرندی بشناسنامه  ۳0۱ در تاریخ 97/6/20 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  علیرضا مرندی  فرزند عزت اهلل    –ش ش 424   
خوی –پسر متوفی/2-  فاطمه مرندی فرزند عزت اهلل    -ش  ش     2802422499 
خوی-دختر متوفی/۳- فریده  مرندی فرزند عزت اهلل    -ش  ش  82۱  –خوی-
دختر متوفی/4-  نرگس مرندی فرزند عزت اهلل    - ش ش  672    -خوی-دختر 
متوفی/5-  ناهیده مرندی فرزند عزت اهلل    -  ش ش   404خوی- دختر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره ۱۳9760۳۳۱05700۱020هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره آموزش 
و پرورش ناحیه سه کرج به شناسه ملی 2060۱۳56 در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳20۱/۱7 مترمربع پالک 62۳ فرعی از 6 اصلی واقع در 
عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله عابدینی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/۱5575/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/7/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/8/6
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای یوسف فلکی میالن فرزند جمال 

خواهان اقای محسن قدیم خانی  و ارزو محمدزاده   دادخواستی بطرفیت  خوانده 
آقای یوسف فلکی میالن فرزند جمال به خواسته مطالبه مطروح که به این شعبه 
ارجاع و بشماره پرونده کالسه 97099846۳42009۱9  شعبه  2  شورای حل اختالف  
تعیین که  شهرستان خوی  ثبت و وقت رسیدگی مورخ  ۱۳97/8/۳0  ساعت۱2 
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
–شهرستان خوی بلوار مطهری

مسئول  دفتر شعبه ۲  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی 

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی 4۳66/۳5-اصلی بخش 2 خوی که برابر سند الکترونیکی  بنام 
اقای مهدی صدوری ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده 
»با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱20- اصالحی قانون ثبت 
برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی 
دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند 
مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و 

تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

همزمان با اتمام عملیات راه اندازي سکوي اقماري 
۱4C در خلیج فارس، برداشت گاز ترش از موقعیت 
مخزني دومین سکوي گازي فاز ۱4 پارس جنوبي 
آغاز شد.به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و 
گاز پارس، مجري طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبي 
با اعالم انجام موفقیت آمیز عملیات راه اندازي دومین 
سکوي دریایي فاز ۱4، ظرفیت برداشت گاز از عرشه 
میلیون  میلیون فوت مکعب )۱4,۱  ۱4C را 500 
مترمکعب( گاز ترش غني در روز عنوان کرد و گفت: 
همانطور که پیشتر وعده داده شده بود، با بهره برداري 
از دومین سکوي گازي طرح توسعه فاز ۱4 پارس 
برداشت  در سال جاري مجموع ظرفیت  جنوبي، 
گاز از بخش فراساحلي این فاز به یک میلیارد فوت 
مکعب معادل 28,2 میلیون مترمکعب در روز افزایش 
یافته و مرحله نخست توسعه بخش فراساحل فاز ۱4 

به طور کامل وارد چرخه تولید مي شود.
عملیات  اتمام  به  اشاره  با  مسعودي  حمیدرضا 
گاز  انتقال  زیردریایي  اینچي  خط ۱8  لوله گذاري 
ترش و خط 4,5 اینچي تزریق گالیکول از سکوي 
اقماري ۱4C به سکوي اصلي ۱4A عنوان کرد: گاز 
ترش استحصال شده از این سکو پس از انتقال با 
گاز تولیدي سکوي اصلي ۱4A به پاالیشگاه هاي 
محدوده صنعتي پارس 2 در منطقه کنگان ارسال 
شده و پس از فرآیندهاي پاالیشي به شبکه سراسري 
تزریق مي شود.وي با اشاره به احجام و فعالیت های 
انجام شده در ساخت عرشه 2۳00 تني ۱4C و با 
یادآوري اینکه دومین عرشه دریایي فاز ۱4 با بیشترین 
میزان پیشرفت ساخت )96 درصد( در یارد صنعتي 
شرکت صدرا ساخته و به موقعیت خود در خلیج 
فارس منتقل شد، افزود: انجام تکنیک هاي خالقانه 

و پیشرفت باالي ساخت سکوي اقماري ۱4C زمان 
عملیات نصب، پیش راه اندازي و راه اندازي در دریا را 

به حداقل رساند.
 ثبت رکوردهاي تازه در ساخت 

14C و نصب سکوي
مجري طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبي سکوي 
ساخت  طول  در  دریایي  سازه  نخستین  را   ۱4C
عرشه هاي فراساحلي پارس جنوبي عنوان کرد که با 
کسب پیشرفت ساخت ماهانه ۳,5 درصدي، رکورد 
بي نظیري را از زمان آغاز توسعه این میدان مشترک 

گازي با کشور قطر به جاي گذاشته است.
مسعودي با بیان اینکه سکوي اقماري ۱4C همچنین 
موفق به کسب رکورد سریع ترین زمان هوک آپ 
در کمتر از ۱5 روز شده است به میانگین بازه زماني 
45 روزه هوک آپ عرشه هاي دریایي پارس جنوبي 

در گذشته اشاره کرد و گفت: با تالش بي وقفه تیم 
کارفرما و شرکت صدرا و با اجراي تکنیک هاي نوین 
لیزر اسکن که پیش از این در یارد صنعتي بندرعباس 
انجام شده بود، این زمان به کمتر از یک سوم کاهش 
یافت و موفق شدیم به کسب رکورد قابل تأملي در 
حوزه پارس جنوبي و حتي در صنعت فراساحل ایران 
و دنیا دست یابیم.وي برنامه ریزي دقیق و مستمر براي 
حضور ناوگان شناورهاي مربوط به حمل و استقرار 
بیش از ۳00 نفر از پیمانکاران ، ارسال کاالها و پشتیباني 
تجهیزات مورد نیاز براي انجام عملیات در بخش 
فراساحلي این طرح را از دیگر عوامل تسریع در زمان 
نصب، پیش راه اندازي و راه اندازي این سکو عنوان و 
خاطرنشان کرد: با ورود دومین سکوی گازي فاز ۱4 
پارس جنوبي به چرخه تولید، نیمي از اهداف توسعه 

این طرح بزرگ ملي در بخش فراساحل محقق شد.

آغاز برداشت گاز از دومین سکوي فاز 14 پارس جنوبي
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صنعت ایران در ۱۴00 چگونه خواهد بود؟

اهداف کمی بخش صنعت در سال جاری و سال ۱400 و نیز وضع موجود 
این بخش در سال گذشته، اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در 
حالی که ارزش صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳96 معادل ۳۱ میلیارد دالر 
بوده اما این رقم به ترتیب برای سال ۱۳97، 45 میلیارد دالر و برای سال ۱400 
رقمی معادل 84.5 میلیارد دالر برآورده شده است. این در حالی است که سرانه 
صادرات صنعتی در سال ۱۳96، 400 دالر بود و براساس هدف گذاری صورت 
گرفته سرانه صادرات صنعتی در سال ۱۳97 معادل 500 دالر خواهد بود و در 
سال ۱400 نیز این رقم باید به 940 دالر برسد.در مورد جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در بخش صنعت، در سال ۱۳96 شاهد سرمایه گذاری 2.۳ 
میلیارد دالری بودیم اما پیش بینی برای سال ۱۳97 رقمی معادل ۳ میلیارد دالر 
است و براساس برآوردهای صورت گرفته، این سرمایه گذاری در سال ۱400 
به 7 میلیارد دالر خواهد رسید. موضوعی که در این رابطه باید به آن اشاره کرد 
این است که با توجه به شرایط اقتصادی جدید، جذب سرمایه گذاری خارجی 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت کاهش یافته است. بر اساس اطالعاتی که 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ایسنا قرار گرفته است، 
حجم کل سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان 
مردادماه سال جاری معادل 580 میلیون و 700 هزار دالر بوده که در قیاس 
با رقم یک میلیارد و 829 میلیون و 800 هزار دالری مدت مشابه سال قبل 
با افت 68.۳ درصدی روبرو شده است. در مورد اشتغال صنعتی و صنوف 
تولیدی و معدن نیز باید خاطرنشان کرد که طبق برنامه اعالمی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، هدف گذاری برای سال جاری معادل ۳.8 میلیون 
نفر است و این میزان اشتغال در سال ۱400، چهار میلیون نفر پیش بینی شده 
است. این در حالی است که صنعت و صنوف تولیدی و معدن در سال گذشته 
۳.4 میلیون نفر اشتغال زایی داشته اند.سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات 
بخش صنعت در سال ۱۳96، 72 درصد بود که به ترتیب این سهم در سال  
۱۳97، 85 درصد و در ۱400، 90 درصد پیش بینی شده است. در مورد ارزش 
تولید ناخالص داخلی نیز باید براساس آمار مربوطه اعالم کرد که در سال 
۱۳96 ارزش تولید ناخالص داخلی 2095 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 
سال ۱۳8۳ بوده است که در سال ۱۳97 هدف گذاری 2256 هزار میلیارد ریالی 
و در سال ۱400 برآورد ارزشی ۳078 هزار میلیارد ریالی مدنظر قرار گرفته 
است. این هدف گذاری ها در حالی است که گزینه جدید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده است 
و در عین حال با بازگشت تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا،   صنعت، 
معدن و تجارت ایران در تعامل با دنیا شرایط خاصی را تجربه خواهد کرد. باید 
منتظر ماند و دید که آیا این هدف گذاری ها محقق خواهد شد یا در نهایت به 

رقمی کمتر از برآوردهای صورت گرفته دست خواهیم یافت.

صرفه جویی 5 هزار میلیارد تومانی با اجرای طرح مرغ سایز

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت:اجرای طرح تولید 
مرغ سایز در صنعت طیور نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای 
اقتصاد کشور خواهد داشت. به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، 
مرتضی رضایی افزود: اگر صنعت طیور کشور، پرورش مرغ با الشه باالی دو 
کیلو و ۳00 تا 400 گرم را به وزن استاندارد ۱500 تا ۱600 کیلوگرم برساند از 
نظر تولید یک میلیون و 200 هزار تن به ارزش بیش از 2 هزار و 500 میلیارد 
تومان صرفه جویی می شود.وی اظهار داشت: از نظر مصرف کننده نیز نزدیک 
به دو هزار و 800 میلیارد تومان دور ریز مرغ کاهش می یابد.معاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یک مرغ درشت با وزن دو 
کیلو و 400 گرم بیش از نیم کیلوگرم دور ریز دارد که به ضرر اقتصاد خانواده 
است در حالی که مرغ هایی با وزن حدود ۱500 کیلوگرم و کمتر، لذیذتر و 
خوش پخت تر هستند و دور ریز کمتری دارند.رضایی ادامه داد: پرورش 
مرغ گوشتی با سایز استاندارد، راندمان غذا را افزایش می دهد به طوری که 
در یک ماه اول پرورش مرغ گوشتی، یک کیلو و 400 گرم و برای یک کیلو 
گرم دوم بیش از ۳ کیلو گرم دان مصرف می شود.وی درباره سیاست های 
تشویقی وزارت جهاد کشاورزی برای تولید مرغ سایز با وزن استاندارد گفت: 
تولیدکنندگانی که مبادرت به کاهش سن پرورش مرغ گوشتی کنند، ما به ازای 
هر روز کاهش در سن پرورش، پنج روز نوبت جوجه گیری را کمتر می کنیم

خبر

فاصله درآمدی رو به افزایش است

نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه فاصله درآمدی رو 
به افزایش است، گفت: دولت برای حفظ ارزش پول 
ازمهر، محمود  نقل  به  به گزارش زمان  کاری کند. 
بهمنی منشاء گرانی های اخیر را عدم مدیریت صحیح 
دانست و تصریح کرد: بسیاری از مردم و مسئوالن 
دلیل گرانی های اخیر را افزایش دالر تلقی کردند اما 
اکنون که با کاهش قیمت دالر مواجه هستیم، سؤال ما 
این است که چرا قیمت ها ثابت مانده است؟ شاید 
بتوان این ثبات گرانی را اختاللی در برنامه ریزی و 
عدم مدیریت صحیح تلقی کرد.وی از کاهش ارزش 
پول خبر داد و افزود: امروزه با افزایش بی رویه کاال، 
شاهد افزایش مشکالت مردم و کاهش قدرت خرید 
هستیم، یکی از چاره اندیشی های مناسب هیئت دولت 
جهت بهبود این شرایط، تطبیق دادن شرایط مردم و 
قیمت ها است.وی بابیان اینکه فاصله درآمدی رو به 
افزایش است، تأکید کرد: دولت می بایست اقداماتی 
جهت حفظ ارزش پول را در دستور کار خود قرار 
دهد زیرا متأسفانه با ادامه این وضعیت، فاصله درآمدی 
از حد افزایش خود عبور می کند.بهمنی یادآور شد: با 
توجه به مکاتبات با اعضا دولت تصمیم بر آن شده 
است که دو مرحله ۳00 هزار تومان و یا بسته های 
حمایتی به خانواده هایی که کمتر از ۳ میلیون تومان 

حقوق دریافت می کنند، تحویل داده شود.

تکذیب فروش بلیت چارتری برای اربعین

این  گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
نرخ  با  اربعین  پروازهای  بلیت  فروش  بر  سازمان 
مصوب در دفاتر خدمات مسافری اعالم شده، نظارت 

دارد و در برخورد با متخلفان اغماض نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا جعفرزاده درباره 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر فروش بلیت 
پروازهای اربعین گفت: اقداماتی را برای بسته شدن 
چند سایت متخلف انجام داده ایم ضمن اینکه در 
مسافرت  خدمات  دفاتر  از  یکی  هایمان  بازرسی 
هوایی متخلف را به مدت سه ماه تعلیق کردیم.وی 
افزود: به هر متخلفی که موجب نارضایتی مسافران 
برای نرخ  تعیین شده  از چارچوب  شود و خارج 
پروازهای اربعین که از سوی شرکت های هواپیمایی 
مورد توافق قرار گرفته، بلیت فروشی کند، اخطار 
خواهیم داد. این نظارت ها در بازه زمانی 2 تا ۱2 
آبان بدون اغماض ادامه دارد و با متخلفان برخورد 
می کنیم و هیچ گذشتی در کار نیست.جعفرزاده ادامه 
داد: نظارت بر دفاتر فروش بلیت های اربعین بی 
وقفه ادامه دارد ضمن اینکه دفاتر خدمات مسافرتی 
عامل فروش پروازهای اربعین هم کامال مشخص 
هستند؛ سایت هایی هم که در لیست اعالم شده 
از سوی سازمان هواپیمایی قرار نداشته باشند، حق 
فروش بلیت اربعین را ندارند.مدیر روابط عمومی 
نارضایتی  ابراز  درباره  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
از  مسافرتی  خدمات  های  آژانس  و  دفاتر  برخی 
محدود بودن مراکز فروش پروازهای اربعین تصریح 
کرد: صندلی پروازی محدودی برای اربعین امسال 
کشوری،  هواپیمایی  سازمان  مجموع  در  و  داریم 
مجوز انجام 490 پرواز برای مراسم اربعین امسال 
را به شرکت های هواپیمایی داده است؛ برای اینکه 
بتوانیم بر فروش بلیت های این دوره زمانی راحت 
تر نظارت کنیم و هرگونه واسطه گری را محدود 
کنیم،  دفاتر محدودی را برای عرضه بلیت پروازهای 
اربعین انتخاب کردیم و برعملکرد آنها نظارت دقیقی 
داریم.  وی تأکید کرد: بلیت های اربعین با نرخی که 
تعیین شده به فروش می رسد و اصال در چارچوب 
های چارتری نیست. بنابراین بلیت چارتری نداریم؛ 
دفاتر و آژانس هایی که ادعا می کنند بلیت های اربعین 
دارای مجوز  دفاتر  اند،  را چارتری خریداری کرده 

فروش بلیت اربعین از سازمان هواپیمایی نیستند.

خبر

اگر  ایران  اقتصاد  کاال:  صادرات  توسعه  معاون 
صادرات نداشته باشد، امکان رشد در سطح داخل 

و بین الملل نخواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ محمد رضا 
مودودی، در گفتگو با رسانه ملی  با اشاره به شرایط 
بد اقتصادی امسال   و با وجود شوک های ارزی و 
همچنین با رقم 2۳  میلیارد دالر صادرات غیر نفتی، 
افزود: می توان گفت صادرات غیر نفتی امسال 
۱۳ درصد نسبت به 6 ماهه ی سال گذشته رشد 
داشته است.معاون توسعه صادرات کاال و خدمات 
ایران  ادامه داد: اقتصاد  سازمان توسعه ی تجارت 
اگر صادرات را در کنار خود نداشته باشد امکان 

رشد )چه در داخل و چه در سطح بین المللی( را 
نخواهد داشت لذا به نظرم مهم ترین عنصری که 
می تواند تضمین کننده ی آینده ی اقتصادی کشور 
باشد ارتباطات جهانی است.وی گفت: ارتباطات 
جهانی با مبادله ی کاال و نیز دانش فنی صورت 
می گیرد ضمن اینکه   فکر می کنم بزرگ ترین 
ویژگی یک کشور صادراتی این است که به لحاظ 
فنی_تکنولوژی و نیز علمی، بتواند سطح خود را 
ارتقاء داده و درآمد ارزی باالیی را نیز کسب کند که 
خود می تواند مبدا سرمایه گذاری های بعدی باشد.
وی  تصریح کرد: در عرصه ی صادرات غیر نفتی  
در  4 دهه ی گذشته رقمی نزدیک به  ۱0 هزار درصد 

رشد را تجربه کرده ایم و نیز از حدود 500 میلیون 
دالر در سال ۱۳96 به مرز 50 میلیارد دالر دست 
یافته ایم.وی   گفت: در این 4 دهه اگر چه مدام دچار 
بحران های متعدد سیاسی و بین المللی بوده و سایه 
اقتصاد کشور سنگینی می  بر سر  ها  ی تحریم 
کرد اما آهنگ رشد صادرات ایران تضعیف نشد.
مودودی در پاسخ به این سوال که نقش صادرات بر 
ارتقای کیفیت چگونه اثبات می شود؟ بیان کرد: 
اگر کیفیت عالی وجود نداشته باشد ما نمی توانیم 
صادرات داشته باشیم به عبارت دیگر حداقل نمی 
اینکه  ضمن  باشیم  پایدار داشته  صادرات  توانیم  
کیفیت را نمی توان از محصول صادراتی حذف 

کرد.وی اظهار داشت: در این عرصه زحمت های 
فراوانی کشیده شده است ضمن آنکه در عرصه 
ای  حرفه  خریداران  که  زمانی  هم  تولیدات  ی 
داشته باشیم می توانیم گرایش خود را به سمت 
محصوالت با کیفیت و نیز تکنولوژی باال افزایش 
دهیم.معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توسعه ی تجارت  تصریح کرد: اگر خواهان دستیابی 
به نرخ 2۱ و 7 دهم درصدی رشد در قانون برنامه 
ی ششم هستیم الزم است ساالنه رقم 65 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری انجام شود اما نکته ی مهم این 
است که در کدام پروژه ی صادراتی این سهم از 

سرمایه گذاری را صورت داده ایم.

رشد 13 درصدی صادرات غیر نفتی در 6 ماه نخست امسال

آگهی افراز 
قاسم  محمدرضا   -۳ نژاد  قاسم  ابوالقاسم  کفاش2-   ۱-رقیه  خانم ها  و  آقایان  به 
ناهید  نژاد6-  محمدکاظم محمدی7-   قاسم  مهران  نژاد 5-  قاسم  نژاد4-  علی 
 -۱۱ شیرازی  منور   کاظمی۱0-   غالم  شهین  مرزبان9-   خضراهلل   -8 صبحی 
امید  رضاپور۱2-  نصراهلل شهردار۱۳-  حسن مهدوی۱4 هوشنگ عبیدی ۱5- 
جعفر   -۱9 عبیدی  عبداهلل  عبیدی۱8-   نادر  عبیدی۱7-  ۱6-حسن  عبیدی  آزیتا 
تقی غالمی24-   بنا2۳-   برزگر22-  علی  باله  با  عبیدی20- مرتضی عبیدی2۱- 

اسماعیل غالمی25-  محسن بختیاری 26- فاطمه بختیاری
 به آدرس همگی روستای جلیکان علیا روبروی زمین فوتبال

 موضوع: افرا ز پالک 458 فرعی از 25 اصلی جلیکان علیا نظر به اینکه خانم سید 
کامران و گالیل و کاملیا مدنی مالک مشایی پالک 458 فرعی از 25 اصلی جلیکان 
علیا بخش ۱ ثبت چمستان تقاضای افراز سهمی مشاعی خود را نموده لذا بدین 
وسیله به شما مطابق ماده ۳ آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد که نماینده و نقشه 
بردار ثبت چمستان در تاریخ 97,9,6روز سه شنبه ساعت ۱0 صبح جهت انجام 
عملیات افراز در محل ملک حاضر خواهند بود لذا شایسته است در ساعت مقرر 
حضور یابند بدیهی است عدم حضور شما مانع از انجام اعتراض نخواهد شدم.

الف 780045,97
سید عباد اهلل شانه دشتی رییس ثبت اسناد و امالک چمستان

مفقودی
المثنی برگ سبز زانتیا مدل 86 با. شماره پالک 8۱4 و 84 ایران 44 شماره موتور 
اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود   S۱5۱2286۱542۱۳ شاسی  شماره  و   627۱7۳

 بابل ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان مدل 88 با شماره پالک 684 ج 76 ایران 82 با شماره موتور 
۱۱48805864۳ و شماره شاسی NAAA46AA۳AG0844۳7 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
المثنی برگ سبز پژو 207 مدل 97 با شماره پالک 786س 26 ایران 66 با شماره 
موتور ۱77B222۱4 و شماره شاسی NAAR۱۳FE4jj65۱۳۳7 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی احضار متهم
 آقای محمد نفری فرزند محمد عیسی

 نظر به شکایت خانم فائزه اصفهانی سریوی  فرزند یوسف علیه آقای محمد نفری 
بازپرسی  دوم  شعبه  در  مطروحه  کالسه960558  پرونده  در  عیسی  محمد  فرزند 
نور دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر کالهبرداری نظر به اینکه به 
لحاظ. مجهول المکان  بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته 
لذا به استناد ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه 
های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار چنانچه 
اتهام  به  اثبات بی گناهی خود داشته برای رسیدگی  یا گواهآنی جهت  مدارک و 
این شعبه غیابا  نمایند در صورت عدم حضور  ارائه  این شعبه  به  منتسبه خویش 

اتخاذ تصمیم خواهد نمودم.الف 97,5۱0
 منشی دوم شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور یگانه

اجراییه
نیلوفر 46   محکوم له صیاد  حسینی آذر فرزند بهرام مازندران نور خیابان نیما 
مشخصات  المکان  مجهول  محمد  فرزند  زنگنه  میکائیلی  سروش  علیه   محکوم 
نماینده یا قائم مقام محکوم اله  فهیمه دیوساالر فرزند علی مازندران نور خیابان 

پاسداران طبقه قانونی چاپ و نشر ونوشه وکیل صیاد حسینی آذر 
محکوم به

97۱009۱96420268۳و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
شماره دادنامه مربوطه960997۱9667۱964200678 محکوم علیه محکوم است 
به الف مبلغ2۱0,000,000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ5,6۳0,000 ریال بابت 
هزینه دادرسی. ج مبلغ6,240,000  ریال بابت هزینه انتقال. تمبر خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ96,2,2۳ لغایت وصول محکوم به بر اساس شاخص ساالنه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در زمان اجرای حکم. محاسبه  و از محکوم 
علیه وصول و به محکوم له  پرداخت می گردد و مبلغ۱0500000 ریال بابت نیم 
دادگاه  رای  می باشد  پرداخت  به  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  اجرایی  عشر 

غیابی است
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

احکام  اجراي  قانون   ۳4 گذارد)ماده  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -۱
اجرا  که  کند  معرفي  مالي  بدهد.۳-  به  محکوٌم  پرداخت  براي  ترتیبي  مدني(2- 
حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد 
و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سي  ظرف  باید  نداند  اجراییه 
میزان وجوه  بر  مشتمل  مشروح  به طور  منقول،  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 

دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید
واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي ۱۳94(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
اجراي  نحوه  قانون   ۱6 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدني  احکام  اجراي  قانون   ۳4
محکومیت مالي ۱۳94( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي 
دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات 
تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي 
شود. )ماده 2۱ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳94(. 6- چنانچه صورت 
به  منوط  زندان  از  علیه  آزادي محکٌوم  ارائه شود  مهلت سي روز  از  اموال پس 
خواهد  علیه  محکوٌم  توسط  کفیل  معرفي  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوٌم  موافقت 
بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳94- م. الف 97,289

 مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی
در خصوص دعوای خانم مهتاب کرمانی نژاد و با وکالت خانم کتایون بخش عرب 
مشهدی جعفر۳-  نوین 2-منوچهر  اقتصاد  ۱-بانک  ها  و خانم  آقایان  به طرفیت 
بانو  مهین  جعفر6-   مشهدی  رویا  جعفر5-   مشهدی  رامین.  فرهادی4-  فاطمه 
ابطال  و  بیع  عقد  وقوع  اثبات  به خواسته  فرهمند  مهدی  پزشکان 7-  زاده  سیف 
سند قطعی۱04560 و ابطال سند رهنی۱0456۱ مورخ 85,4,۱6دفترخانه ۳۳ تهران 
و غیره با احتساب کلیه خسارت دادرسی نظر به اینکه خواندگان به اسامی مهین 
بانو سیف زاده پزشکان و مهدی فرهومند حسن احمدی مجهول المکان می باشند 
مراتب ارسال تا خواندگان را جهت مالحظه نظریه کارشناسی رشته راه و ساختمان 
دعوت شوند لذا یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف 

مدت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایندم.الف 97,29۱
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

ابالغیه970575
 مشخصات ابالغ شونده حقیقی امید آسودگان فرزند هوشنگ کد پستی47۱66748۱4 

نشانی مازندران شهرستان بابل بابل کمربندی غربی توحید ۳۳ منزل شخصی
 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به امید آسودگان فرزند هوشنگ تاریخ حضوری97,9,7  
محمد  و  فیروزجاه  ذبیحی  رمضانعلی  دعوی  خصوص  در  حضور9,00   ساعت 
استرداد الشه  دادرسی  مطالبه خسارت  بر  مبنی  به طرفیت شما  فیروزجاه  ذبیحی 

چک در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید
 شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان بابل

مفقودی
المثنی برگ سبز 207 مدل 97 با شماره پالک 5۳8 و 77 ایران ۱۱ با شماره موتور 
از  و  گردیزه  مفقود   NAA۱۳FE6jj65۱۳۳8 شاسی  شماره  و   ۱77B002208۳

 بابل درجه اعتبار ساقد می باشد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳9460۳2500۳00۱05۱مورخ ۱۳96/08/۳0هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مروارید ولی 
زاده درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱99/42 مترمربع قسمتی از پالک 8 فرعی 
از2۱اصلی واقع در بخش ۱2 استان لرستان شهرستان دلفان دره مشتری خریداری از 
مالک رسمی آقای بهرام شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 592                        
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳97/08/06 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳97/08/22

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳9460۳2500۳000575مورخ ۱۳97/05/28هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرم غالمی کن 
کبود درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱60 مترمربع قسمتی از پالک ۱54اصلی 
واقع در بخش ۱2 استان لرستان شهرستان نام واحد ثبتی نورآباد علیمیرزایی خریداری 
از مالک رسمی آقای منصور منصوری نورآبادی مستعلی زارعیان نورآبادی و حاجعلی 
زارعی نورآبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۳6۳                         
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳97/08/06 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳97/08/22

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

بازگشایی کانال ارزی میان 
ایران و اروپا 

عبدالناصر همتی از بررسی جزئیات ایجاد کانال مالی اروپا با ایران در بروکسل خبر 
داد و گفت: پیمان دوجانبه پولی میان دو طرف ایجاد شده و صادرکنندگان می توانند 

ارزحاصل ازصادرات خود را دریافت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی با بیان اینکه جزئیات کانال مالی اروپا 
برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته بروکسل مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است، گفت: ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک 
مبتنی است که شرکتها و فعاالن اقتصادی ایرانی و اروپایی علیرغم خروج یکجانبه 
ایاالت متحده آمریکا از برجام، تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر 
دارند.رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت: در این راستا به 
منظور رفع مشکالت مربوط به انجام پرداختهای مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در 
دستور کار طرفین قرار گرفته است، کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان 
ایرانی و اروپایی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه 
اروپا را ایفا خواهد کرد، پس هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرآیند 
تاکید دارند.همتی ادامه داد: انتظار می رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال 

مزبور نهایی شده و به اطالع عموم هموطنان و فعاالن اقتصادی رسانده شود.

نیمی از قطعات متنوع لوازم یدکی 
خودرو، چینی است

مجلس شورای  کمیسیون صنایع   یک عضو 
اسالمی گفت: بیش از 50 درصد قطعات متنوع 

لوازم یدکی خودرو، چینی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد عزیزی 
با بیان اینکه در چند سال اخیر به سبب پایین 
واردات  بودن  صرفه  به  و  ارز  قیمت  بودن 

به  کشور  قطعه سازان  قطعه سازی،  صنعت 
واردات آن روی آورده بودند، اظهار داشت: با 
توجه به افزایش قیمت ارز، واردات قطعه برای 
واردکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت، 
بنابراین اکنون فرصت خوبی برای تولیدکنندگان 
نبودن  متنوع  کرد:  اضافه  وی  است.  داخلی 
محصول موجب شده تا قطعه سازان به تولید 
پراید و پژو فکر کنند و هیچ وقت  قطعات 
برای انتقال فناوری و توسعه و صادرات فکر 
نمی کنند.عزیزی با بیان اینکه بیش از 50 درصد 
قطعات متنوع لوازم یدکی خودرو، چینی است 
و آن ها را وارد می کنیم، بیان کرد: بین 400 تا 

500 هزار شاغل در صنایع قطعه سازی داریم.

احتمال کسری بودجه ۷۵ هزار میلیارد 
تومانی در سال جاری

و  بودجه  برنامه  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس شورای اسالمی گفت  که بر اساس 
ایران در سال جاری  سناریوی پیش روی 
کسری  تومان  میلیارد  هزار   75 حداقل 

خواهیم داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هادی قوامی 
درباره محل هزینه کرد مازاد درآمدهای نفتی 
در شش ماهه اول سال، اظهار کرد: درآمدها 
فقط از کانال نفت نیست،  بلکه درآمدهای 
مالیاتی و سایر درآمدها هم پیش بینی شده 
است که ممکن است به طور کامل محقق 
نشوند و اگر در یک بازه زمانی مازاد درآمد 
نفتی داشته باشیم می تواند این کسری ها را 

ارزیابی  برای  البته  افزود:  کند.وی  جبران 
درآمد و هزینه بودجه باید پایان سال را در 
نظر گرفت و نه نیمه سال، زیرا ممکن است 
در نیمه دوم امسال صادرات نفتی ما نصف 
شود که در این صورت ردیف ها پر نخواهد 
شد.وی ادامه  داد: به  هر حال اگر ما مازاد 
این  احتماال  که  باشیم   داشته  نفتی  درآمد 
اتفاق نمی افتد دولت باید متمم بودجه را 
به مجلس شورای اسالمی بیاورد.قوامی در 
پایان گفت  که بر اساس سناریوی پیش روی 
ایران و با توجه به کسری های شش ماهه 
دوم حداقل 75 هزار میلیارد تومان کسری 

بودجه در سال جاری خواهیم داشت.

مراسم روز جهانی غذا با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
رئیس سازمان غذا و دارو و تنی چند از دیگر مسئوالن و 

جمع کثیری از تولیدکنندگان و فعاالن صنعت غذا و سالمت 
برگزار شد .در این مراسم نشان سیب سالمت به روغن 
خوراکی اویال تعلق گرفت.بنابر این گزارش، برای اولین 
بار در صنعت روغن و همزمان با روز جهانی غذا، نشان 
ایمنی و سالمت برای تولید »روغن آفتابگردان غنی شده با 
ویتامین دی« به »اویال« اعطا شد.در مراسم روز جهانی غذا 
که با شعار تغییر و اصالح الگوی تغدیه برای حفظ و ارتقا 
سالمت برگزار شد، شرکت صنعت غذایی کوروش در 
میان 5 شرکت منتخب قرار گرفت و برای تولید محصول 

»روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویال« نشان ایمنی 
و سالمت دریافت کرد.براساس این گزارش، دکتر حسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در مراسم فوق، با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و ارگان 
های دولتی باید همکاری با شرکت هایی که در زمینه تولید 
محصوالت سالمت محور فعالیت دارند را در اولویت کاری 
خود قرار دهند، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت موجود 
کشور باید شاهد حداکثر حمایت خود را از تولیدات داخلی 
در راستای سالمت جامعه به کار بندیم.همچنین غالمرضا 

اصغری معاون وزیر بهداشت و  رییس سازمان غذا و دارو، 
سرمایه گذاران  حوزه صنایع غذایی را افتخار کشور دانست و 
گفت: در بسیاری از کشورها محصوالت غذایی ایرانی عرضه 
و مصرف می شود و ارز برای کشور وارد می کنند که این 
مهم حاصل تالش مدیران، مسئوالن و سرمایه گذارانی است 
که در این حوزه تالش می کنند تا مردم را از محصوالت 
غذایی کیفی برخوردار کنند.این گزارش می افزاید: وحید 
مفید مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو در ادامه مراسم روز جهانی غذا که در سالن همایش 

های رازی برگزار شد، از تمام شرکت هایی که در راه ارتقای 
سالمت و رفع مشکالت سوء تغذیه جامعه گام برمی دارند 
تشکر کرد.وی با اشاره به اینکه حدود ۳0 درصد مردم ایران 
کم خونی دارند و بیش از 70 درصد جمعیت کشور با مشکل 
کمبود ویتامین D روبه رو هستند، متذکر شد: بیش از 50 
درصد بانوان ایرانی نیز از فقر آهن رنج می برند به همین دلیل 
باید به غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذی ها بیشتر توجه 
کرد و در همین راستا از سوی شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی برنامه هایی مصوب و ابالغ شده است.

در مراسم روز جهانی غذا؛

روغن غین شده اویال 
سیب سالمت گرفت



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

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

امروز با حافظ

ترجمه روایت املی نوتوم از 
جنایت کنت نوویل چاپ شد

 کتاب داستان »جنایت کنت 
نوویل« نوشته املی نوتوم با 
ترجمه ویدا سامعی توسط 
نشر نو منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش  مهر،  رمان »جنایت کنت نوویل« نوشته 
املی نوتوم به تازگی با ترجمه ویدا سامعی توسط 
نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این 
کتاب یکی از عناوین مجموعه کتابخانه ادبیات 
داستانی معاصر است که این ناشر چاپ می کند. 
نسخه اصلی این کتاب در سال 20۱5 در پاریس 

منتشر شده است.
از املی نوتوم پیش تر ترجمه هایی توسط ناشران 
مختلف در ایران چاپ شده که نشر نو، پیش 
از »جنایت کنت نوویل« رمان »ریش آبی« را با 
ترجمه ویدا سامعی زمستان 95 راهی بازار نشر 

کرد.
املی نوتوم نویسنده زن پلیسی نویس بلژیکی 
و متولد شهر بروکسل است. پدر او از اشراف 
زادگان بلژیکی است که هنگام کودکی املی او 
را به ژاپن برده و در شهر اوزاکا به مدت 4 سال، 
مسئول کنسولگری بلژیک بوده است. بعد از 4 
و  پکن  دیگری چون  در شهرهای  املی  سال، 
نیویورک هم زندگی می کند و به بنگالدش هم 
سفر می کند. اما هیچ کدام از سفرها و اتفاقات، به 

اندازه اقامتش در ژاپن بر او تاثیر نگذاشته است.
این نویسنده اولین کتابش را در سال ۱992 و 
در سن 26 سالگی منتشر کرد. رمان پیش رو، 
بیست و یکمین اثر داستانی است که نوتوم چاپ 
می کند. او در سال 20۱4 به عضویت آکادمی 
سلطنتی زبان فرانسه در بلژیک درآمد و تا به 
حال ریاست چند نمایشگاه کتاب را در فرانسه 

و بلژیک به عهده داشته است.
کتاب »جنایت کنت نوویل« درباره نجیب زاده ای 
با همین نام است که ورشکست شده و چیزی 
نمانده تا قصرش را از دست بدهد. یک پیشگو 
هم چندی پیش تر پیش بینی کرده که یک اتفاق 
بد آن هم درست وسط مهمانی ساالنه او برایش 
رخ خواهد داد. کنت که طی سال های گذشته به 
خاطر مهمانی های ساالنه و هنر مهمان نوازی اش 
معروف شده و نامش را سر زبان ها انداخته، حاال 
اضطراب دارد و خوشنامی اش در معرض خطر 

قرار گرفته است.
این کتاب با 9۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱00 
نسخه و قیمت ۱2 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

ترانه علیدوست در جمع داوران توکیو

کنفرانس مطبوعاتی هیات داوران بخش مسابقه سی 
و یکمین دوره جشنواره فیلم توکیو شب پنجشنبه ۳ 
آبان در سال 20۱8 با حضور ترانه علیدوستی برگزار 
شد. ترانه علیدوستی در بخشی از این نشست گفت: 
من مطمئن هستم که تمام فیلم های این مجموعه و 
فیلمهای که در جشنواره حضور دارند فیلم های خوب 

هستند. من سعی خواهم کرد که در داوری نام و کشور سازنده را فراموش کنم. وی ادامه داد: 
این که در جشنواره فیلم توکیو دو داور زن حضور دارد بسیار امر پسندیده و رو به جلو است. 

 
حضور فیلم دارکوب در دو جشنواره فیلم خارجي

فیلم سینمایی »دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی طی روزهای آینده در دو جشنواره 
ایرانی خارج از کشور حضور پیدا می کند. این فیلم سینمایی در هشتمین جشنواره 
فیلم های ایرانی استرالیا که از ۱8 اکتبر تا ۱8 نوامبر )26 مهر تا 27 آبان ماه( در شهرهای 
سیدنی، ملبورن، پرت، بریسبان، آدالید و کانبرا برگزار می شود، در چهار شهر مختلف 
به نمایش درمی آید. همچنین »دارکوب« در نهمین جشنواره فیلم های ایرانی لندن که از 
26 اکتبر تا ۳ نوامبر )4 تا ۱2 آبان( برگزار می شود، در روز 9 آبان ماه به نمایش درمی آید.
»دارکوب« با بازی مهناز افشار، سارا بهرامی، هادی حجازی فر، نگار عابدی، جمشید 

هاشم پور و امین حیایی مدتی قبل در سینماهای کشور اکران شده بود.

طرحی که کاهش استفاده از خودروی شخصی ترویج داد

نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی نشان می دهد که با گذشت زمان، میزان 
رضایتمندی از طرح ترافیک جدید به میزان قابل توجهی افزایش داشته و همچنین این 

طرح توانسته است بر کاهش استفاده از خودروی شخصی اثر مثبتی بگذارد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در 
این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به عنوان یکی از معتبرترین 
نهادهای نظرسنجی دانشگاهی انجام شده و در آن ترددکنندگان با خودروی شخصی 
به محدوده طرح ترافیک مورد پرسش قرار گرفته اند، تغییرات قابل توجهی نسبت به 
نظرسنجی پیشین که سه ماه قبل از آن انجام شد، دیده می شود. بر اساس یافته های 
این نظرسنجی، نسبت شهروندانی که از طرح ترافیک جدید ابراز رضایت کرده اند، در 
عرض سه ماه از ۳6.4 درصد به 68.6 درصد رسیده است. میزان رضایتمندی در اکثریت 
شهروندان که از مجوز عادی روزانه استفاده می کنند، بیشتر بوده و در مقابل، بین کسانی که 
از سهمیه استفاده می کردند و اکنون باید هزینه طرح را با قیمت عادی پرداخت کنند، شاهد 
رضایتمندی کمتری هستیم.وقتی از پاسخگویان پرسیده شده که بعد از اجرای طرح ترافیک 
جدید میزان استفاده آنها از خودروی شخصی نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته است، 
22.4 درصد خیلی کمتر، ۱6.۳ درصد کمتر، 48.4 درصد به همان اندازه، 5.۳ درصد بیشتر 
و 7 درصد خیلی بیشتر را انتخاب کرده اند. بدین ترتیب در ۱2.۳ درصد پاسخگویان شاهد 
افزایش و در ۳8.7 درصد شاهد کاهش استفاده از خودروی شخصی هستیم. یافته های 
نظرسنجی اخیر نشان می دهد که نسبت به نظرسنجی سه ماه قبل، نسبت کسانی که معتقدند 
امسال خرید مجوز طرح ترافیک راحت تر از سال قبل شده، از 2۱ درصد به ۳۱.4 درصد 
رسیده است و در عین حال هنوز 47.2 معتقدند خرید مجوز در شیوه جدید اجرای طرح 
ترافیک، سخت تر از قبل شده است. اما این میزان کمتر از سه ماه قبل است که 64.4 درصد 

معتقد به سخت تر بودن خرید مجوز در طرح ترافیک جدید بودند.

خبر

شاید بتوان گفت تفاوت عمده  شعر نو فریدون 
مشیری با دیگران در این بود که برای همه قابل 

فهم است.
فریدون مشیری در ۳0 شهریورماه سال ۱۳05 در 
تهران و در خانه ای که افرادش دوستداران شعر 
و ادب پارسی هستند، به دنیا آمد. پدربزرگ او، 
میرزا جوادخان مؤتمن الممالک از شاعران زمان 

ناصری بود.
غزلیات  سعدی،  حکایات  با  مشیری  فریدون 
حافظ و حماسه فردوسی بزرگ شد. خانواده 
کاری  ماموریت  علت  به   ۱۳۱۳ سال  مشیری 
ره سپار مشهد شدند و پس از مدت هفت سال 
سکونت در مشهد، در سال ۱۳20 به دلیل حمله  

متفقین و آشفتگی اوضاع به تهران بازگشتند.
فریدون مشیری در دوران شاعری خود، در هیچ 
عصری دست از کار نکشید و شعرش بازتابی 
از همه  مظاهر زندگی و حوادث جهان گذشته 
و همواره، و ستایش گر خوبی و پاکی و زیبایی 
و بیان گر همه  احساسات و عواطف انسانی بوده 
است.او سرودن شعر را از ۱5سالگی آغاز کرد و 
در ۱6 سالگی غزلی را با انگیزه  واقعه شهریور 
۱۳20 سرود:بیا که تیر نگاهت هنوز در پر ماست/

گواه ما پر خونین و دیده تر ماست/دلی که رام 
محبت نمی شود دل توست/سری که در ره مهر و 
وفا رود سر ماست/به پادشاهی عالم نظر نیندازیم/

گدای درگه عشقیم و عشق افسر ماست
فریدون مشیری در سن ۱8 سالگی هم زمان با 
تحصیل در سال آخر دبیرستان، در اداره پست 
و تلگراف استخدام شد و در همین زمان، شعر 
»فردای ما« از فریدون مشیری در »روزنامه ایران 
فنی  آموزشگاه  در  سپس  رسید.  چاپ  به  ما« 
وزارت پست و تلگراف مشغول تحصیل شد. 
انجام کار اداری و کارهای مطبوعاتی، در ادامه 

تحصیلش مشکالتی ایجاد می کرد.
مشیری کار در مطبوعات را رها نکرد و در سال 
۱۳۳2 مسئول صفحه ادبی مجله روشنفکر شد؛ 

بسیاری از شاعران مشهور معاصر، اولین بار با 
چاپ شعرهایشان در این صفحات معرفی شدند. 
در همین زمان شعرهایش در مجله  سخن هم 
به چاپ می رسید.فریدون مشیری بعدها تایید 
و  مدیر مجله  سخن  دکتر خانلری،  تشویق  و 
دکتر رحیم مصطفوی مدیر مجله  روشنفکر را از 
عوامل موثر پیشرفت و موفقیت خود در کار شعر 
و ادبیات عنوان کرد. مشیری در سال های پس از 
آن نیز تنظیم صفحه شعر و ادبی مجله سپید و 

سیاه و زن روز را برعهده داشت.
را  دفتر شعرش  نخستین  در ۱۳۳4  این شاعر 
مقدمه  با  سالگی  در 28  طوفان«  »تشنه  نام  با 
»محمدحسین شهریار« و »علی دشتی« منتشر کرد 
که نیمی از آن شعر کالسیک و نیم دیگر شعر نو 
بود؛ اما شاید بتوان گفت تفاوت عمده  شعر نو 
فریدون مشیری با دیگران در این بود که برای 
فریدون  اثر  است.معروف ترین  فهم  قابل  همه 
مشیری شعر »کوچه « نام دارد که در اردیبهشت 

۱۳۳9 در مجله »روشنفکر« چاپ شد.
قسمتی از شعر »کوچه«/بی تو مهتاب شبی باز 

از آن کوچه گذشتم/همه تن چشم شدم خیره 
به دنبال تو گشتم/شوق دیدار تو لبریز شد از 
بودم/ که  دیوانه  غاشق  آن  وجودم/شدم  جام 

در نهانخانه  جانم گل یاد تو درخشید/باغ صد 
خاطره خندید/عطر صد خاطره پیچیدبا توجه به 
عالقه ای که فریدون مشیری به عرفان و تصوف 
ایرانی داشت، مجموعه ای از ۱00 ماجرا منسوب 
به »شیخ ابوسعیدابوالخیر« را با عنوان »یک سو 
نگریستن و یکسان نگریستن« و با مقدمه ای به 
قلم دکتر »جوادنوربخش« در اوایل دهه ۱۳40 

منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، پس از هفت سال که از چاپ 
موفقیت آمیز »ابر و کوچه« می گذشت، مشیری در 
سال ۱۳47 دفتر »بهار را باور کن« را به چاپ 
رساند و بعد »کتاب های مروارید مهر« در سال 
۱۳55 و »از خاموشی« را در سال ۱۳57 به چاپ 
دهه 50  سال های  در  مشیری  فریدون  رساند. 
به عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو در آمد.

این شاعر توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت 
و به همین دلیل عضویت شورای موسیقی و شعر 

رادیو را پذیرفته بود. او از سال ۱۳50 تا ۱۳57 در 
کنار افرادی چون هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی 
و عماد خراسانی، سهمی بسزا در پیوند دادن شعر 
با موسیقی و غنی ساختن برنامه  »گل های تازه« 

رادیو ایران آن سال ها داشت.
دعوت  به  مشیری  فریدون   ۱۳76 سال  در 
متحده  ایاالت  و  اروپا  به  دوستدارانش سفری 
مورد  می گذاشت  پا  که  هرجا  و  کرد  آمریکا 
قرار  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  استقبال 
می گرفت. او با این که تحت نظر پزشک بود، 
در شب های شعری که برایش ترتیب داده می شد 
احساس خستگی دو  بدون  و  شرکت می کرد 
ساعت و گاه بیش تر برای عالقه مندانش شعر 
می خواند و فقط در ایاالت متحده در 24 شهر 
برنامه اجرا کرد. همچنین در سال ۱۳78 طی 
سفری به سوئد در مراسم شعرخوانی در چندین 
شهر از جمله استکهلم و مالمو و گوتبرگ شرکت 
در  شعرش  شب  آخرین  درآمد  کرد.مشیری 
آمریکا را به سازمان کمک به معلولین »کهریزک« 
اهدا کرد و با وجود کسالت در این جلسه که در 
شب ۱۱ ژانویه ۱998 در لس آنجلس برگزار شد، 
حضور یافت. درآمد آن شب حدود ۱2000 دالر 
بود که نیمی از آن، از فروش شعرهایی که او 
به خط خود می نوشت و به عالقه مندانش هدیه 
آخر  سال   ۱0 در  مشیری  بود.فریدون  می داد، 
عمرش آن قدر پرکار شده بود که از مجموع ۱2 
دفتر چاپ شده از وی، شش دفتر مربوط به ۱0 
سال آخر عمرش است که از دیار آشتی ۱۳7۱، 
آه باران ۱۳7۱، با پنج سخن سرا ۱۳72، لحظه ها 
و احساس ۱۳76، آواز آن پرنده غمگین ۱۳77 و 

تا صبح تابناک اهورایی ۱۳79 هستند.
فریدون مشیری سال ها از بیماری رنج می برد و 
در بامداد سوم آبان ماه ۱۳79 در سن 74 سالگی 
او در  مزار  فروبست.  از جهان  دیده  تهران  در 

بهشت زهرا، قطعه  هنرمندان است.
 منابع:به نرمی باران )جشن نامه  فریدون مشیری(
زندگی نامه  مشهورترین شاعران ایران

کاریکاتور

نوید محمدزاده، پوستر جدید »مغز های کوچک زنگ زده« 
را در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد.

محمدزاده در توضیح این عکس نوشت:
سومین پوستر»مغزهای کوچک زنگ زده«

با طراحی عرفان بهکار رونمایی شد
سینما  در  باید  که  فیلمی  زده«  زنگ  کوچک  »مغزهای 

تجربه کرد

پوسرت »مغزهاي كوچك زنگ زده« 
رومنايی شد

انتظار ۵۰ساله اسرائیل برای بن سلمان

شاعری که برای همه قابل فهم است

مهرداد غفارزاده فیلم »ترانه ای عاشقانه برایم بخوان« را با عوامل ایرانی 
و ترکیه ای در ترکیه می سازد و تاامروز 20 درصد از فیلمبرداری را 
انجام داده است. به گزارش  از آناتولی، مهرداد غفارزاده کارگردان 
برایم  »ترانه ای عاشقانه  فیلم  از ساخت  انگیزه خود  ایرانی درباره 
بخوان« به عنوان نخستین محصول مشترک سینمای ترکیه و ایران 
طی 45 سال گذشته گفت: یکی از دالیل آن عالقه ایرانیان، از جمله 
خودم به سریال های ترکیه و شهر استانبول است. آنها بازیگران ترک 
را می شناسند و خیلی دوست شان دارند. وی افزود: استانبول نه یک 
شهر بلکه کشور است و دوست داشتم داستانی را در اینجا به تصویر 
بکشم. می خواستم اثری با ستاره های سینمای ترکیه داشته باشم. فکر 
می کنم مردم هم خیلی مشتاقند که این فیلم ساخته و پخش شود. تمام 
سعی مان را می کنیم تا ماه ژانویه این فیلم برای اکران در ترکیه آماده 
شود و در ایران نیز بعد از جشنواره ملی فیلم فجر یا نوروز روی پرده 
بیاید. کارگردان »گیرنده« توضیح داد: این یک فیلم تجاری و محصول 
مشترک ترکیه و ایران است. 20 درصد فیلمبرداری آن انجام شده و 
حدود 70 درصد داستان فیلم در ترکیه می گذرد. ستاره های سینمای دو 
کشور از جمله پژمان بازغی، افسانه پاکرو، علی بوراک جیالن، یوسف 

چیم و حازال تورسان در این اثر ایفای نقش می کنند.

پروژه مشرتک سیمنای ایران 
و ترکیه

ارژنگ امیر فضلی جلوی دوربین »خرها آدم نمی شوند« رفت.
ارژنگ امیر فضلی با گریم جالبی جلوی دوربین فیلم سینمایی 
»خرها آدم نمی شوند« به کارگردانی اکبرمنصور فالح رفت. 
امیرفضلی در این فیلم نقش سرعجوجی ها را دارد. این کاراکتر 
در ابتدا آدم بوده و آرام آرام به بیشعوری و سپس به مرحله 

عجوجی و بعد سرعجوجی می رسد.
فیلم سینمایی »خرها آدم نمی شوند«)نام موقت( به تهیه کنندگی 
عباس اکبری اوایل پاییز امسال در لوکیشنهای سرسبز شمال 
کشور کلید خورد و فیلمبرداری آن همچنان ادامه دارد. تاکنون 
50 درصد از فیلمبرداری پروژه به پایان رسیده و گروه با وجود 

هوای ابری و بارانی به طور شبانه روز مشغول کار هستند. 
فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است و در خالصه داستان 
آن آمده: »بعضی از آدمها در دنیای واقعی خطاهایی کرده و به 
همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمی به 
نام ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا با طی کردن 
مراحل آموزش، به اشتباه خود پی برده، هویت اصلی خود را 
بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه می گذرد 

و اثری از ادیب نمی شود تا اینکه ….«.

ارژنگ امیر فضیل جلوی دوربین 
»خرها آدم منی شوند«

برگزاری نشست هم اندیشی با رسانه  ها 
۲0۱8 ITE برای برگزاری پربارتر

برگزاری  برای  رسانه  ها  با  هم اندیشی  نشست 
خبرنگاران  حضور  با   20۱8  ITE پربارتر 
فابا  مرکز  در  تصویری  و  مکتوب  رسانه های 
ملی،  رسانه  از  نفر   70 حضور  شد.  برگزار 
روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
در این نشست محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز 
فابا توضیحاتی در مورد این مجموعه، وظایف 
و اقدامات آن و همچنین فرایند شکل گیری و 
برگزاری سه دوره پیشین نمایشگاه تراکنش ایران 
ارائه داد. وی با اشاره به شرایط حساس کنونی 
در کشور و هم زمانی برگزاری چهارمین دوره 
ITE 20۱8 با دور دوم اجرایی شدن تحریم های 
آمریکا، ابزار امیدواری کرد که این رویداد در ارائه 
پلن B کسب و کارها در شرایط تحریم و نمایش 
شور و نشان در صنعت بانکداری و پرداخت 
موثر باشد. در ادامه اصحاب رسانه پرسش ها، 
دغدغه ها و نظرات خود را در مورد برگزاری این 
رویداد مطرح کردند.مرکز فابا چهارمین نمایشگاه 
تراکنش ایران را با شعار #تراکنش_علیه_تحریم، 

22 تا 24 آبان سال جاری برگزار می  کند.

خبر

پس از ۱۱4 روز نمایش »هزارپا« با ۳7 میلیارد 
و 800 میلیون هنوز در صدر فروش سینمای 
به  توجه  با  نظر  به  است.  گرفته  قرار  ایران 

سینماداران  رغبت  و  فیلم  کف فروش  حفظ 
حضورش  فیلم،  این  دادن  نمایش  برای 
که  است  درحالی  این  پابرجاست.  کماکان 
فروش کل فیلم های دیگر سینما به »هزار پا« 

نمی رسد.
و  میلیارد   8 با  زنگ زده«  کوچک  »مغزهای 
۱50 میلیون در طی ۳0 روز اکران در رده دوم 
قرار دارد. فیلم موفق جشنواره فجر نتوانسته 
است خود را به فیلم های پرفروش سال های 

اخیر نزدیک کند. »تنگه ابوقریب« دیگر فیلم 
 550 و  5میلیارد  با  گذشته  سال  فجر  موفق 
میلیون طی 79 روز فروش متوسطی داشته 

و در رده سوم قرار گرفته است.
»لس آنجلس تهران« که افتتاحیه خوبی داشت 
پس از ۱6 روز اکران به فروش نومید کننده 
4میلیارد و ۳00 میلیون تومانی رسیده است تا 
انتقادها به فیلم تینا پاکروان روی فروش آن 

اثرگذار بوده باشد.

»هزارپا« همچنان 
می تازد

با  مقابله  راه های  از  یکی  امروز،  ستیز  در جهان جنگ 
تهاجمات فرهنگی دشمنان، سینمای مقاومت است که 
به واسطه فیلم از مرز خاکی کشورها گذشته و فرهنگ 

مقاومت و ظلم ستیزی را به گوش همگان می رساند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت، رضا ایرانمنش بازیگر سینما، با 
تاکید بر مهجوریت موضوع مقاومت در سینمای ایران 
گفت: در حق تولید فیلم های مقاومت و دفاع مقدس جفا 
شده است. در حالی که سینمای مقاومت در برهه ای از 
زمان در اوج پیشرفت و درخشش به سر می برد، ناگهان 
از رشد آن جلوگیری کرده و این ژانر سینمایی را بر زمین 
کوبیدند. وی افزود: سینمای مقاومت جسم بی جانی است 
که در جامعه امروز نیاز به احیای مجدد دارد. برگزاری 
جشنواره مقاومت طی سالهای اخیر تاحدی در جذب 
فیلمسازان به موضوعات مقاومتی موفق بوده است اما 
این تالش ها کافی نبوده و باید نگاه بیزینسی به اینگونه 
موضوعات داشته باشیم. متاسفانه کمبود آثار ارزشمندی 
همچون »تنگه ابوغریب« و »به وقت شام«، کاربرد فرهنگی 
جشنواره را با مشکل روبرو می کند. ایرانمنش خاطر نشان 
کرد: تعجب می کنم در شرایطی که در اساسنامه های موجود 
مبنای ایجاد برخی ارگان ها، تولید و نشر آثار دفاع مقدس 
و مقاومت ذکر شده است اما از لحاظ کمیت و کیفیت 
فیلم ها نه تنها پیشرفتی نداشته ایم بلکه با ضعف های زیادی 
روبرو شده و بحران شدیدتری را در پیش رو داریم. وی 
رسالت متولیان جشنواره فیلم مقاومت را اشاعه فرهنگ 
مقاومت معرفی کرد و اذعان داشت: تعصب نسبت به 
جنگ تحمیلی و مقاومت رزمندگان، حرکت عجیبی را 
در دنیا به نمایش گذاشت. از حیث اهمیت این مبارزه، در 
اواخر دهه60، هنر نیز به مسیر سینمای مقاومت هدایت شد 
تا این حماسه بزرگ برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار 

و یادآوری شود.

این بازیگر سینما، تقویت جایگاه سینمای مقاومت در جهان 
را منوط به حمایت مسئوالن فرهنگی از فیلمسازان حرفه ای 
دانست و یادآور شد: تنها اختصاص بودجه به برگزاری 
جشنواره فیلم مقاومت کافی نیست بلکه بهره مندی از 
تجربه فیلمسازان و هنرمندان فعال در حوزه مقاومت و 
مرور دقیق تاریخ 8 سال جنگ تحمیلی، در تقویت سینمای 
مقاومت بسیار تاثیرگذار است درحالی که در شرایط جنگ 
نرم و تهاجم دشمنان به فرهنگ و اعتقادات کشورهای 
مسلمان، سالح ما برای دفاع از هویتمان، ساخت فیلم های 
فرهنگی  حریم  از  ابزار،  این  بواسطه  تا  است  ارزشی 
کشورمان دفاع کرده و مسیرهای نفوذ دشمنان را مسدود 
نماییم. وی اذعان داشت: خوشبختانه فیلمسازان جوان به 
موضوع جنگ تحمیلی نگاه خوبی دارند که با حمایت های 
مالی مسئوالن و بهره مندی از تجربه های خوب و بد 
فیلم های ساخته شده در این حوزه می توان چرخه تولید 
به طور کلی  انداخت.  به حرکت  را  فیلم های مقاومت 
ساخت فیلم های دفاع مقدس و مقاومت از لحاظ محتوا 
و اجرای آن در فضایی مشابه جبهه های جنگ اقدامی 
بسیار مشکل است که نیاز به انگیزه و اطمینان به حمایت 
از فیلمسازان دارد این در حالی است که بی توجهی به این 
مسائل و وجود موضوعات کم دردسرتر، انگیزه ساخت 

اینگونه فیلم ها را از هنرمندان سلب کرده است.

رضا ایرانمنش:

جشنواره مقاومت در جذب فیلمسازان مقاومت 
موفق بوده است


