
به گزارش زمان،  تصمیم برای حذف کنکور از اواخر دهه هشتاد در مجلس شورای اسالمی گرفته شده و به دولت ابالغ شده است، اما هیچ دولتی نتوانسته آن را اجرا کند و همچنان کنکور به موقع و با دقت 
بسیار برگزار می شود.شاید درآمد باالی مؤسسات کنکور به حدی زیاد شده است که می توانند نهادهای مختلفی را با خود همراه کنند تا جلوی حذف فرآیند کنکور گرفته شود.

     سه شنبه
     15 آبان 1397  

 27 صفر  1440 
 6Nov 2018  

     د      ور جد      ید       سال پانزدهم 
    شماره 3887    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان
حسن  امام  شهادت   ، )ص(  اکرم  پیامبر  رحلت 
تسلیت  را  )ع(  رضا  امام  شهادت  و  )ع(  مجتبی 

عرض می نمائیم

پیش بینی 
سامانه های جایگزین 

برای سوئیفت

گرانی لبنیات؛ 
سالمت مردم را 

نشانه رفته!              

استفاده از تجهیزات 

داخلی در طرح های 

سرمایه گذاری خارجی
752

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:

در برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت 
عمل خواهد شد
وزیر اطالعات مطرح کرد:

پدافند نیازمند  تهدیدی  هر  برابر  در 
هستیم عامل  غیر   

3

2

2

مافیای هشت هزار میلیارد تومانی اجازه حذف کنکور را نمی دهد؛                   

دالیل ناتوانی دولت ها در حذف کنکور

بسته های ویژه اشتغال در زمان رکود        

خصوصی سازی؛ 
راهی پول ساز

 برای دولت

به گزارش زمان، باتوجه به اینکه خصوصی سازی و واگذاری مورد تاکید وزیر جدید اقتصاد است، یک اقتصاددان این امر را در مقطع فعلی عامل آزادسازی بخشی از 
منابع دولتی دانست و آن را باعث ایجاد درآمد برای دولت و تامین ردیف های بودجه ای ارزیابی کرد.مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی 
و دارایی در حالی برگزار شد که »خصوصی سازی« و »واگذاری« دو کلیدواژه مهم صحبت های وزیر جدید بود.او در این مراسم با بیان اینکه شرکت های دولتی نباید 
بنگاه داری را هم به دوش بکشند گفت که »در این مرحله دولت آنچه را که می تواند باید واگذار کند«. دژپسند همچنین تاکید کرد که »یک بانک و دو شرکت بزرگ 
دولتی را می توانیم واگذار کنیم«.این اظهار نظرها آن هم در روز معارفه نشان می دهد که عزم وزیر جدید اقتصاد برای خصوصی سازی جدی است. اما در شرایطی که 

بسیاری از شاخص های اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی دستخوش تالطمات ارزی هستند، تاکید بر خصوصی سازی چه ضرورتی می تواند داشته باشد؟ 
7

بررسی بسته اشتغالی دوران تحریم در شورای عالی اشتغال؛             

2

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-68( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن 
به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری 
شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت 
جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم 
نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در 
مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت 

پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.      ذکر نوبت های  اول و دوم به همراه تاریخ الزامی می باشد.

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

مدت زمان اجرا)روز(
تعداد مرحله

365
یک

تاریخ چاپ نوبت اول
تاریخ چاپ نوبت دوم

97/8/14
97/8/15

شماره مجوز
مبلغ تضمین)ریال(

1397.3833
2/200/000/000

کد فراخوان
3.178.338

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

CPS و یک مورد ایستگاه TBS موضوع : تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر خط تغذیه و 30 کیلومتر شبکه توزیع دوساری به همراه یک مورد ایستگاه

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد؛

ارتقا شبکه فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: ارتقا شبکه 
فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار سایپا 

قرار دارد. 
به گزارش زمان به نقل از سایپا،  محمدرضا سروش 
گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون  معارفه  مراسم  در 
خودروسازی این گروه گفت: حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش ویترین گروه سایپا است که باید بهترین 
جلوه و موقعیت را در تعامل با بازار و مشتریان داشته 
باشد.وی افزود: با پشتیبانی حوزه های مربوط به تولید 
محصول از نظر کیفیت و ویژگی های فنی، انتظار 
داریم که ویترین گروه سایپا به شایستگی ایفای نقش 
کند و در ارتباط با مردم و مشتریان و شبکه نمایندگی 
ها به بهترین وجه عمل شود.سروش تصریح کرد: 

انتظار می رود با همدلی حوزه فروش و خدمات پس 
از فروش، ساختار شبکه نمایندگی های گروه سایپا 
ارتقا یابد.وی سالمت و پاکدستی را موضوع محوری 
در گروه سایپا دانست و گفت: کارکنان و مدیران 

حوزه فروش باید از اخالق حسنه برخوردار باشند و 
دراین صورت سازمان نیز آراسته و پاک خواهد بود و 
حسن خلق و شفافیت امور باعث ایجاد محیط آرام و 
خالق در چارچوب سازمان و در نهایت اعتالی گروه 
سایپا خواهد شد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
گفت: اگر بتوانیم ظرفیت نیروی انسانی درون سازمان 
را به درستی بشناسیم کمک زیادی به توسعه سایپا 
خواهیم کرد چراکه در مجموعه ٤٠ هزار نفری گروه 
سایپا، حتما نیروهای انسانی توانمندی حضور دارند که 
با کمک یکدیگر و هم افزایی بیشتر، سازمان سایپا را 
به تعالی  و پیشرفت خواهند رساند.گفتنی است در این 
مراسم محمدعلی قادری به عنوان معاون بازاریابی و 

فروش گروه خودروسازی سایپا معرفی شد.

جزئیات حمله رژیم غاصب به زیرساخت های ارتباطی ایران
 

وزیر ارتباطات اعالم کرد که حمله سایبری که با 
هدف صدمه به زیرساخت های ارتباطی دیروز انجام 

شده بود، دفع شد.
ارتباطات  وزیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حمله به زیرساخت های ارتباطی ایران را تایید و در 
واکنش به حمله سایبری ناموفق رژیمی که سابقه 
چنین رفتاری را در کارنامه خود دارد، اعالم کرد که 
این موضوع را از طریق مجامع بین المللی پیگیری 

می کنیم.
توییتری  پیام  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
در  آن  سابقه ی  که  »رژیمی  کرده  اعالم  خود 
چون  پرونده هایی  در  سایبری  سالح  بکارگیری 
استاکس نت مشخص است، اینبار تالش داشت به 

زیرساخت های ارتباطی ایران صدمه ای وارد کند، 
البته به لطف هوشیاری تیمهای فنی، دست خالی 
مجامع  طریق  از  را  اقدام خصمانه  این  بازگشت. 

بین المللی پیگیری می کنیم«.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم چنین منبع 
حمالت سایبری صبح دیروز به زیرساخت شبکه 
ارتباطی کشور را از شرکت اینترنتی بنام »گلدن 
الین« اعالم کرد و از پیگیری حقوقی آن در مجامع 

بین المللی از طریق وزارت امور خارجه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در تشریح جزئیاتی از 
این حمالت  امروز صبح  گفت:  سایبری  حمالت 
شکل جدی تری به خود گرفت و از یک شرکت 
اینترنتی به نام شرکت گلدن الین اینترنت، این 

به  مقصد حمالت  و  شده  طراحی  رژیم حمالت 
سمت زیرساخت شبکه ارتباطی کشور و بیش تر 
به سمت شبکه ارتباطات تلفن همراه بوده است.

رئیس  و  وزیر  معاون   - فتاحی  حمید  هم چنین 
در   - زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیره  هیئت 
پیامی اعالم کرده بود که از دیروز حمالت پراکنده 
از مبداء یک رژیم غاصب به برخی زیرساخت های 
ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با قدرت دفع 

شده اند.
 این برای مردم دنیا دیگر عجیب نیست: ادعای 
حقوق بشر می کنند و ملتی را به خاک و خون 
می کشند. ادعای واهی حمله سایبری از طرف ایران 

می کنند و خود حمالتی را ترتیب می دهند.

اعضای شبکه هرمی »ورد واید انرژی« دستگیر شدند
روابط عمومی وزارت اطالعات اعالم کرد: در راستای تأمین نظم و امنیت 
اقتصادی و جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی اعضای شبکه هرمی به نام 

)ورد واید انرژی( دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.
از روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات،  به گزارش زمان به نقل 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و 
جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی کشور، ضمن شناسایی و برخورد با 
یک شبکه هرمی به نام )ورد واید انرژی( تعداد ۱٠ نفر از مسئولین، لیدرها 
و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استان  های تهران، همدان و 
اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.این شبکه هرمی در پوشش 
دوره  های آموزشی مؤسسه کریتور آکادمی )Creator Academy(، در 
ادروز   ،)VGMC( جی  ام  سی  وی   همچون  هایی  شرکت   نام  با  گذشته 
 World( و اخیراً با نام ورد واید انرژی )Unifunds( و یونیفاندز )Adrows(
Wide Energy(، مردم را فریفته و از این طریق توانسته میلیاردها تومان 

کالهبرداری نماید.شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایه گذاری در ارتقاء 
و پیشرفت انرژی سبز و سوخت  های زیستی و غیرفسیلی، اقدام به جذب 
سرمایه افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده و از همان سرمایه جمع شده 
مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت می نمود.شایان ذکر است استفاده از 
ارزهای رمز نگار شده جهت امور غیرقانونی و پولشوئی، ترغیب و اغفال افراد 
از طریق برگزاری همایش  ها، سمینارها و دوره  های آموزشی در خارج از 
کشور، خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه  سازی هرمی، بخشی از فعالیت  
اقتصادی  این مجموعه کالهبرداری و اخالل گر  های غیرقانونی و مخرب 
است.با عنایت به شکل گیری مجدد شبکه های هرمی با ترفندهای جدید 
و کالهبرداری آن  ها و احتمال مال باخته شدن افراد، مقتضی است مردم 
شریف از هرگونه سرمایه  گذاری در طرح  هایی از این قبیل، خودداری و در 
صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره ۱۱۳ منعکس 

نمایند.

سپردفاعی برای صادرات در شرایط تحریم
 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از تشکیل سپر دفاع از 
صادرات در مقابل ریسک های تحریم خبر داد و گفت: کارمزد 
یک  افغانستان  و  عراق  صادرکنندگان  برای  ریسک  پوشش 

درصد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدکمال سیدعلی گفت: امروز 
اولین روزی است که تحریم رسما شروع شده و صندوق سپر 
دفاعی است که به عنوان مدافع صادرکنندگان بوده و ریسک را 
پوشش خواهد داد؛ این در حالی است که نفت و نقل و انتقاالت 
بانکی از سوی آمریکا مورد تاکید است، اگرچه هشت کشور 
نیز معاف شدند اما در این حالت صندوق ضمانت صادرات می 
تواند ریسک را پوشش دهد.وی افزود: محصوالت پتروشیمی، 
خشکبار و کاالی ایرانی در دنیا فروخته می شود؛ این در حالی 
است که وظیفه داریم پوشش ریسک صادرکنندگان را قوی تر 

کنیم.وی تصریح کرد: تامین مالی و پوشش ریسک دو بال 
بنابراین صندوق  صادرکنندگان در مسیر صادرات هستند و 
های ضمانت صادرات دنیا وظیفه این را دارند که صادرکننده 
بتواند با اتکا به موسسات پوشش ریسک دهند.سیدعلی گفت: 
شد؛  خواهد  مثبت  دالر  کشور ٥میلیارد  تجاری  تراز  امسال 
بنابراین اتفاقات تحریم نرخ ارز را باال برد و واردات را کم و 
صادرات را بیشتر کرد؛ البته مشکالت مختلفی بر جامعه اعمال 
شده است.وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی ابزار خود را دارد و 
می خواهیم ریسک صادرات را در بازارها کاهش دهیم، تصریح 
کرد: بر این اساس کارمزد را به نحو خوبی توسط دولت کاهش 
داده و برای عراق یک درصد و برای افغانستان نیز یک درصد 
است که میانگین حق بیمه برای صادرکنندگان ٠.٦٧درصد 
است. سیدعلی با بیان اینکه سقف اعتباری مشتریان متفاوت 

بوده و بر اساس اعتبارات خریداران آن، نرخ های متفاوت دارند، 
خاطرنشان کرد: ضوابط ریسک سازمان همکاری های اروپاییدر 
پوشش ریسک مورد نظر قرار می گیرد و پرتفوی صندوق به 
نفع پوشش های اعتبار شرایط خوبی دارد، قرارداد اتکایی با 
بزرگترین بیمه گر دنیا بستیم و بعد از عید این قرارداد تنفیذ 
شد ولی با تحریم قرارداد معلق مانده است، این در حالی است 
که یکی از سپرهای مبارزه با تحریم، امضای قرارداد اتکایی با 
همتایان است و ضمانتنامه های ما جایگزین ضمانت حسن 
انجام کار بانکی می شود. وی افزود: تعامل موثر با سیستم بانکی 
برای تامین مالی صادرات در دستور کار است. ضمن اینکه در 
سال ٩٧ قرار است مجموع پوشش های صندوق بیش از دو 
میلیارد دالر شود.سیدعلی با بیان اینکه بانکها باید گشایش 
اعتبار انجام دهند بعد ما ریسک را پوشش دهیم،  تصریح کرد: 

گروه ریسک کشوری در اتحادیه بِرن در دو مرحله مطرح شد؛  
اما در ژانویه که جلسه برگزار می شود امیدواریم رتبه ریسک 
ما کاهش یابد.وی افزود: تاسیس شعبه ما در عراق در دستور 

کار است و بنابراین اگر در مجمع عمومی ما مصوب شده و در 
هیات وزیران به تصویب برسد این شعبه ایجاد خواهد شد. به 

هر حال امروز صادرات یک اجبار است.
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ایران خواستارمحکومیت تحریم های آمریکا از 
سوی سازمان ملل متحد

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل متحد با اشاره به تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در ۱٤ 
آبان ۱۳٩٧ خواهان اقدام  دسته جمعی سازمان ملل متحد و اعضای 

جامعه بین المللی در مقابله با این تحریم ها گردید.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در ۱٤ آبان ۱۳٩٧ خواهان اقدام  دسته 
جمعی سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین المللی در مقابله با 
این تحریم ها گردید.غالمعلی خوشرو  همچنین اقدام آمریکا را مغایر 
با مقررات بین المللی متعددی دانسته است. در بخشی از این نامه 
آمده است که »این تحریم ها غیرقانونی و مغایر با اصول شناخته شده 
مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذیرش جامعه بین المللی نظیر 
برابری حاکمیت دولــت ها، عدم مداخله در امورداخلی دولت های 
عضو و آزادی تردد و تجارت بین المللی است«.در بخش دیگری از 
این نامه، تحریم های آمریکا در ۱٤ آبان ماه با رای دیوان بین المللی 
دادگســتری که اخیرا صادر گردید، مغایر دانسته شده است و آمده 
است این تحریم ها مســلما باعث بغرنج تر شدن شرایط حاکم بر 
دعوای جاری بین طرفین می گردد که دیوان بین المللی دادگستری 
در رای اخیر خود آمریکا را ملزم کرده از آن خودداری کند.خوشرو 
این تحریم ها و اقدامات بی پروای امریکا را تهدید کشورها و دولت 
های  دیگر در جهت اختالل در روابط اقتصادی ایران  قلمداد کرده 
و تصریح کرده است »ایاالت متحده نه تنها آشکارا در مقابل قطعنامه 
22۳۱ شورای امنیت می ایستد بلکه بی شرمانه به دیگر دولت ها 
فشار وارد می کند تا آن قطعنامه را نقض کنند«ضمنا، اقدامات قهر 
آمیز یکجانبه ایاالت متحده به ویژه مواردی که اثرات فراسرزمینی 
دارند تبعیضی علیه شهروندان یک کشور بر مبنای محل اقامت یا 
ملیت است و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی 
محو تمام اشکال تبعیض نژادی را زیر پا می گذارد.نماینده دائم ایران 
در انتهای نامه خود خواســته است که جامعه بین المللی به صورت 
دستجمعی به این اقدام غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا پاسخ محکمی 

بدهند و از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی حمایت کنند.

ایران با رأی قاطع عضو شورای حکام اتحادیه 
جهانی ارتباطات شد

یک روز پس از بازگشت تحریم های آمریکا، جمهوری اسالمی ایران 
با اکثریت آراء به عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات 

انتخاب شد.
به گزارش زمان به نقل ازباشــگاه خبرنگاران پویا؛ هفته گذشــته 
کنفرانس سران مختار اتحادیه جهانی مخابرات در دبی برگزار شد که 
وزیر ارتباطات کشورمان نیز در آن مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت 
و جهان را به اســتفاده صلح آمیز از فناوری اطالعات فراخواند.آذری 
جهرمی در آن رویداد که وزرای ارتباطات کشورهای مختلف حضور 
داشــتند، با اشاره به اینکه ارتباطات و فناوری اطالعات ابزاری برای 
خلق ثروت است، گفت: در بعضی موارد، صنایع مولد ثروت به عنوان 
ابزار جنگ افروزی بکار گرفته شــده اند.وی اظهار کرد: باید مراقبت 
کنیم که ارتباطات و فناوری اطالعات کماکان ابزار صلح باقی بماند 
و به وسیله ای برای هژمونی و یک جانبه گرایی برخی کشورها تبدیل 
نشود.اکنون وزیر ارتباطات در پیج شخصی خود اشاره ای به انتخاب 

ایران در شورای حکام این اتحادیه با رأی داده است.

۳۹ درصد بیکاران فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند

در تابستان ٩٧ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از 
کل بیکاران ۳٩.٥ درصد بوده است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مطابق آمارگیری نیروی کار تابستان 
٩٧ ،بررســی نرخ بیکاری جمعیت ۱٠ساله و بیشتر فارغ التحصیل 
آموزش عالی نشــان مــی دهد ۱8.٧ درصد جمعیــت فعال فارغ  
التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نســبت 
به مردان و در نقاط روســتایی نسبت به نقاظ شهری بیش تر بوده 
اســت. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ٠.8 درصدی 
در تابستان ٩٧ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.سهم اشتغال 
ناقص نشان می دهد که ۱٠.٠ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال 
ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تراز زنان و در نقاط 
روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در 
تابستان ٩٧ نسبت به فصل مشابه ســال قبل ٠.8 درصد افزایش 
داشته است.بررسی سهم شاغلین ۱٠ ساله و بیش تر با ساعت کار 
معمول ٤٩ ساعت و بیش تر نشان می دهد ٤۱.٠ درصد شاغلین، 
به طور معمول، ٤٩ ســاعت و بیش تر در هفته کار می کنند. این 
شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد که 
درکشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندارد کار می کنند. 
این شاخص نسبت به فصل مشابه ســال قبل ٠.2 درصد افزایش 
داشته اســت. در تابستان٩٧ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران۳٩.٥ درصد بوده اســت. این ســهم در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 
باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ٠.۱ درصد افزایش داشته است. در تابستان 
٩٧ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغالن 

2۳.8 درصد بوده است.

استفاده از تجهیزات داخلی در 
طرح های سرمایه گذاری خارجی

 معاون اول رئیس جمهور گفت: رعایت میزان استفاده 
از تجهیزات ساخت داخل در طرح هایی که با استفاده 
از تســهیالت مالی خارجی اجرا می شوند، ضروری 
است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور در جلســه شورای اقتصاد 
با اشــاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد 
تســهیالت مالی خارجی از کشــور چین، بر لزوم 
استفاده از تجهیزات ســاخت داخل در طرح هایی 
که از طریق فاینانس اجرایی می شود، تاکید کرد.در 
این جلســه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و 
شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی 
ایران و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز 
حضور داشتند، گزارشی درخصوص عملکرد شورای 
اقتصاد، تعداد جلسات برگزار شده و تعداد مصوبات 
توسط نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد.در ادامه این 
جلسه همچنین گزارشی از عملکرد تسهیالت مالی 
خارجی )فاینانس( کشور چین ارائه شد که براساس 
این گزارش از ٤٦طرح مصوب با استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی، 28 طرح با مالکیت دولت و ۱8 طرح 
با مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.در ادامه 
این جلسه درخواست های برخی دستگاه های اجرایی 
مطرح شد و پس از ارائه توضیح در خصوص دالیل 
فنــی و توجیهات مالی و اقتصــادی با برخی از این 
درخواست ها موافقت صورت گرفت.اصالح مصوبه 
اجرای توسعه فاز ۱ میدان گازی کیش، احداث سد 
و نیروگاه چمشیر و طرح انتقال نیروی برق گیالن با 
استفاده از تسهیالت مالی خارجی از جمله درخواست 
های مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و 

تبادل نظر به تصویب رسید.

مخالفت اتحادیه اروپا با 
ازسرگیری تحریم ها علیه ایران

 کمیسر امور اقتصادی اروپا اعالم کرد اتحادیه اروپا 
مخالف تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم های 
نفتی و مالی علیه ایران اســت. بــه گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، پی یر موسکوویچ ساعاتی پس از آغاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران، به شبکه رادیویی فرانس 
اینفو گفت: اتحادیه اروپا موافق این تحریم ها نیست.بر 
اساس گزارش رویترز، واشنگتن تصمیم گرفته تدابیر 
تنبیهی را که تحت توافق هسته ای سال 2٠۱٥ دولت 
پیشین آمریکا برچیده شده بودند را مجددا وضع کند.

با این حال با صدور معافیت از سوی واشنگتن برای 
برخی از خریداران نفتی تهران، صادرات نفت ایران 
ادامه پیدا خواهد کرد.واشنگتن روز جمعه اعالم کرد 
به هشت واردکننده اجازه خواهد داد موقتا به واردات 
نفت ایران ادامه دهند اما به نام و جزییات معافیت ها 

اشاره ای نکرد.

پمپئو اقدامات یکجانبه آمریکا علیه 
مردم ایران را تشریح کرد

وزیر خارجه آمریکا برغم موج مخالفت های جهانی 
و قطعنامه و آرای نهادهای بین المللی با تحریم های 
ضد ایرانی، اقدامات یکجانبه واشنگتن علیه ملت ایران 
را تشریح کرد. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مایک 
پمپئو روز دوشــنبه همراه با استیون منوچین وزیر 
خزانه داری آمریکا ، با این ادعا که دولت ترامپ از روز 
اول استراتژی تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران را 
دنبال کرده است، گفت: برای این استراتژی مسیرهای 
مختلفی وجود دارد که فشــار اقتصادی حداکثری 
یکی از این راه ها اســت.پمپئو که کشورش در رشد 
و پرورش تروریسم در جهان سابقه طوالنی دارد و با 
حامیان تروریسم هم روابط خوبی داشته و دارد، ایران 
را متهم به حمایت از تروریسم کرد و افزود: ایران برای 
فعالیت های بی ثبات کننده در خاورمیانه و جهان 
تامین مالی می کند، هدف ما این اســت که ایران را 
برای رهاکردن رفتار انقالبی خود است.وی شاهد این 
ادعای خود را فضاسازی تبلیغاتی در دانمارک توصیف 
کرد و ادامه داد: دانمارک از ما خواســت یک توطئه 
ترور در خاک دانمارک را بتوانیم مهار کنیم. ادعای 
وزیر خارجه آمریکا در حالی است که وزارت خانه های 
اطالعات و خارجه ایران هرگونه دخالت در این مساله 
را به طور قوی رد کرده اند.وزیر خارجه آمریکا که در 
طول یکسال و نیم گذشته در سازمان ملل به خوبی 
نشان داده است، برخالف خواست جامعه بین المللی 
و به صورت غیر نرمال حرکت می کنند، اظهار کرد: 
ما از ایران می خواهیم همچون یک کشور عادی رفتار 
کند. این مساله امکان پذیر است اما باید در ۱2 شرطی 

که تعیین کرده ایم، عمل کند.

اخبار

اخبار

بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش 
فرزندانش  نزد  را  او  بخلش  و  می کند 

هم منفور می سازد

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد دستگاه قضایی 
با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر سوء 

استفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی، ارتحال پیامبر اکرم )ص( و شهادت حضرت امام حسن 
مجتبی )ع( و امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا )ع( را پیشاپیش 
تسلیت گفت و تصریح کرد: محبت اهل بیت )ع( از طرق سیر الی اهلل 
است و این محبت از الطاف الهیه و نعمات بزرگی است که برای ما 
شیعیان وجود دارد.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهل بیت )ع( مسیر 
وفود به حق تعالی را به ما نشان داده اند، آن بزرگواران را اقرب طرق الی 
اهلل توصیف کرد و افزود: قرب الی الحق جز از مسیر محبت اهل بیت )ع( 
امکان پذیر نیست البته ممکن است در ظاهر، طرق دیگری نیز دیده شود 
اما در عالم باطن صرفاً اهل بیت )ع( نزدیک ترین طریق الی الحق هستند 
و بلکه تنها طریق الی الحق اند چرا که همه فیوضات الهی و معنوی از 
ناحیه آنان به ما می رسد.آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه محبت 
و اطاعت از اهل بیت )ع( صرفاً به گفتار نیست بلکه نیازمند به حرکت 
واقعی در این اطاعت و محبت است و طبیعتاً باید دارای نشانه هایی باشد، 
اظهار کرد: محبت اهل بیت)ع( همانند محبت حق تعالی به نشانه هایی 
نیاز دارد؛ چنانکه می بینیم در مناجات حضرت موسی با حق متعال، 

خداوند می فرماید: دروغ می گوید کسی که مدعی است مرا دوست دارد، 
ولی وقتی شب او را فرا می گیرد، مرا رها کرده و می ُخسبد. آیا اینگونه 
نیست که هر محبی خلوت با محبوب خویش را دوست می دارد؟ »کَذَب 
َُّه یِحبُِّنی، َفإَِذا َجنَُّه اللَّیُل نَاَم َعنِّی؛ أَ لَیَس کلُّ ُمِحبٍّ یِحبُّ َخلَْوَة  َمْن زََعَم أَن
َحِبیِبِه؟« بنابراین یکی از نشانه های محبت و طاعت، توجه به محبوب 
و اقوال اوست و عمل و رفتارمان باید بر میزان این اقوال باشد.رئیس قوه 
قضاییه راهپیمایی اربعین را از نشانه های محبت به اهل بیت )ع( دانست 
و خاطرنشان کرد: آنچه در راهپیمایی عظیم اربعین متجلی می شود برای 
همه ما حیرت انگیز است. اینکه حسب گزارش ها بیش از 2٠ میلیون 
زائر با کمترین امکانات دولتی و صرفاً با بهره مندی از خدماتی که مردم 
عادی با جان و دل ارائه می کنند، در یک مکان گرد هم بیایند، خلوص 
و ایثار و هم نوایی عجیبی را به نمایش می گذارد و عالوه بر اینکه تجلی 
یک معنویت عظیم است، اقتدار شیعیان و محبان اهل بیت را نیز نشان 
می دهد که باید همگی ما قدردان این نعمت مهم الهی باشیم. آیت اهلل 
آملی الریجانی، این حرکت عظیم را از برکات انقالب اسالمی دانست و 
تصریح کرد: گرچه زیارت اربعین از ابتدا مورد تاکید و تحریض بوده است 
اما چنین حرکت بزرگی از ناحیه شیعیان در شکل فعلی آن، بی تردید 
متأثر از آرمان های بلند انقالب اسالمی و تالشی است که این انقالب 
در جهت ترویج معارف اهل بیت )ع( داشته است.آیت اهلل آملی الریجانی 

در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تالش های دشمن برای ایجاد 
تالطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف ایجاد شکاف میان مردم و نظام 
طی ماه های اخیر، گفت: در کنار این دشمنی ها عده ای در داخل 
به دنبال سودجویی و کسب ثروت های بادآورده بودند. ما نیز به این 
افراد هشدار دادیم که برخوردهایمان جدی و قاطع خواهد بود. مجدداً 
اعالم می کنم که دستگاه قضایی ضمن حمایت کامل از سرمایه گذاری 
سالم و برخورد با افراد یا نهادهایی که به نحوی بخواهند در مقابل این 
قبیل سرمایه گذاری ها موانعی ایجاد کنند، به شدت با کسانی که تالش 
دارند از رخنه های امنیتی و اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت ثروت 
بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
اقدامات اخیر دستگاه قضایی و صدور برخی آرا در این زمینه، یادآور شد: 
هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نخواهد شد. البته روشن است 
که هیچکس به لحاظ عاطفی از اینکه یک شهروند جمهوری اسالمی 
گرفتار عواقب اقدامات سوء خود شود، خرسند نمی شود اما دنیاپرستی 
برخی افراد باعث می شود که با ترجیح منافع خود بر منافع مردم و به 
قیمت گرفتاری و عسر و حرج یک ملت به چنین سرنوشتی دچار شوند.

آیت اهلل آملی الریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه سودجویی و 
بهره مندی از برخی التهابات هستند، تاکید کرد: بهتر است تا راه بازگشتی 
وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطعاً 
دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد 
اقتصادی ایستاده و اجازه نمی دهد که برخی با تالش برای کسب ثروت 

های بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند.

رای شورا
 شماره  دادنامه :799مورخ96/12/23  شماره پرونده :393/96/ش2

در خصوص دادخواست یوسف کریمیان با وکالت محمد علیپور  بطرفیت 1- مرتضی جاویدی )مجهول 
المکان (2-قربان عباسی   بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 12/000/000ریال  ، شورا  با توجه به مستندات  
و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد خواسته 
خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا  به   ماده 198 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال  بابت اصل خواسته 
و 1/600/000 ریال  بابت هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از زمان 96/6/20  تا زمان پرداخت 
قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و 
قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.

قاضی  شعبه   دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    فریبا علی کاهی  فرزند اکبر    به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 

139 مورخ 97/2/29صادره از شعبه دوم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
بکالسه پرونده 745/96 /ش2جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ  10000/000/000 ریال 
بابت  اصل خواسته و 2/350/000 ریال  هزینه دادرسی      و خسارت تاخیر از زمان سر رسید 96/12/2 
تا   زمان اجرای حکم  و حق الوکاله وکیل    در حق خواهان  منصور بالسی با وکالت جواد منصور کیایی 
به نشانی تنکابن-سه را ه خرم آباد -روبروی مخابرات    ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین 
نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق 

اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه  دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

مفقودی
شادی  بنام   88 مدل  پراید   سواری  خودروی  شناسایی  کارت 
دهقانی پورتنها با شماره ملی  0321697758 به شماره شاسی 
S1412288989589 با شماره موتور 2945020 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد. 

آگهی ابالغ
 آگهی وقت رسیدگی به شماره پرونده کالسه 97 م 153 خواهان میر محمود حسینی بصرا خوانده جهانگیر زمانی خواسته مطالبه وجه 
خواهان فوق موجب درخواست شماره 171 مورخ97.7.12 مطالبه ووجه به مبلغ32.500.000 ریال به استناد فاکتور شماره23416 
مورخ96.12.21 به طرفیت خوانده و تسلیم موسسه حقوقی و مشاور داوری قانون مهرگان سپنتا مازندران واقع در بابل خیابان مدرس 
ساختمان بندگان طبقه 4 واحدA نموده است و اینکه خوانده به شرح ذیل فاکتور داوری این موسسه را قبول نموده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و و اطالع از مفاد آن به موسسه حقوقی داوری قانون مهرگان سپنتا 
مازندران مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردند ضمناً در مورخه 97.8.15ساعت 10:30 در این موسسه حاضر و چنانچه مدارکی جهت ادعای خواهان دارید ارائه نمایید در غیر 

اینصورت نسبت به صدور رای داوری اقدام خواهد شد
 موسسه حقوقی و مشاوره داوران قانونی مهرگان سپنتا مازندران

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:

در برخورد با مفسدان 
اقتصادی با قاطعیت

 عمل خواهد شد

تصمیم برای حذف کنکور از اواخر دهه هشتاد 
در مجلس شورای اسالمی گرفته شده و به 
دولت ابالغ شده است، اما هیچ دولتی نتوانسته 
آن را اجرا کند و همچنان کنکور به موقع و با 
دقت بسیار برگزار می شود. شاید درآمد باالی 
مؤسسات کنکور به حدی زیاد شده است که 
می توانند نهادهای مختلفی را با خود همراه 
کنند تا جلوی حذف فرآیند کنکور گرفته شود.

از  چندان  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واقعیت دور نیست که بخشی از باقی  ماندن 
کنکور بر جای خود به دلیل کمک رسانه ها به 
کالس های آمادگی کنکور و بازتولید اهمیت 
است.  کنکور  مؤسسات  خدمات  از  استفاده 

در این میان، صداوسیما به عنوان رسانه ای که 
مخاطبان فراوانی دارد و حتی در دوردست ترین 
آن  به  دسترسی  امکان  به سادگی  نیز  نقاط 
وجود دارد، اهمیت کنکور را در نظر خانواده ها 
افزایش می دهد. عملکرد این رسانه به دلیل 
درآمد قابل توجهی است که از مؤسسات کنکور 
برای پخش تیزرهای تبلیغاتی و یا فروش آنتن 
محمدی،  می آورند.داوود  دست  به  تلویزیون 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده 
درباره درآمدهای حاصل از مؤسسات کنکور 
به ایرناپالس می گوید: در رابطه با کنکور مرتباً 
در کمیسیون بحث می شود و قانونی داریم 
که در مجلس قبل تصویب شده که کنکور 

به تدریج حذف شود و امتحانات دانش آموزان 
در دوره متوسطه جایگزین آن شود. در حاشیه 
آن هم مسائل مرتبط با درآمدهای مؤسسات 
کنکور بحث می شود و در کنار آن کتاب های 
توجه  مورد  و...  کنکور  کالس  کمک درسی، 
است و ارزیابی می شود که در روند آموزش مؤثر 
هستند یا خیر، به نفع آموزش کشور هستند و 
تا چه حدی تأثیر دارند.وی افزود: واقعیت این 
است که در قالب کالس های کنکور و کتاب های 
کمک درسی، تبلیغات هم وجود دارد. رقم این 
تبلیغات بسیار باالست و صدا و سیما که به 
دنبال منابع درآمد می گردد طبیعی است که به 
سراغ این تبلیغات برود.عضو کمیسیون آموزش 

و تحقیقات مجلس در مورد اهمیت پرداختن 
به مسئله مؤسسات کنکور گفت: بحثی که 
رسانه و مجلس باید به آن بپردازد این است که 
کالس های کنکور، کتاب های کمک درسی و 
توصیه هایی که به خانواده ها می شود باید باعث 
رشد آموزشی و توسعه کشور شود.وی افزود: 
در مورد حذف کنکور عالوه بر اصل مسئله 
باید روی مسئله کالس ها و کتاب ها بحث و 
بررسی شود. مسائل مرتبط با صدا و سیما و 
تبلیغات کنکور از مسائل بعدی آن است که 
باید در فضای آموزش کشور به آن بپردازیم. 
من به عنوان معلمی که سی سال تدریس کرده 
و با روند کار آشناست، این فرآیند را در آموزش 
مؤثر نمی دانم و این نوع کتاب ها و کالس ها، 
تا  می آورد  به وجود  افراد  در  موقتی  آمادگی 
اما  کنند،  شرکت  کنکور  در  و  بزنند  تست 
این فرآیند برای توانمندی علمی، خالقیت و 

آمادگی برای آموزش عالی مفید نیست.

پیامک های تهدیدآمیز برای جلوگیری از حذف کنکور
علیرضا سلیمی، نماینده محالت در مجلس شورای اسالمی 
در مورد بحث کنکور و درآمدهای آن به ایرناپالس می گوید: 
در مجلس قانون تصویب شده و دولت های مختلف از اجرای 
این قانون طفره می روند. از سال ۱۳8٩ قانون حذف کنکور 
در مجلس تصویب شده است، دولت ابتدا درخواست کرد 
در فرآیندی پنج ساله این کار را انجام دهد، سپس دو سال 
مهلت گرفتند و مجدد یک سال دیگر زمان خواستند.وی 
افزود: متأسفانه نمی دانیم که به چه دلیل وزرای مختلف از 
زیر بار اجرای این قانون طفره می روند. حتی ممکن است 
اما یک مجموعه موجب  باشد،  موافق حذف کنکور  وزیر 
اجرا نشدن این قانون است. در اینجا یک مافیا شکل گرفته 
هشت  هفت،  از  بیش  غریب  و  عجیب  مالی  گردش  که 
هزار میلیارد تومانی دارد که به هر دلیل اجازه نمی دهد 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  شود.عضو  حذف  کنکور 
مجلس در مورد اقدامات الزم برای حذف کنکور گفت: با 
وجود اقداماتی که برای اجرای این قانون انجام شده است، 
به قدری در رسانه های مختلف )دیداری، شنیداری، مکتوب 

و یا فضای مجازی( هیاهو شده است که کنکور حذف نشود 
که حتی کار به تهدید نمایندگان انجامیده است. پیامک های 
به  پیامک  هزار  ده ها  می زنند،  نمایندگان  به  مختلفی 
نمایندگان می زنند که نشان می دهد موضوع از یک جایی 
فرماندهی می شود و اجازه اجرایی شدن قانون حذف کنکور 
را نمی دهد. اعتقاد داریم که دولت باید شجاعت به خرج 
دهد و یک بار این مسئله را ساماندهی کند و این استرس و 
اضطرابی که در خانواده ها به دلیل کنکور وجود دارد برداشته 
شود.وی افزود: کنکور یک زمانی توجیه داشت که بر سر 
حضور در دانشگاه رقابت بود. االن گفته می شود بیش از 
۳٠٠هزار صندلی خالی در دانشگاه داریم، اما زمانی صندلی 
خالی در دانشگاه نداشتیم و متقاضیان ده ها برابر بودند. االن 
که صندلی خالی داریم و هرکسی اراده کند می تواند در یک 
دانشگاه با توجه به شرایط درس بخواند، باید چاره اندیشی 
جدیدی شود. کار به جایی رسیده است که دانشگاه دست 
دراز کرده  به سمت جذب دانشجو و حتی دانشگاه های برتر 
هم به دنبال جذب دانشجو هستند. به نظرم این مسئله باید 

هر چه سریع تر ساماندهی شود و اگر قانون اشکال دارد، 
دولت الیحه بیاورد و قانون را اصالح کنیم. دولت باید افکار 
عمومی را قانع کند. به تبع به هر کیفیت درآمدی از این 
طریق نصیب رسانه ها اعم از صدا و سیما و... می شود وقتی 
فضا به این ترتیب است رسانه ها هم از آن استفاده می کنند.

سلیمی در پاسخ به سؤالی در مورد درآمد رسانه ملی از این 
طریق و بازتولید نیاز به کنکور گفت: این موضوع مثل بحث 
تبلیغات مؤسسات غیرمجاز اعتباری است، وقتی مجوز از 
طریق نهادی قانونی صادر می شود، در صدا و سیما هم تبلیغ 
می شود. دولت یا باید بودجه صدا و سیما را کامل بدهد که 
نیاز به تبلیغ نداشته باشد و درآمد را حذف کند یا وقتی 
مجوز صادر شد صدا و سیما هم از آن استفاده می کند.وی 
افزود: معتقدم با یک مجموعه ای از عوامل روبه رو هستیم 
که نمی توانیم یک نقطه را بگیریم و نقاط دیگر را رها کنیم. 
نگاه نقطه ای نباید داشته باشیم، به این ایراد واقف هستم و 
قبول دارم ولی این نگاه نقطه ای را قبول ندارم و باید در این 

زنجیره همه اصالح شوند.

مافیای هشت هزار میلیارد تومانی اجازه حذف کنکور را نمی دهد؛

دالیل ناتوانی دولت ها در حذف کنکور

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با 
اشاره به این که برای تثبیت اشتغال در صنایع 
تالش می شود، گفت: استفاده از تجربه آلمان 
برای جلوگیری از ریزش اشتغال را با حمایت 
از کارفرمایان در مقابله با تعدیل نیرو در دستور 

کار داریم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،در حالی که 
دولتی ها اعتقاد دارند تثبیت اشتغال از جمله 
مسائلی است که برای دولت ها حائز اهمیت 
است، اما اقتصاد رکودی زمینه های عدم تثبیت 
شغل را فراهم آورده است.  بیکاری گسترده 
از مهم ترین معضالت کشور در طول سه دهه 
گذشته بوده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱٠ 
ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱2.2دصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.

روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که 
این شاخص نسبت به تابستان ۱۳٩٦ به میزان 
٠.٧درصد افزایش داشته است و جمعیت بیکار 

کشور  با 2۳٧ هزار نفر افزایش به ۳ میلیون و 
۳2٦ هزار نفر رسیده است.با توجه به افزایش 
ساالنه بیکاران و تالش دولت برای اشتغالزایی 
مشاهده می کنیم که تثبیت اشتغال یا ایجاد 
اشتغال پایدار تا کنون عملیاتی نشده است، 
بنابر این همزمان با تحریم ها نیازمند توجه 
وزیرکار  معاون  منصوری،  است.عیسی  ویژه 
درباره بررسی بسته ویژه اشتغال در دوران رکود 
باید گفت:با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در 
این بسته جدید تاکید ما این است که کشور در 
حوزه اشتغال نسبت به شوک هایی که تحریم 
وارد می کند انعطاف پذیر و مقاوم عمل کند 
که دقیقا محاسبه کردیم در چه فاصله زمانی 
به چه صنایعی ممکن است شوک وارد شود. 
از همین جهت برنامه های ویژه برای صنایع 

مختلف پیش بینی شده است و روش های 
مواجهه با مسئله نیز پیشنهاد شده است.راهکار 
و بسته اشتغالی برای این رسته فعالیت ها با 
محور »تثبیت حضور در بازارهای بین المللی«، 
تر«  روان  مالی  »تامین  و  اشتغال«  »تثبیت 
تدوین شده است.وی با تقسیم بندی صنایع 
و میزان تاثیرپذیری آنها از تحریم ها در طرف 
تقاضای بازار کار گفت: در دوران رکود برخی 
از رشته فعالیت ها از جمله صنایع کارخانه ای 
بزرگ، خودرو و لوازم خانگی دچار افول می 
شوند. این صنایع در بخش هایی که برای تأمین 
مواد اولیه به کشورهای غربی وابسته هستند 
طبیعتاً ممکن است با مشکالتی مواجه شوند؛ 
در عین حال در این دوره یکسری از رشته ها 
دستی  پایین  صنعت  پوشاک،  صنعت  مانند 

پتروشیمی، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوری 
اطالعات و گردشگری مشروط به رفع اشکاالت 
رشته  از  برخی  اما  کنند.  رشد  توانند  می 
دلیل  به  فرش  و  زعفران  از جمله  فعالیت ها 
اینکه از محصوالت انحصاری هستند، متاثر از 
تحریم های جدید دچار تغییر و تحول جدی 
نمی شوند. البته ممکن است هزینه مبادالت 
تجاری این کاالها افزایش یابد اما به هر حال 
شد.منصوری  خواهند  جهانی  بازارهای  وارد 
گفت: در صنایعی که پیش بینی می کنیم 
دچار افول شوند، در دوران پیش رو نمی توانیم 
ظرفیت های جدید اشتغال ایجاد کنیم بنابراین 
در بسته جدید تالش ما تثبیت اشتغال در این 
صنایع است تا با حمایت از کارفرمایان با تعدیل 
نیروی کار مواجه نشوند و وضع موجود خود 
را حفظ کنند. پیشنهاد مشخص ما استفاده از 
منابع صندوق بیمه بیکاری و سایر منابع برای 
جلوگیری از ریزش اشتغال این واحدها است. 

بررسی بسته اشتغالی دوران تحریم در شورای عالی اشتغال؛

بسته های ویژه اشتغال در زمان رکود
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مذاکرات ژاپن با آمریکا بر سر تحریم های ضدایرانی

 دبیر کابینه ژاپن با اشاره به این مسئله که تحریم های ضدایرانی آمریکا تاثیر 
بدی بر روی فعالیت های کمپانی های ژاپنی گذاشته است، اعالم کرد که ژاپن، 

بحث و گفت وگوی نزدیکی با ایاالت متحده داشته است.
به گزارش رویترز، یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن، روز دوشنبه اعالم کرد 
که ژاپن درباره تحریم های ضدایرانی مذاکرات نزدیکی را با آمریکا از سر 
گرفته است.دبیر کابینه ژاپن حاضر نشد که درباره  جزئیات این گفت وگوها و 
مذاکرات صحبت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه همزمان با 
خروج از برجام گفت که تحریم ها علیه ایران را بازمی گرداند. در روزهای اخیر 
نیز مقامات این کشور بارها تاکید کرده اند که بخش دوم این تحریم ها در موعد 
مقرر، یعنی پنجم نوامبر اعمال خواهد شد.واشنگتن همچنین با ارائه جزئیاتی 
جدید درباره این تحریم ها اعالم کرده است که قصد دارد نام 700 نهاد و 
شخص ایرانی را در فهرست سیاه تحریم های خود قرار دهد.بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به بازگشت تحریم های آمریکا 
گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه های اقتصادی 
جهانی ندارد و این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف ایجاد هراس و دلهره 
در مردم است.رهبر معظم انقالب نیز در جمع دانش آموزان و دانشجویان، 
هدف آمریکا از جنگ و تحریم اقتصادی در طول 40 سال گذشته را فلج 
کردن و عقب نگه داشتن کشورمان دانستند و تصریح کردند: در این جنگ 
اقتصادی آنچه اتفاق افتاده، بر خالف خواست آمریکاست، زیرا حرکت به 
سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال 
از جوانان خوش فکرِ دانشگاهی مشغول فعالیت ها و کارهای مهمی در کشور 

هستند.

ایران و روسیه به تقویت نیروهای مسلح سوریه 
ادامه می دهند

 نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه که برای ارایه گزارش از نشست چهارجانبه 
استانبول به تهران سفر کرده است با »علی شمخانی«، نماینده مقام معظم رهبری 

و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت  وگو کرد.
به نقل از ایسنا، دریابان شمخانی در این مالقات با اشاره به سه اصل راهبردی 
و غیر قابل تغییر که مبنای همکاری های دفاعی، امنیتی و سیاسی ایران و 
روسیه در بحران سوریه بوده است، اظهار داشت: حمایت از دولت قانونی 
سوریه و همکاری با این کشور برای مبارزه با تروریسم، حفظ تمامیت 
ارضی سوریه و فراهم شدن سازوکارهای سیاسی برای تعیین آینده این 
کشور توسط مردم سوریه، اهدافی است که مجموعه موفقیت های سیاسی 
و میدانی حاصل شده بر مبنای آن شکل گرفته است.وی تعامل و هماهنگی 
بسیار مناسب میان ایران، روسیه و سوریه را عامل اصلی ایجاد برتری میدانی 
ارتش سوریه و اضمحالل طیف دشمنان و مخالفان این کشور و ایجاد 
شکاف میان آنها عنوان و خاطرنشان کرد: ایران و روسیه در چارچوب 
ائتالف موجود عالوه بر پیگیری فعال روندهای سیاسی به تقویت نیروهای 
مسلح سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان، با اشاره به اقدام شایسته روسیه در استقرار سامانه 
دفاعی اس 300 در سوریه افزود: سطح همکاری و مواضع مشترک ایران و 
روسیه نشان می دهد، بازیگری منفی رژیم صهیونیستی و اقدامات ایذایی و 

مذبوحانه آنان تاثیری بر همکاری دو کشور ندارد.

استیضاح وزیر کشور منتفی شد

گرفتن  با پس  گفت:  کمیسیون شوراها  سخنگوی 
امضای استیضاح وزیر کشور دیگر استیضاح منتفی 

است.
کننده  درخواست  نمایندگان  گفت:  سلیمی  اصغر 
دیگر  و  گرفتند  پس  را  خود  امضاهای  استیضاح 
استیضاح منتفی است، لذا کمیسیون شوراها در امور 

داخلی کشور جلسه ای برای بررسی استیضاح ندارد.

سرلشکر صالحی:

پناهگاه های رژیم صهیونیستی 
گورهای دسته جمعی خواهد شد

گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  جانشین   
ان شاءاهلل رژیم صهیونیستی در جنگ بعدی که در 
روز   11 می گویند  و  هست  هم  خودشان  روایات 
طول می کشد، پناهگاه های شان بدل به گورهای دسته 

جمعی می شود.
امیر سرلشکر سید عطاا... صالحی طی سخنانی در 
مراسم هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل با بیان 
اینکه در شرایطی که این همایش برگزارشد، پدافند 
هوایی هم مانور خود را انجام می دهد، گفت: پدافند 
غیر عامل هنوز در کشور جاری و ساری نشده است 
که اگر بتوانیم این کار را بکنیم بهترین مکمل را برای 
پدافند عامل به دست آورده ایم. شاخصه های پدافند 
غیر عامل از جهت تعریف، چندان سخت نیست اما 
اینکه در تمام سطوح جاری شود کاری است که 
باید انجام شود و همیت این کار را مسئولین باید 
به دستش آورند. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با بیان اینکه در گذشته نیز پیروزی در جنگ ها 
مخصوصا در فرانسه به گونه ای بود که این هدف با 
استفاده از پدافند غیر عامل انجام می شد، اظهار کرد: 
در لبنان نیز حزب ا... با استفاده از پدافند غیر عامل 
و با چاشنی دفاع عامل توانستند در جنگ 33 روزه 
پیروز میدان باشند و این امر در جنگ 22 روزه در 
غزه هم عملی شد. صالحی با تاکید بر اینکه اگر 
رژیم صهیونیستی از پدافند غیر عامل و پناهگاه ها 
استفاده کند چون کشوری است که عمق ندارد به 
جایی نیز نخواهد رسد، تصریح کرد: ان شاءاهلل آنان 
در جنگ بعدی که در روایات خودشان هم هست و 
می گویند که 11 روز طول می کشد، این پناهگاه های 
شان بدل به گورهای دسته جمعی شان می شود. وی 
با بیان اینکه توجه به تامین امنیت کافی در شرایط 
جنگی باید جزو مولفه های اصلی ساختمان سازی 
در شهرها باشد، گفت: باید پیش بینی دقیقی از محل 
ساخت کارخانه ها و ساختمان های مسکونی توسط 

مسئوالن استانی و فرمانداران رعایت شود.

خبرخبر

وزیر اطالعات: در برابر هر تهدیدی 
نیازمند پدافند غیر عامل هستیم

وزیر اطالعات با طرح این پرسش که چرا دشمن 
با ما دشمنی می کند، گفت: آیا دلیل این است که 
ما حقوق بشر را رعایت نمی کنیم؟ مگر عربستان 
رعایت می کند؟ ضمن اینکه ما بسیار بیشتر از حتی 

دشمن حقوق بشر را رعایت می کنیم.
حجت االسالم سیدمحمود علوی طی سخنانی در 
هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل با بیان اینکه 
از نظر فرهنگ قرآن انسان در معرض تهدید است، 
گفت: در برابر این تهدیدات انسان گاه باید پدافند 
عامل و گاهی پدافند غیرعامل را به کار بندد و 
زمانی هم آفند را به کار گیرد که شیوه برخورد با 
دشمن را خودش مشخص می کند، گاه دشمن 

کارش تهاجم نظامی است که پاسخ مشخص است 
و گاهی هم از نرم افزارهای تهدید آمیز استفاده 

می کند و به دنبال حمله مستقیم نظامی نیست.
وی افزود: گاه القاهای پی درپی است که از سوی 
با  می خواهد  و  می شود  گرفته  کار  به  دشمنان 
وسوسه ما را به انجام برنامه های مورد نظر خود 
برساند یا آنطور که قرآن می فرماید شیطان به آدم و 
حوا با ادبیاتی خیرخواهانه گفت که از میوه ممنوعه 
بخورید، پس دشمنان گاهی با آدرس غلط دادن و 
تزیین کردن کار نادرست و یک عمل زشت نیز ما 

را وادار به انجام عملی به سود خود می کند.
از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  اطالعات  وزیر 
ضرورت های پدافند غیر عامل خودشناسی واقع 
بینانه است، گفت: با این کار می توانیم خود را در 
برابر دشمن تجهیز کنیم. علوی با بیان اینکه کسانی 
از دام دشمن رهایی می یابند که آگاهی عمیق و به 
عبارتی بصیرت دارند، اظهار کرد: از قدرت دشمن 
نباید بترسیم و با تمام توان و قدرت ملت مان باید 
در برابر دشمن بایستیم. وی با تاکید بر اینکه سپر 
پدافند غیر عامل که پیشگیری از آسیب پذیری 
می کند بهتر از درمان آسیب است، گفت: در برابر 

هر تهدیدی نیازمند پدافند غیر عامل هستیم .

ظریف: مسلح شدن دالر روند سراشیبی 
را طی می کند

وزیر امور خارجه با بیان این که آمریکا می خواست 
گفت:  برساند،  صفر  به  را  ایران  نفت  فروش 
عقب  ادعاهایشان  از  شدند  مجبور  آمریکایی ها 

نشینی کنند.
برای پاسخ به سواالت  محمد جواد ظریف که 
از  دیگری  جمعی  و  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
نمایندگان درباره  ردیابی اموال بابک زنجانی در 
خارج از کشور، امضای اسنادی بعد از برجام و 
این که چرا در مذاکرات، زور ایران به آمریکایی ها 
اظهار کرد:  بود،  به مجلس آمده  نرسیده است؟ 
از  خارجه  وزارت  مورد حمایت  در  اول  سوال 
تالش های جمهوری اسالمی برای استرداد اموال 
بابک زنجانی به کشور بود که در این موضوع 
ما  است  حمایتی  نقش  خارجه  وزارت  نقش 
موظفیم اقدامات دستگاه قضایی را پیگیری کنیم 
و درخواست هایی که دستگاههای مختلف برای 
تخلفات صورت گرفته داشتند را دنبال کنیم که 
وزارت خارجه این کار را انجام داده و درخواستی 

نبوده که پیگیری نکرده باشد.
وی افزود: برای این که دهها مالقات تنظیم شده، 
اما برای این که اقدامی از سوی وزارت خارجه 
انجام شود یا باید حکمی باشد یا معاضدت قضایی 

با آن کشور داشته باشیم یا دادخواست و شرایطی 
باشد که وزارت خارجه آن را دنبال کند. اما چنین 
چیزی نبوده است. ما گزارش پیگیری های وزارت 
این  ارائه می کنیم وزارت خارجه در  را  خارجه 
موارد مسئول پیگیری و تسهیل انجام کار است 
اما اقدام باید توسط دستگاه قضایی ذیربط انجام 
شود. وزیر امور خارجه در ادامه اظهارکرد: امروز 
روز شروع یک روند جهانی است من ما با اطالع 
سراشیبی  روند  دالر،  شدن  مسلح  که  می گویم 
و  استفاده  سوء  با  آمریکایی ها  می کند.  طی  را 
زیاده روی در استفاده از دالر شروع روندی را کلید 

زدند که به ضررشان خواهد شد.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  سالیانه 1397 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دعوت می شود، تا در  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان که راس ساعت 
٩ صبح روز سه شنبه ٩٧/٩/2٠ در محل ساختمان شماره 2 سازمان به آدرس کرج ،  بلوار شهدای دانش آموز ، خیابان انوشیروان شرقی، نبش مهر ٤،  سالن آمفی تاتر 

ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت عضویت معتبر و یا کارت ملی  حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع:

 ۱(استقرار هیات رییسه موقت سنی و انتخاب هیات رییسه اصلی مجمع عمومی
2(استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳٩٦و اعالم نظر مجمع نسبت به آن

۳(ارایه گزارش بازرسان سازمان استان در مورد عملکرد سال ۱۳٩٦ 
٤(بررسی و تصویب ترازنامه سال ۱۳٩٦ سازمان استان

٥(تعیین تعداد مجامع عمومی به طور فوق العاده در سال ٩٧
٦(تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان

٧(بررسی و تصویب منابع درآمدی :
الف( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات فنی به اعضای حقیقی و حقوقی از جمله طراحان و شرکت های خدمات آزمایشگاهی و مجریان ذیصالح )سازندگان دارای 

صالحیت( 
 ب (  بررسی و تصویب اصالحیه مبلغ ورودیه وحق عضویت ساالنه اعضای سازمان استان در سال ٩٧ 

ج ( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات الکترونیک  به اعضای حقیقی و حقوقی
 د ( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات فنی به مهندسین ناظر 

8(تصویب فروش زمین ماهان به پالک ثبتی ۱٥٦/2٠٦٤ قطعه ۱٠8۱   
٩(بررسی و تصویب اخذ درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات ارجاعی 

۱٠(  بررسی و تصویب اصالحیه بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳٩٧ 
۱۱( تعیین وتصویب مبلغ ورودیه وحق عضویت ساالنه اعضای سازمان استان )سال ٩8(

۱2( بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳٩8 
شایان ذکر است در صورت عدم حصول حدنصاب الزم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه مجمع نوبت دوم در روز چهار شنبه مورخ ٩٧/٩/28  از ساعت ۱٦ 

در محل سالن اجتماعات موسسه نهال و بذر واقع در بلوار شهید فهمیده ) بین میدان شهید فهمیده و ترمینال شهید کالنتری( برگزار می گردد.
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز          

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حدیث چکامه ،فرزند عباسعلی ،بشناسنامه 1385،صادره 
از اهواز، متولد 1359دررشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد جهرم با شماره 8119336083مفقود گردیده وفاقد هرگونه اعتبار می باشد. نوبت 

اول:1397/7/17-نوبت دوم :1397/8/1-نوبت سوم:1397/8/15 
اهواز

آگهی مفقودی
نقره ای متالیک مدل1386به  سندوبرگ سبزسواری پرایدجی ال ایکس آی رنگ 
شاسی موتور2156916وشماره  ایران34-571ب18وشماره  پالک  شماره 
ازایذه  بشناسنامه51صادره  فرزندمهدی  آخشم  رمضان  S1412286619366بنام 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

متن آگهی
تجدیدنظرخواهی  وضمائم  دادخواست  ابالغ  تجدیدنظر-آگهی  به  مربوط  آگهی 
فرزندعبدالرسول  نصاری  علی  آقای  تجدیدنظرخواه  ملک.  مهدی  آقای  به 
مهدی  آقای  خوانده  تجدیدنظر  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست 
شماره9709976310600307مورخ1397/4/25در  دادنامه  به  نسبت  ملک 
طبق  که  تقدیم  آبادان  حقوقی  ششم  کالسه9609986310600915شعبه  پرونده 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده73و346  موضوع 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  روزپس  ده  گرددتاتجدیدنظرخوانده ظرف  می 
وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه 
نماید. ارائه  دادگاه  این  داردکتبابه  پاسخی  وچنانچه  دریافت  را  تجدیدنظرخواهی 
درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدیدنظراقدام خواهدشد.
مدیردفترشعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان-سرورمشوق

متن آگهی
نویدکردزنگنه  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
جابرباوکالت  فرزندان  وهاجرهردوکردزنگنه  هافاطمه  فرزندنوذروغیره.خواهان 
کردزنگنه  فرخنده  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زکوی  مهدی  آقای 
فرزندجابر،نویدکردزنگنه فرزندنوذر،نسرین کردزنگنه فرزندنوذروسکینه کردزنگنه 
فرزندعیسی وغیره به خواسته تقسیم ودرصورت تعذرفروش ماترک مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9609986127101161شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان باغملک ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/9/28ساعت9:30تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
یک  هامراتب  خواهان  درخواست  مذکورو  خواندگان  بودن  المکان  مجهول 
پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخواندگان  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت 
کامل خود،نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد. شماره م.الف)7/97/272(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضایی

دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   104 شعبه     9409982883701690 کالسه  پرونده 

اسالمشهر ) 104 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709972886401297
شاکی: آقای فرهاد اصغری فرزند یونس  به نشانی : تهران- اسالمشهر- واوان امام 

زاده عیسی خ اصلی پ 26  متهم: آقای فردین فعال به نشانی مجهول المکان 
اتهام: معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی  

اصالح رای : در خصوص  دادنامه صادره به شماره 9609972884401368 دادگاه 
متهم ردیف سوم در کیفر خواست صادره را نیز به صورت تساوی با محکومین ردیف 
اول و دوم به پرداخت دیه صادره در این دادنامه در حق شاکی نیز محکوم و اصالح 
می نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف سوم ) فردین فعال( نیز غیابی بوده و 

در فرجه قانونی قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود. م/الف 1844
بیاتی- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 206 مدل 80 با شماره پالک 799 ج 31 ایران 82 با 
شماره موتور 10FSB43432577 شماره شاسی 80600967 بنام محسن مجیدیان 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز. و سند کمپانی کامیون یخچالدار ایسوزو مدل 89 با شماره پالک 763 ع 
 NAG088NQRF02241 26 ایران 72 با شماره موتور 772960 و شماره شاسی

بنام فاطمه دیو ساالر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای رضا ابراهیمی به وکالت از امین گروسیان فرزند موسی به  شرح درخواستی که به 
شماره 970619- 97.8.9 این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که موسی گروسیان فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 683 
صادره از کجور در تاریخ 94.2.13در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور. فوت نموده و 

ورثه حین الفچت ان عبارتند از 
1- زمان گروسیان فرزند موسی به شماره شناسنامه 5749 صادره از نوشهر فرزند متوفی

2-  ایمان گروسیان فرزند موسی به شماره شناسنامه 5750 صادره از نوشهر فرزند متوفی
3-   زبیده گروسیان فرزند موسی به شماره شناسنامه 1594 صادره از نوشهر فرزند متوفی
4-  امین گروسیان فرزند موسی به شماره شناسنامه 1303 صادره از نوشهر فرزند متوفی 

و ال غیر این شورا   پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی م. الف 97.526

آگهی970583
 خواهان علی رنجبر با وکالت مهدی اسماعیل زاده به طرفیت افسانه رامین فرزند 
عبدالمجید دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت بها ثمینه  و ا 
عیان 66.36 سهم مشاع از 66.92  سهم مشاع از 550 سهم 4 دانگ از 6 دانگ  سهم 
االرث خوانده در پالک 1442 فرعی از 1077 فرعی از 2 اصلی بخش10 ثبتی و الزام 
به تنظیم سند رسمی الزام به حضور در دفترخانه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
نور نموده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در 
استان مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالسه 970998196420559 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن دوشنبه97.9.19 ساعت 10:30 دقیقه صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق االشاره و به درخواست وکیل خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گرددم. الف 97.522
 مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

گواهی حصر وراثت 
خانم محبوبه اردشیری به شناسنامه شماره 1152 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به  شماره 970728 تقدیم شورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان مختار اردشیری به شناسنامه شماره 449 در تاریخ پنج 

شنبه 29 اردیبهشت 1379 در گذشته ورثه  وی در هنگام درگذشت عبارتند
 1-  سید مریم شریف زاده فرزند سید جعفر شماره شناسنامه 9 نسبت فرزند متوفی 

2- فرهاد  اردشیری فرزند مختار به شماره شناسنامه 842 فرزند متوفی
3-  جواد اردشیری فرزند مختار شماره شناسنامه 2  فرزند متوفی 

3-   عباس اردشیری فرزند مختار به شماره شناسنامه 1111 فرزند متوفی
4-  جواد  اردشیری فرزند مختار به شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی

5-  مهناز  اردشیری فرزند مختار به شماره شناسنامه 666  فرزند متوفی
 6- محبوبه اردشیری فرزند مختار شماره شناسنامه 1152فرزند متوفی

7-  اسرا اردشیری فرزند مختار شماره شناسنامه 17 فرزند متوفی
8- افسانه اردشیری فرزند مختار به ش ش 810 فرزند متوفی 

9- تی تی ناز اردشیری فرزند مختار به ش ش 767 فرزند متوفی 
 اینک  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نمایند و هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک 

ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نمایند و گواهی صادر خواهد شدم.الف 97.524
 قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان

 رای شورا
 شماره  دادنامه :495مورخ 97/8/7 شماره پرونده :432/97/ش6

علی  بطرفیت   نادر       فرزند  نیک خواهی  میکائیل  آقای   دعوی  در خصوص 
بشماره   فقره چک  یک   وجه  مطالبه  بخواسته  اصغر     علی  فرزند  ملکنده  اکبر 
0702004بعهده  بانک سرمایه  شعبه تنکابن جمعا بمبلغ 110/000/000ریال   و 
اظهارات  استماع   و  پروند  محتویات  مجموع  به  عنایت  با  تادیه   تاخیر  خسارت 
خواهان و ارایه  فتکوپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
تقدیمی از ناحیه خواهان  که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته  و بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا ء دین  و اشتغال 
ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند ه علیرغم 
ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل 
نشده است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک  و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده اخیر الذکر   و 
مواد   519و 198 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 313و 310 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده  بمبلغ 110/000/000ریال  بابت اصل خواسته  وهزینه دادرسی 
بمبلغ 2/475/000ریال  ،    و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  سر رسید چک مورخ  
97/4/30 تازمان پرداخت   قابل محاسبه  در واحد  اجرای احکام  بر اساس شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 
به     مصطفی صباغی     ساکن تنکابن  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود .احمد 
رضا معبدی رحیمی    دادخواستی بخواسته       مطالبه وجه     به استناد    یکفقره چک   
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 448/96شعبه  دوم    ثبت و وقت دادرسی  به روز  
چهار شنبه 97/9/28 ساعت10/30صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست       خواهان      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در 

روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه     دوم  شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     ایوب جلیل پیران   ساکن....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.بهزاد 
تقی پور با وکالت احمد محرابی  دادخواستی بخواسته       تقاضای تامین خواسته 
مبنی بر تو قیف یکدستگاه اتومبیل  و سپس استرداد  به استناد   دادخواست و ضمائم  
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 105/96شعبه ششم   ثبت و وقت دادرسی  به 
روز دو شنبه 97/9/19 ساعت 9 صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست       بهزاد تقی 
پور     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  رسیدگی خواهد  غیاباً  دادگاه  عدم حضور  در صورت 

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

آگهی مفقودی
HARTFORDTK125به  تکتازموتورتیپ  سبزموتورسیکلت  وبرگ  اصلی  سند 
موتور 87841-567،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت  1389نوع  قرمزمدل   رنگ 
 125A 00943427ا *** NEJ *و شماره تنه  NEJ *** 125A8908402 به نام 
ارسالن مختاری فرزند ابراهیم صادره ازماهشهر،شماره ملی 1940304921مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که اگر 
صبوری کنیم خیلی زود کلیات SPV مشخص و 
اعالم می شود، گفت: مکانیزم های جدید در حوزه 

پولی و مالی پیچیده و زمان بر است.
بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با رسانه ها 
در پاسخ به سوالی درباره این که »اروپایی ها گفته 
بودند ساز و کار مالی SPV  را قبل از نوامبر 
اعالم می کنند با توجه به این که چند روز از 
نوامبر می گذرد و دور جدید تحریم ها آغاز شده 
است، آیا به نظرتان اروپایی ها به دنبال این نیستند 
که به نحوی این موضوع را مشمول گذر زمان 
کنند؟ گفت:  نه موضوع به خوبی در جریان است. 
نوع  این  دارند،  اشراف  دوستان  که  طور  همان 
مکانیزم های جدید به خصوص در حوزه پولی و 
مالی مکانیزم های پیچیده ای است، لذا وقتی قرار 
است ساز وکار جدیدی ابداع شده و به کارگرفته 
شود تاحدی زمان بر است و باید با دقت الزم 

روی آن کار شود.
وی تصریح کرد: به خصوص با توجه به این که 
ایران شرایط مشخصی را از گذشته مطرح کرده 
بود، در واقع باید این شرایط آماده می شد، فکر 
می کنم اگر باز هم کمی صبوری کنیم، باید خیلی 

زود در واقع کلیات SPV مشخص و اعالم شود، 
بتواند به  امیدوارم در زمان خیلی کوتاه تری هم 
مرحله اجرا و اجرایی شدن برسد. وی در پاسخ 
به سوالی در مورد کشتار تعداد از شیعیان در مراسم 
اربعین در نیجریه و راهکار جمهوری اسالمی ایران 

برای توقف این گونه اقدامات گفت: ما این اقدام را 
محکوم کردیم و توصیه می کنیم که این رفتارهای 
خصومت آمیز از جانب نظامیان در این کشور به 
کنار گذاشته شود. ما معتقدیم که باید در یک تعامل 
و گفت و گو میان این گروه ها و دولت نیجریه یک 
وضعیت مناسبی در کشور ایجاد شود. وضعیت 
کنونی قابل دوام نیست و امیدواریم که پای میز 
پیدا  این وضعیت خاتمه  مذاکره و گفت و گو 
کند.   سخنگوی وزارت خارجه در مورد آخرین 
وضعیت اسدا... اسدی دیپلمات ایرانی که در آلمان 
بازداشت شد و به دولت بلژیک استرداد شده است، 
گفت: تمام اقدامات الزم برای پیگیری وضعیت 
این  است.  انجام  حال  در  ایرانی  دیپلمات  این 
اقدامات از طریق دیپلماتیک، تماس های سیاسی 
و کار حقوقی صورت می گیرد. وکالیی در اختیار 
ایران قرار داده شده و ما در تالش هستیم که هر 
چه زودتر بیگناهی این دیپلمات ایرانی اثبات شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:

تالش بر بیگناهی دیپلمات ایرانی 
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 افتتاح و بهره برداری از یک دستگاه فیدر سیار
 63 کیلوولت در گیالن

حذف دامداری های سنتی از شهرها و اختصاص 
سهمیه آب مصرفی به مجتمع های دامپروری

منکویی- رشت: همزمان با هفته پدافند غیر 
عامل یک دستگاه فیدر سیار 63 کیلوولت در 
پست نیروگاه لوشان با هزینه ای حدود 10 

میلیارد ریال، افتتاح و به بهره برداری رسید.
برنامه ریزی و  »مهندس داراب زاده« معاون 
تحقیقات شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن 
در این خصوص گفت: از بدو شکل گیری و 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، کشور عزیزمان 
همواره در معرض توطئه های دشمنان بوده و 
این خصومت ها تا به امروز ادامه داشته است 
اما به شکر خدا ملت بزرگ ایران توانست از 
همه این سختیها و مشکالت با سربلندی بیرون 

آید.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات در خصوص 
پروژه بهره برداری از یک دستگاه فیدر سیار 
63 کیلوولت گفت: با بهره برداری از این پروژه 
ضریب اطمینان شبکه فوق توزیع در مواقع 
بحرانی و اضطراری افزایش پیدا خواهد کرد. 
از دیگر ویژگی بارز این پروژه این است که در 
صورت نیاز می توان می توان آن را در عرض 
3 ساعت به دورترین نقطه استان گیالن حمل 

کرد و آن را نصب و بهره برداری کرد.
در این مراسم »محمدپور« مدیر کل پدافند غیر 
عامل استانداری گیالن با بیان اینکه برق به عنوان 
یکی از حیاتی ترین زیرساخت ها است که می 

تواند نقش موثر خود را به خصوص در مواقع 
بحران نشان دهد، افزود: لزوم فرهنگ سازی و 
آمادگی دفاعی و هدایت تمامی اقشار جامعه به 
سمت و سوی پدافند غیر عامل ، اساسی ترین 
اصل در برهه حساس کنونی است. که در این 
زمینه  شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن بر 
اساس رسالت خود، گام های موثری برداشته 
و هیچ گاه از این مقوله بسیار مهم غافل نشده 
است. بکارگیری اصول و ضوابط پدافند غیر 
عامل به عنوان یک سیاست دفاعی مستمر و 
هدفمند در تمامی حوزه ها ضمن جلوگیری 
از تهدیدات داخلی و خارجی با هدف آماده 
سازی و تقویت بنیه دفاعی کشور، امنیت ملی 

را نیز تضمین می کند.
از  برداری  بهره  پروژه  که  است  ذکر  شایان 
یک دستگاه فیدر سیار 63 کیلوولت با هدف 
تامین برق مطمئن خط تغذیه کننده گیلوان در 
استان زنجان و افزایش ضریب اطمینان شبکه 
فوق توزیع استان گیالن انجام شد. از ویژگی 
های خاص این پروژه، تامین برق فوق توزیع 
زنجان  استان  شبکه  پوشش  و  ای  فرامنطقه 
این پروژه به دلیل سیار  می باشد. همچنین 
بودن قابلیت دمونتاژ، حمل بدون محدودیت 
ترافیکی و نصب در محل جدید در زمان اندک 

را دارا می باشد.

و  چهارمحال  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
عامل  مدیر  با  مشترک  درنشست  بختیاری، 
آب منطقه ای استان ،معاونین ودیگر مسئولین 
شهرها  به  روستاها  تبدیل  با  گفت:  مربوطه 
دامداری های سنتی طبق قانون از شهر ها حذف 
می شوند ودرنتیجه سهمیه آبی که قبال در این 
دامداریهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته است 
را باید جهت تاسیس مجتمع های دامپروری 

وانتقال دام ها به این مجتمع ها، اختصاص داد
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دکتر غریب،  استان:  سازمان جهاد کشاورزی 
عامل  مدیر  همکاری خوب  از  تشکر  ضمن 
این  آب منطقه ای جهت اجرای پروژه های 
بخش گفت: سازمان جهادکشاورزی استان  با 
استفاده از توجیه ،سوق وحمایت از بهره برداران 
این بخش جهت استفاده از آبیاری های نوین 
ازجمله آبیاری تیپ و زیر سطحی تمام تالش 
وافزایش  آب  مصرف  کاهش  برای  را  خود 
بهره وری وتولید با کمترین میزان مصرف آب 
بکار بسته است به گونه ای که درچند سال 
اخیر با خشکسالی شدیدی که دراستان روبرو 
بودیم وکاهش چشمگیرآب تحویلی به بخش 
کشاورزی ولی همچنان بارشد باالی تولیدات 

این بخش مواجه هستیم.
گلخانه  توسعه  اینکه،  به  اشاره  با  وی، 

باشد  می  جهادکشاورزی  سازمان  ازاولویت 
افزود:100هکتار گلخانه ازلحاظ تولید با هزار 

هکتار از اراضی آزاد برابری می کند .
حدود 1700هکتار  درسال 96  کرد:  وی،بیان 
700هکتار  که  اجراشد  دراستان  تیپ  آبیاری 
آن دردشت شهرکرد اجراشده است که دراین 
روش ازآبیاری نوین ، تبخیر به صفر می رسد 
و همچنین مابقی نیاز آبی گیاه به سفره های 

زیرزمینی برمی گردد.
دراین نشست ،آقای مهندس نادری مدیر عامل 
آب منطقه ای استان ضمن قدر دانی از اقدامات 
کاهش  درراستای  جهادکشاورزی  سازمان 
مصرف آب افزود: قطعا این مدیریت درراستای 
اختصاص سهمیه آب دامداری های سنتی به 
را  الزم  واقدام  بررسی  دامداری  های  مجتمع 

انجام خواهد داد.
نامه می  اینکه، طبق بخش  به  با اشاره  وی، 
را  توانیم سهمیه آب مصرفی درداخل شهر 
تاشعاع 2کیلومتری استفاده نمائیم افزود: قطعا 
با وجود این بخش نامه می توان سهمیه آب 
دام هایی که قبال بصورت سنتی در روستاها 
مجتمع  به  را  گرفت  می  قرار  استفاده  مورد 
این شهرها جهت  اطراف  دامداری که  های 
شوند  می  تاسیس  ها  شهر  از  دام  انتقال 

اختصاص داد.

 شناسایی20 منطقه بحرانی 
در طرح های آبخیزداری البرز 

حامد فرضی  در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان البرز گفت: 20 منطقه بحرانی در طرح 

های آبخیزداری البرز شناسایی شده اند.
های  طرح  بحرانی  مناطق  نقشه  افزود:  وی 
مناطق  دراین  و  شده  احصاء  درالبرز  آبخیزداری 
اقدامات الزم برای جلوگیری از بروز خسارت با 
مشارکت خود مردم صورت می گیرد. به گزارش 
زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان البرز  وی بیان داشت: 
امسال 180 میلیارد ریال برای طرح های آبخیزداری 
البرز اختصاص یافته که اکنون این طرح ها از 40 
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.  فرضی 
با  آبخیزداری  های  طرح  از  درصد   30 گفت: 
مشارکت مردم از جمله جمع آوری سنگ و کندن 

پی و احداث راه دسترسی انجام می شود.

کنترل بیماری های دامی و مشترک 
بین انسان و دام

کمیته فنی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با 
حضور مدیر کل دامپزشکی استان، معاون سالمت و 
روسای ادارات ستادی با موضوع بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان و بیماری تب برفکی در سالن 

جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط اداره کل دامپزشکی 
آذربایجان شرقی، در ابتدای جلسه دکتر امیر حسین 
با  شرقی  آذربایجان  دامپزشکی  کل  مدیر  بهداد 
اعالم این موضوع که خوشبختانه در سطح استان 
موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نداریم و 
است،  بیماری  این  از  عاری  کشور  غرب  شمال 
مواردی  ایران  مرکزی  استانهای  در  متاسفانه  ولی 
اما  ادامه داد  بیماری مشاهده شده است،   این  از 
باشند و تمام نکات  باید مرغداران بسیار مراقب 
بهداشتی و قرنطینه ای را رعایت کنند تا خدایی 
ناکرده ویروس این بیماری به مزارع پرورشی طیور 
منتقل نشود.  دکتر حامی معاون سالمت اداره کل 
دامپزشکی استان، با تشریح وضعیت بهداشتی و 
سالمت دام و طیور استان اذعان کرد: مورد خاصی 
از بیماری های دام، طیور و آبزیان در استان وجود 
ندارد و وضعیت استان در حالت سالم قرار داشته 
و تمامی بیماری های دامی و مشترک بین انسان و 
دام تحت کنترل می باشد و استان اذربایجان شرقی 
به لحاظ فنی آمادگی کامل برای مقابله با بیماری ها 

را دارد.

خبر

حفاظت از بانک ها و هشدار به مشتریان

هنگام ورود و خروج از بانک در صورت مشاهده افراد و موارد مشکوک 
مراتب را به مسیولین بانک و مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهید.  

به گزارش پیام زمان از معاونت اجتماعی فاتب – اداره آموزش همگانی؛ نکات 
ضروری برای حفاظت از بانک ها:

1. استفاده از دوربین مدار بسته در شعبه های مرکزی و شلوغ
2. رعایت استاندارد حفاظتی ساختمان ها به ویژه در شعبه هایی که در حاشیه 

شهرها قراردارند . 
3. اخذ نظریه کارشناس انتظامی قبل از تاسیس شعبه های جدید همزمان با 

شروع عملیات ساختمانی . 
4. استفاده از نیروهای مسلح و تعیین محل استقرار آنها به گونه ای که بر اوضاع 

اشرافیت کامل داشته باشند. 
5. پرهیزجدی از بکارگیری عوامل مسلح و محافظین درسایر امورخدماتی 

بانک. 
6. خودداری از تحویل کلید درها و ورودی های بانک به افراد غیر مسیول به 

ویژه در پایان وقت اداری . 
7.  نصب دزدگیر فلزی در قسمت درها، پنجره ها، محفظه کولر و تهویه.

8. نصب سیستم های هشداردهنده به ویژه در ایام تعطیالت
9. کنترل مداوم سیستم های هشدار دهنده به ویژه در ایام تعطیالت

10. واگذاری کلید خزانه فقط به افراد مسیول طبق ضوابط بانکی
11. تعویض قفل و تغییر رمز بالفاصله پس از مفقود شدن کلید در ورودی یا 

خزانه بانک با هماهنگی مسیوالن مربوطه. 
12. پرهیز جدی از خارج نمودن اوراق بانکی مخصوصاً اوراق بهادار خارج 

از ضوابط بانکی
13. بازگشایی حساب جاری تنها برای متقاضیانی که خود و معرف آنها از افراد 

مورد وثوق بوده و از حسن شهرت اجتماعی برخوردار باشند. 
14. احراز دقیق افراد وصول کننده چک و امضاء آنان. 

15. بررسی دقیق مدارک شناسایی دریافت کنندگان وجه اعم از شناسنامه ، 
کارت شناسایی عکس دار و گواهینامه رانندگی . 

16. دقت در مبالغ درج شده در چک های حساب جاری و مسافرتی و کسب 
اطمینان از اصالت مندرجات آنها. 

17. استفاده از نیروهای مسلح و اعمال مراقبت های ویژه به هنگام جابجایی 
پول و اوراق بهادار بین شعبه ها . 

18. نصب و اندازی سیستم های مخابراتی اعالم خطر . 
19. خودداری از پذیرش بسته های مشکوک و جلوگیری از حمل و جابجایی 

آن در داخل بانک . 
20. ایجاد تغییر در زمان جابجایی پول و اوراق بهادار در مسیر های طوالنی . 

21.  استفاده از مسیرهای مطمین برای حمل نقل پول و اوراق بهادار
22. پاکسازی دست فروشان و دکه های عرضه سیگار از اطراف بانک با 

هماهنگی سد معبر شهرداری. 
23. پرهیز از نگهداری پول و اوارق بهادار خارج از استاندارد تعیین شده 

برای بانک
24. سرگرم نمودن مراجعه کنندگان مشکوک و گزارش سریع به پلیس 110

25. مطلع نمودن نیروی انتظامی در صورت دایر بودن بانک در ساعات غیر 
اداری

26. جلوگیری از رد و بدل شدن وجوهات ، چک پول مسافرتی و چک های 
حساب جاری توسط مشتریان در محل باجه. 

27.  برخوردار نمودن بانک از روشنایی کافی در هنگام شب. 
28.  وجود کپسول آتش نشانی و سایر تجهیزات اطفاء حریق در بانک و 

توانایی کارکنان برای استفاده از آن به هنگام ضرورت . 
توصیه و هشداردر خصوص نکات ایمنی در هنگام استفاده از عابربانک
1. در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری دقت الزم را به عمل آورید . 

2. از نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری نمایید. 
3. کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت پول در اختیار افراد ناشناس 

قرار ندهید. 
4. در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند. 

5. برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می گردد در محل رها ننمایید 
ودر صورت عدم نیاز آن را معدوم نمایید. 

6. موجودی حساب های بانکی مخصوصاً حساب های عابر بانک را در 
فاصله های زمانی مناسب چک کنید. 

7. از ارایه اطالعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب، شماره کارت 
های اعتباری و اعالم رمز آنها و. . .  به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری 
کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی 

اطمینان حاصل نمایند. 
8.  هرچند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک 

اقدام کنید. 
9. از کارت بانکی خود کامال محافظت کرده و اگر به آن نیاز ندارید حتماً با 

اطالع بانک آنرا باطل نمایید.
10. در فروشگاه هایی که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود دارد 

از دادن رمز کارت به فروشنده خوددداری کنید. 
11. رمز شخصی کارت عابر بانک خود را بخاطر سپرده و از افشاء نمودن 

آن جداً بپرهیزید. 
12. برای انتخاب شماره رمز از تاریخ تولد، شماره تلفن یا سایر اعداد محرمانه 

شخصی استفاده ننمایید. 
توصیه به مشتریان بانک ها

 از حمل پول نقد بدون پوشش و مراقبت کافی مخصوصاً هنگام خروج از 
بانک خودداری نموده  تا حد امکان از چک های بانکی استفاده کنید. 

 از حمل پول نقد زیاد و اقالم قیمتی خود بصورت پیاده در هر شرایطی بپرهیزید. 
  از جابجایی و حمل غیر ضروری اسناد و مدارک با ارزش خودداری نمایید. 
  از شمارش پول در انتظار عمومی که موجب تحریک سارقین می گردد، 

بپرهیزید. 
  چنانچه به اقتضای شغل خود مجبور به حمل پول نقد هستید، از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده نموده و از سوار شدن به اتومبیل های متفرقه شخصی خصوصًا 

در مسیرهای پرت، خلوت و خارج از شهر خوددداری نمایید. 
مخصوصًا  اطراف خود  مراقب  بانک  از  و خروج  پول  دریافت  هنگام    

موتورسوارن مشکوک باشید. 
جابجایی پول

1. بجای استفاده از مقادیر زیادی وجه نقد به صورت مشهود از چک بین 
بانکی استفاده نمایید. 

2. همه قسمت های خودرو جا و مکان مناسبی جهت نگهداری پول نقد و 
اوراق بهادار نمی باشد. 

3.  سارقین اغلب در جلوی بانک ها در کمین هستند و شما را تعقیب تا در 
فرصت مناسب پول و دیگر اشیای شما را سرقت و با خودرو یا موتور سیکلت 

تندرو و پالک مخدوش از صحنه فرار نماید. 
4. همیشه وجه نقد دریک جیب خود نگهداری ننمایید در قسمت های 

مختلف نگهداری نمایید. 
5. از شمارش پول نقد به مقدار زیاد در دید مردم خودداری ، چون باعث 

تحریک سارقان می شود. 
6. درصورتی که پول نقد به مقدار زیاد همراه دارید و مشتری بانک بوده اید 
در هنگام سوار شدن به اتومبیل در صورتی که پنچر یا تصادف صورت گرفته 

مواظب پول خود باشید. 
7. زمانی که پول از بانک مربوطه تحویل گرفتید در خیابان مواظب کیف خود 
باشید و کیف را در دستی بگیرید که به سمت پیاده رو است و مواظب موتور 

سواران مشکوک باشید. 

دیدگاه

بسته های  گفت:  البرز  بهزیستی  مدیرکل 
حمایتی بهزیستی که در قالب سبد کاال در 
اختیار خانوارهای تحت پوشش قرار می گیرد 
به گروه سنی خاصی محدود نیست و همه 

افراد خانواده می توانند از آن بهره بگیرند.
به نقل از ایسنا؛ اسداله حیدری اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود 40 هزار خانوار از خدمات 

بهزیستی استان بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: بهزیستی برای حمایت از این 
طرح های  و  برنامه ها  سال  طول  در  خانوار 
آنها  از  یکی  که  می کند  اجرایی  را  مختلفی 
طرح خیرات ماندگار است که در ماه رمضان 
و محرم اجرایی می شود.وی توضیح داد: در 
اجرای این طرح خیرین و نیکوکاران با کمک 
بهزیستی اقدام به تهیه سبد کاال و توزیع آن در 

میان خانواده های جامعه هدف می کنند.

بسته های غذایی  این  کرد:  ابراز  این مسئول 
مثل  خانوار  نیاز  مورد  اساسی  اقالم  شامل 

است.وی  و...  گوشت  شکر،  روغن،  برنج، 
اظهارکرد: در ماه رمضان و محرم امسال بیش 

از 500  سبد غذایی توسط خیران استان تهیه 
و در بین خانوارهای تحت حمایت بهزیستی 

توزیع شد.
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا بهزیستی 
افرادی که تحت پوشش این نهاد قرار ندارند 
را مورد حمایت قرار می دهد، گفت: با توجه 
به گسترده بودن جامعه هدف بهزیستی، این 
امکان وجود ندارد که بسته های حمایتی این 
نیازمندانی که تحت پوشش  اختیار  نهاد در 
موردی  صورت  به  ولی  بگیرد  قرار  نیستند 

کمک هایی انجام می شود.
بسته های  داد:  ادامه  البرز  بهزیستی  مدیرکل 
حمایتی بهزیستی که در قالب سبد کاال در 
اختیار خانوارهای تحت پوشش قرار می گیرد 
به گروه سنی خاصی محدود نیست و همه 

افراد خانواده می توانند از آن بهره بگیرند. 

مدیرکل بهزیستی البرز خبر داد:

40 هزار خانواده البرزی تحت پوشش بهزیستی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اعظم کریمی آرا فرزند عیدی بگ به شماره شناسنامه 
110 صادره از خرم آباد مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر –نر افزار 
صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد با شماره 84/57/10968 )88/5/4( 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید . 
لرستان –خرم آباد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
مدرک تحصیلی اینجانب  ندا ایرجی فرزند عین اله به شماره شناسنامه 2790190879 
از واحد  بدنی صادره  تربیت  پیوسته  رشته  از خوی   در مقطع  کاردانی  صادره  
با  سما   ای  وحرفه  فنی  آموزکده  خوی-  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   دانشگاهی 
شماره 3700  مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرکرا 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی به نشانی  آذربایجان غربی  -خوی- کیلومتر 5 
جاده خوی به سلماس ارسال نمایند چاپ اول:97/7/11-چاپ دوم:97/7/26-چاپ 

سوم:97/8/11

آگهی ابالغ دادنامه
برابر پرونده کالسه970495    شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمد افخم دغدغان به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  بطرفیت 
محمد حسین  فرزند  رضوی  اکبر   -2  – حسین   محمد  فرزند  رضوی  1-هادی 
یکفقره  وجه  بابت  از  ریال    7/000/000 مبلغ   مطالبه  بر  مبنی  المکان   مجهول 
قرارداد   بانکی طرح دعوی نموده  وبرابر دادنامه 9709974634300484 مورخه 
97/3/28    محکوم گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده73  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 
پیرو آگهی های منتشره به پیوست یک نسخه آگهی تبادل لوایح به نام نجم الدین 
دالوند فرزند حبیب اله درپرونده کالسه 970059شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
منتشر  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  تا  است  گردد.مقتضی  می  ارسال  آباد  خرم 

ونسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد. 
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای مجتبی خسروی به وکالت از حمیدرضا کریمی 
وغیره بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره9709976610700780صادره شعبه هفتم 
ثانی  آباد در پرونده کالسه 970059 به پیوست نسخه  دادگاه عمومی حقوقی خرم 
به شما  باشد  می  پرونده مضبوط  در  که  نظر خواهی  تجدید  دادخواست و ضمائم 
ابالغ میشود .مقتضی است حسب ماده 346قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب  درامور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به نحو 
مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.درغیراینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع 

تجدیدنظرارسال میگردد.
 ضمنا به پیوست دادخواست تجدید نظر خواهی)وضمائم(ارسالی از خدمات قضائی 
)مکانیزه(ارسال می گردد. این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است.
به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمزکاربری خود اطالعات این 
ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت »دریافت با شماره »باوارد نمودن شماره و تاریخ 
صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید. عدم مراجعه به منزله استنکاف ازقبول اوراق 
قضائی بوده وابالغ محسوب میشود.چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری 
)شناسه و رمز(دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
نمایید. عدم  نزدیکترین واحد قضایی مراجعه  به  قضائی ودرصورت عدم دسترسی 

مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب میشود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرم 
اباد-محمدعلی مومنی       

آگهی مزایده اموال منقول/غیرمنقول
اینکه به موجب دادنامه شماره 1275 اجرائیه شماره 3/96ش/1205 صادره  به  نظر 
از حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه 970759 ج ش اجرای 
احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین محکوم علیه آقای علی دخت حسین خباز 
 78/887/500 مبلغ  پرداخت  به  گردیده  محکوم  مصطفی  فرزند  )حسینی(  اصفهانی 
ریال در حق محکوم لهم وراث مرحوم خیراله طهماسوند  بنامهای آقایان و خانمها 
همگی  فرشته   – کبری   – فریده   – معصومه   – عفت   – علی   – حسین  جعفر- 
طهماسوند، لذا محکوم له در راستای استیفاء محکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم 
ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناسان  توسط  اموال  که  است  نموده  را  علیه 
راحتی چوبی  مبل  اموال شامل 1- یک دست  است.  ارزیابی گردیده  و  کارشناسی 
رویه مخمل گلدار رنگ طالیی نه نفره – یک دست مبل راحتی چوبی هفت نفره 
رویه مخمل قهوه ای با میز وسط و چهار عدد میزعسلی کوچک تماما مستعمل – 
یک عدد میز نهارخوری با دو عدد صندلی – یک عدد میز تلفن چوبی – یک عدد 
– دکوری)پارتیشن( فلزی  – کمدچوبی  تلویزیون  – میز  میز چوبی ساده کامپیوتر 
فرفوژه – دراور- فایل فلزی – جالباسی چوبی – کمد چوبی سه تیکه – تختخواب 
فلزی ساده – دو دستگاه یخچال فریزر دوقلو – یک دستگاه اجاق گاز پنج شعله 
طرح فر – یک دستگاه ماکروفر قدیمی – یک دستگاه سرخ کن برقی – یک دستگاه 
ساندویچ ساز – آبمیوه گیری قدیمی – یک دستگاه تخم مرغ پز- یک دستگاه ماشین 
و  کور  توتال  ورزشی  دستگاه  یک   – ظرفشویی  ماشین  دستگاه  یک   – لباسشویی 
دوچرخه ورزشی ساده پایی – یک دستگاه تلویزیون 14 اینچ – دی وی دی – رادیو 
قدیمی – ویدیو قدیمی – یک دستگاه استار با متعلقات – ضبط سوت – با باندهای 
متعلقه – یک عدد کیس و مونیتور و موس و تبلت و یک عدد مودم – سرویس 
قابلمه نه پارچه چدنی – سرویس جا حبوبات – سطل برنج – قابلمه مسی – دو 
عدد فالکس آب – قفسه توری فلزی 5 طبقه – ظرف غذا مسافرتی – آبمیوه گیری 
دستی- لیوان شیشه ای 35 عدد – فنجان نعلبکی دو دست – پارچ آب شیشه سه 
عدد- کاسه و لیوان 25 عدد- ظروف شیشه و بلور دکوری شامل شیرینی خوری و 
آجیل خوری سی و هفت تکه کاسه و بشقاب غذاخوری 4 عدد- ظروف دکوری 
شامل شیرینی خوری – آجیل خوری- 37 تکه کاسه و بشقاب بزرگ بلور- کاسه 
بزرگ خورشت خوری 37 عدد- چاقوی آشپزخانه 18عدد- دوعدد ساعت دیواری 
– مجسمه پنج عدد- ماشین ریش تراش – کتاب اجتماعی اخالقی 22 جلد- آینه 
چوبی دیواری – آینه شمعدون فلزی با کنسول – تابلو دیواری دو عدد- قلیون یک 
عدد- فرش ماشینی 6 متری 4 تخته – فرش دستبافت 6 متری یک تخته – دو عدد 
پادری – پرده های اتاق و سالن سه تخته – البسه 17 تکه - رختخواب پشمی 3 
به مبلغ  آنها  به توجه به وضعیت فیزیکی و مشخصه  اقالم  پایه  دست جمع ارزش 
هشتاد وسه میلیون و چهارصدهزار ریال می باشد و مقرر گردید اموال فوق الذکر 
در تاریخ 97/09/12 از ساعت 9 الی 10 واقع در اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار 
نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه/ یک هفته از تاریخ مزایده مابقی  اخذ و 
ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید در صورتی که در مهلت 
مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های 
نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به 
اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنًا طالبین 
شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک/

اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
م.الف 1344خ    مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین- عرب عامری

 

متن آگهی
پیرو  آگهی های منتشره به پیوست یک نسخه اگهی دادنامه به نام نجم الدین دالوند 
فرزند حبیب اله ارسال می گردد.مقتضی است تا در یکی از جراید کثیراالنتشارمنتشر 

وجهت ضبط درسابقه به این شعبه ارسال گردد.
  » رای دادگاه »

در رابطه با دعوای آقایان  وبانوان 1-حمیدرضا2-محمدرضا3-مژگان 4-مهرنوش5-
مجتبی  آقای  جناب  وکالت  با  اصغر  فرزندان  کریمی  همگی  رضا  لیال6-علی 
خسروی به طرفیت آقایان 1-سرداربهرامی فرزندمحمود2-نجم الدین دالوند فرزند 
کرم  فرزند  سالمت  ناصر4-محمد  محمد  فرزند  وند  یوسف  اله3-سهیل   حبیب 
با  وچهارم  سوم  و  اول  ردیف  خواندگان  اصغر  فرزند  کریمی  گیتی  5-خانم  علی 
1-ابطال سند رسمی  به خواسته ی  کیانوش جمشیدیان حیدر  آقای  وکالت جناب 
االرث  میزان سهم  به  آباد  4 خرم  بخش  از29فرعی  12اصلی  ثبتی  پالک  زیر  ملک 
به  مقوم  گفته  پیش  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  201/000/000ریال2-الزام  به  مقوم 
201/000/000ریال 3-دستور موقت مبنی بر عدم نقل وانتقال همان ملک به پیوست 
کلیه خسارات قانونی نظر به این که ملک مورد نزاع حسب ظاهر اسناد جز اموال 
شرکت تعاونی شماره 336می باشد و دعوای راجع به اموال شرکت اعم از آن که 
در حال فعالیت یاتصفیه باشد با اشخاص حقیقی نیست . بنابراین اقامه دعوا ازطرف 
اشخاص حقیقی بدون اشاره به سمت احتمالی مطابق قانون نسیت . لذا در اجرای ماده 
2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع 
دعوای خواهان را صادر واعالم می نماید . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد -اکبرامرایی

دادنامه
دادگاه  عمومب بخش  خشکبیجار   پرونده کالسه 9709985280200191 شعبه 1 

تصمیم نهایی  شماره 
شاکی:خانم شکوفه  یوسفی  فرزند  رحمت  به نشانی  گیالن  شهرستان رشت  شهر 

خشکبیجار  خ مطهری
متهم: آقای  علی  جعفری  فرزند  غالم  به نشانی  گیالن  رشت  خشکبیجار  خ 

مطهری کوچه  علم  و دانش  منزل  شخصی
اتهام:  ترک انفاق

نسبت به شکایت  شکوفه  یوسفی  علیه  علی جعفری  دایر بر ترک  انفاق  حکم  
پرونده  ختم   اوراق  و محتویات   بررسی  جمیع  با  دادگاه   اعالمی  صادر  شد  
رسیدگی  را اعالم و با استعانت از خداوند  قادر  متعال  بشرح  ذیل مبادرت باصدار 

رای  می نماید.
رای دادگاه

  در خصوص  اتهام  آقای  علی  جعفری  یوسفی  فرزند  غالم  فاقد  مشخصات  دیگر  
در پرونده  دایر بر ترک  انفاق  همسر  دائمی  خویش  موضوع  شکایت  خانم  شکوفه  
یوسفی  فرزند  رحمت  دادگاه  با بررسی  محتویات  پرونده  از جمله  شکایت  شاکیه  
فوق  الذکر  و مستندات  ابزاری  ایشان  و گزارش  مرجع انتظامی  و تحقیقات  بعمل  
آورده  از سوی  مامورین  و مودای گواهی  گواهان  تعرفه  شده  که به موضوع  بزه 
انتسابی  در پرونده  شهادت  داده اند و نظر  به  عدم  حضور  متهم  در دادگاه  و عدم  
ارائه  هر گونه  دفاعی  از خویش  در قبال  اتهام  وارده  برغم  احضار  ایشان  و از طریق  
نشر آگهی در روزنامه  کثیراالنتشار  بشماره 3781  مورخه 97/6/10  و مویدا  به سایر  
قراین  و امارات  موجود  و منعکس  در پرونده  بزه منتسبه  به  نامبرده  را محرز  و 
مسلم  دانسته  و مستندا  به ماده  53  از قانون حمایت  خانواده  مصوب  91/12/1  ناظر  
بر ماده  19  مجازات  اسالمی  مصوب 1392  و ماده  174  از قانون  آیین  دادرسی  
کیفری  مصوب  1392  حکم به  محکومیت  متهم  به  تحمل  یکسال  حبس  تعزیری 
) درجه شش( صادر  و اعالم  می دارد  رای  صادره  غیابی  بوده  و ظرف  بیست  روز  
از تاریخ  ابالغ  واقعی قابل  واخواهی  در همین  دادگاه  و پس از  انقضای  مهلت  
واخواهی  ظرف  مدت  بیست روز  قابل  اعتراض  و تجدیدنظر خواهی  در محاکم  

محترم  تجدیدنظر  مرکز استان  گیالن  رشت  می باشد.
124-  رییس  شعبه  اول  دادگاه  عمومی  خشکبیجار – علی  اصغر  محمودیان

برگ اجرائیه
کالسه پرونده دادرسی 1/96/800ش  

محکوم له حسین حرمت خواه  فرزند عبداله به وکالت آقای جعفر صادق دادگر  به 
نشانی خوی –خ امام – کوچه نوراله خان –مجتمع نوراله خان –طبقه چهارم واحد 
11  و محکوم علیه  بهروز موسی زاده  مجهول المکان موجب دادنامه شماره  2161 
مورخه    96/12/23 شورا ی حل اختالف  شعبه اول که وفق دادنامه شماره --شعبه  
--  دادگاه تجدید نظر  استان قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ  200/000/000  ریال با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ3/600/000 
ریال  تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا  لغایت  اجرای حکم طبق شاخص  
قیمتها یوم الوصول وحق الوکاله وکیل در حق خواهان  پرداخت نماید. ضمنا پرداخت 

نیم عشر دولتی به عهده محکوم عیله  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 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 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید
 قاضی شعبه اول شورا ی حل اختالف شهرستان خوی – حق ویردی زاده 
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 رشد ۳۱ درصدی بیمه زنان خانه دار
 تحت پوشش تأمین اجتماعی

 تعداد زنان خانه دار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از 116 هزار و 
126 نفر در مرداد 96 به 152 هزار و 869 نفر در مرداد 97 رسیده و این 

آمار رشد 31.6 دهم درصدی را نشان می دهد.
به گزارش پیام زمان ، بیمه زنان خانه دار با سه نرخ حق بیمه متفاوت و قابل 
انتخاب برای متقاضیان ارائه می شود. نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه 
دار برای برخورداری از حمایتهای بازنشستگی 12 درصد؛ بازنشستگی 
و فوت )پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط( 14 درصد و 
بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 18 درصد حقوق مبنای کسر حق بیمه 
است. براساس آخرین آمار مربوط به زنان خانه دار تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی؛ زنانی که با نرخ حق بیمه 12 درصد تحت پوشش قرار 
گرفته اند در مرداد ماه سال جاری به 95 هزار و 894 نفر رسیده اند. در 
مرداد ماه سال 96 تعداد این گروه از زنان خانه دار 96 هزار و 983 نفر بود 

که رشد 37 درصدی را در یک سال گذشته نشان می دهد.
تعداد زنان خانه داری که با نرخ حق بیمه 14 درصد تحت پوشش قرار 
گرفته اند، از 15 هزار و 946 نفر در مرداد 96 به 22 هزار و 115 نفر در 
مرداد 97 رسیده و رشد 38 و 7 دهم درصدی داشته است. همچنین تعداد 
زنان خانه داری که با نرخ حق بیمه 18 درصد تحت پوشش قرار گرفته 
اند از 30 هزار و 197 نفر در مرداد 96 به 34 هزار و 860 نفر در مرداد 97 

رسیده است و رشد 15 و 4 درهم درصدی را نشان می دهد.
الزم به ذکر است تمامی زنان 18 تا 50 سال اعم از مجرد یا متاهل می 
توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور با قرار گرفتن 

تحت پوشش بیمه زنان خانه دار از خدمات این سازمان بهره مند شوند.
بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت هایی است که به زنان ارائه می شود و 
فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به 
سادگی انجام می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی،از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ 
پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که 
کمتر از 5 سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می توانند دستمزد 
مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای 
عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل 
دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل 370 هزار و 423 ریال و 
حداکثر آن نیز 7 برابر حداقل دستمزد است. حق سرانه درمان هر ســال 
بــه تصویب هیــأت وزیران می رســد و در سال جاری 44 هزار تومان 

برای هر نفر تعیین شده است.

مهار روند فزاینده آلودگی هوای تهران

کمتر از دو هفته پس از اجرای مرحله دوم طرح کاهش، اولین نشانه های 
تاثیر مثبت این طرح بر کیفیت هوای شهر تهران در حال نمایان شدن 
است. به طوری که با گذشت 230 روز از سال مشخص شده که روند 
فزاینده آلودگی هوا نسبت به سال گذشته، از نیمه دوم سال معکوس شده 

و در یک ماه و نیم اخیر در هیچ روزی هوای تهران ناسالم نشده است.
به گزارش پیام زمان ،بر اساس اعالم معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران، تا 14 آبان که 230 روز از سال 1397 می گذرد، هوای 
تهران در هیچ روزی به وضعیت ناسالم نرسیده است و تعداد روزهای با 
هوای پاک و سالم نیز از 196 روز در سال 96 به 203 روز در سال 97 
رسیده است. بررسی جزییات این گزارش نشان می دهد با آنکه در نیمه 
ابتدایی سال جاری کیفیت هوای تهران در ادامه روند سه سال اخیر روند 
نزولی داشت و تعداد روزهای پاک و سالم کاهش یافته و تعداد روزهای 
»ناسالم برای گروههای حساس« افزایش یافته بود، با ورود به نیمه دوم 
سال، این روند به طرز محسوسی تغییر کرده است. در حالی که در سال 
96 از اول مهر تا 14 آبان، تهران 12 روز ناسالم برای گروههای حساس و 
یک روز کامال ناسالم را تجربه کرد، در سال 97 در این 44 روز حتی یک 
روز هم هوای تهران از مرز سالمت عبور نکرده و تعداد روزهای آلوده در 
این برهه زمانی از 13 روز به صفر رسیده است. در مقابل، در همین بازه 
زمانی 44 روزه در سال 97 شاهد 5 روز هوای پاک هستیم و حال آنکه 
در سال 96 در همین برهه، تهران تنها یک روز هوای پاک را به خود دبد. 
این دستاورد ملموس در حالی به دست آمده که هنوز اعمال جریمه توسط 
دوربین های جدید آغاز نشده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که با 
افزایش پوشش معاینه فنی خودروها و به ویژه نظارت های سختگیرانه ای 
به زودی شاهد  که در خصوص خودروهای دیزلی آغاز شده است، 
تأثیرگذاری بیشتر طرح کاهش آلودگی هوا بر تولید و انتشار ذرات آالینده 

کوچک تر از 2.5 میکرون باشیم.

خبر

 تولید 67 درصد داروهای ایرانی 
در داخل کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نسبت تولیدات 
دارویی کشور که مواد اولیه و مؤثره آن، تولید ملی است 
افزایش چشمگیری یافته و در راستای اقتصاد مقاومتی 
با رشد افزون بر 24 درصد، به 67 درصد از کل داروی 

تولیدی کشور در ماه های اخیر رسیده است.
کیانوش جهانپور افزود: این اطالعات بر اساس آخرین 
مؤثره  مواد  سندیکای  دبیرخانه  برآوردهای  و  آمارها 
دارویی و به رغم مشکالت، تهدیدها و تحریم های 

اعمال شده در ماه های اخیر به دست آمده است.
وی خاطرنشان کرد: آمار استخراجی قبل، مربوط به 
برآوردهای سال 1395 بوده که حداقل ماده اولیه 54 
درصد داروهای تولیدی در داخل، تولید ملی بود اما در 
آخرین آمارها، سهم مواد اولیه و موثره ایرانی در تولید 
دارو به 67 درصد رسیده است که در نوع خود یک 

رکورد کم نظیر به شمار می آید.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در ماه های آتی، هر 
ماه و شاید هر هفته شاهد فرموالسیون و تولید محصوالت 
جدید دارویی در کشور خواهیم بود، اما مشخصه اصلی 
و وجه تمایز صنعت دارویی ایران از سایر کشورهای هم 
ارز، توانمندی فعلی و پتانسیل و فرصت هایی است که 
در حوزه تولید مواد اولیه و موثره دارویی در کشور به 
فعلیت رسیده و به سرعت در حال توسعه است. جهانپور 
افزود: بدون تردید مسیر توسعه صنعت دارویی کشور 
و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در این حوزه از شاهراه 
توسعه تولید مواد اولیه و مواد موثره دارویی در داخل 
کشور می گذرد و زیرساخت ها و منابع مورد نیاز برای 
تحقق این موضوع در صنعت و دانشگاه ها و مراکز علمی 

و تحقیقاتی کشور تا حد زیادی فراهم است. 

تبلیغاتی که در فضای مجازی جان 
کاربران را می گیرد

دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ضمن هشدار 
در مورد تبلیغات اغواکننده جراحی زیبایی در فضای 
مجازی گفت: مرگ و میر ناشی از این جراحی ها بستگی 
به حوادث حین و بعد از عمل و مشکالت زمینه ای 
بیمار دارد. به گزارش زمان، بابک نیکومرام دبیر انجمن 
جراحان پالستیک و زیبایی در آستانه برگزاری دومین 
کنگره بین المللی بزرگان جراحی پالستیک و زیبایی در 
رینوپالستی، اظهار داشت:  این کنگره به زبان انگلیسی 
با محور رینوپالستی )جراحی بینی( با حضور اساتید 
بین المللی و سخنرانان داخل کشور 22 تا 23  آبان ماه 
برگزار می شود و برای فوق تخصصهای جراح پالستیک 
و متخصصین گوش و حلق و بینی دارای امتیاز بازاموزی 
میباشد. وی افزود: متعاقب این کنگره نیز کنگره داخلی 
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 24 تا 25  آبان برگزار 
خواهد شد که محور آن بادی کانتورینگ است. دبیر 
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره به اینکه اگر 
جراح بینی حاذق نباشد ممکن است مشکالت مختلف 
تنفسی، بدشکلی و بدفرمی بینی پس از جراحی بروز 
کند، گفت: مرگ و میر ناشی از این جراحی بستگی به 
حوادث حین و بعد از عمل و مشکالت زمینه ای بیمار 
دارد. البته هر عمل جراحی ممکن است عوارضی  داشته 
باشد که قبل از عمل باید تمام مخاطرات آن به بیمار 
اعالم شود. نیکومرام گفت: مردم به  تبلیغات اغواکننده در 
مورد جراحی های مختلف از جمله جراحی بینی توجه 
نکنند، تعداد زیادی از تبلیغات فضای مجازی توسط 
تکنسین های اتاق عمل و همچنین افراد غیر پزشک انجام 
می گیرد که الزم است بیماران مشخصات جراح مورد 
نظر را  از طریق مراجعه به سایت نظام پزشکی، سایت 
انجمن جراحان  پالستیک و سایت  انجمن جراحان 

گوش و حلق و بینی چک کنند.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 90 درصد 
مردم کشور کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت 
قیمت  افزایش شدید  به  توجه  با  و   می کنند 
لبنیات، از همه کسانی که در زنجیره تولید و 
عرضه  لبنیات نقش دارند، درخواست داریم 
مناسب  قیمت  تعیین  و  لبنیات  تامین  به  که 

این فرآورده ها توجه کنند.
هفتگی  خبری  نشست  در  حریرچی  ایرج 
شیر  گرانی  درباره  خبرنگاران  حضور  با 
اظهار  نیز  اخیر  ماهه  چند  در  لبنیات  و 
و  شیر  سرانه  مصرف  میزان  امروزه  داشت: 
لبنی یکی  از شاخص های مهم  فرآورده های 
افزایش  است.  اجتماعی  اقتصادی-  توسعه 
فراگیری،  قدرت  و  هوش  ارتقای  رشد، 
و  طول  عمر  افزایش  کاری،  توان  افزایش 
پیشگیری از کار افتادگی زودهنگام از مزایای 

مصرف روزانه شیر ولبنیات است.
به گفته او، شیر به دلیل دارا بودن ترکیبات 
خاص تنها  ماده شناخته شده در طبیعت است 
که می تواند به طور متعادل تمام نیازهای بدن 
ترمیم  و  ساخت  انرژی،  تامین  رشد،  شامل 
وجود  با  افزود:  وی  کند.   را  تامین  بافت ها 
اینکه حدود 60 درصد مردم کشور ما چاق یا 

دارای اضافه وزن هستند و مصرف غذاهای 
نیز مواد  چرب و شور نظیر  فست فودها و 
در کشور شایع  نوشابه ها  نظیر  مضر شیرین 
فرآورده های  و  شیر  سرانه  مصرف  است، 
است  روز  در  190  گرم  ما  کشور  در  آن 
کمتر  گرم(   250( شده  توصیه  مقدار  از  که 
ما  کشور  مردم  درصد   90 از  بیش  است. 
دریافت  می کنند.  کلسیم  نیاز  حد  از  کمتر 
کلسیم  منبع  بهترین  آن  فرآورده های  و  شیر 
هستند. کلسیم در رشد و استحکام دندان ها 
دارد.  سخنگوی  اساسی  نقش  استخوان ها  و 
وزارت بهداشت ادامه داد: بررسی های علمی 
حاکی از آن است که 40 درصد زنان بالغ و 
35 درصد مردان بالغ کاهش  ترکم استخوان 
دارند و حداقل 2.2 میلیون نفر از مردم کشور 
سخنگوی  هستند.  استخوان  پوکی  دچار 
قیمت  افزایش  گفت:  بهداشت  وزارت 
مردم  قدرت  خرید  کاهش  و  لبنیات  و  شیر 
سن  کاهش  استخوان،  پوکی  افزایش  باعث 
بروز پوکی استخوان و کاهش سرعت رشد 
می شود.  شکستگی  آموزان  دانش  استخوانی 
قابل  آسیب  و  ضربه  بدون  و  خودبه خودی 
توجه از عوارض مهم پوکی استخوان است. 

حدود 50 هزار مورد شکستگی لگن  مربوط 
به پوکی استخوان در کشور در افراد مسن به 
وجود می آید که عوارض و هزینه های قابل 
توجه آن به خانواده ها و کشور وارد  می شود. 
حریرچی بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت 
از  ما  اخیر،  مدت  در  لبنیات  و  شیر  شدید 
عرضه  و  تولید  زنجیره  در  که  کسانی  همه 
شیر و  لبنیات نقش دارند، درخواست داریم 
که عالوه بر نقش اقتصادی به مسئولیت های 
لبنیات  و  شیر  تامین  در  هم  خود  اجتماعی 
برای مردم  عزیز کشورمان و تعیین قیمت این 

فرآورده ها توجه جدی کنند.
وی گفت: از دستگاه های نظارتی درخواست 
شیر  قیمت  افزایش  متخلفان  با  که  داریم 
از  کنند.  جدی  بسیار  برخورد  لبنیات   و 
لبنیات  و  شیر  داریم  درخواست  خانواده ها 
را در اولویت انتخاب مواد غذایی خود قرار 
دهند. حریرچی افزود:  خانواده های با درآمد 
متوسط و باالتر حتما با کاهش مصرف مواد 
پرکالری و شیرین، مصرف  غذایی چرب و 
مسئوالن  از  افزایش  دهند.  را  لبنیات  و  شیر 
افزایش  با  که  داریم  درخواست  ربط  ذی 
آسیب  و  فقیر  خانوارهای  خرید  قدرت 

پذیر و همچنین عرضه مستقیم و رایگان  یا 
بسیار ارزان شیر و لبنیات برای این عزیزان 
نظیر بسته های حمایت کاالیی و توزیع شیر 
فعال  پیش  از  بیش  زمینه  این  در  مدارس 

 باشند. 
میزان  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
مواد  و  دارو  تولید  در  خودکفایی  کشور 
و  تهدیدها  تمام  وجود  افزود:  دارویی  اولیه 
در  خودکفایی  میزان  دشمنان،  تحریم های 
تولید دارو و مواد اولیه  دارویی در کشور طی 
افزایش  میزان چشمگیری  به  اخیر  سال های 

یافته است. 
وی ادامه داد: همان طور که قبال اعالم شد 
98 درصد مقدار عددی و   70 درصد مقدار 
تولید  ایران  مردم  مصرفی  داروی  ریالی 
و  اولیه  مواد  سهم  اکنون  هم  است.  داخلی 
 67 کشور  به  داروی  تولید  در  ایرانی  موثر 
کشورهای  با  مقایسه  در  که  رسیده  درصد 
نظیری است.   هم سطح خودمان رکورد کم 
معاون وزیر بهداشت گفت: در سال 95 این 
سهم 54 درصد بوده است.  سیاست وزارت 
و  دارو  داخلی  تولید  از  حمایت  بهداشت 
مواد اولیه و موثره ایرانی است و از مردم و 
پزشکان عزیز نیز درخواست  همکاری بیشتر 
و حمایت از دانشمندان و داروسازان متعهد 
نیاز  مورد  داروی  تولید  در  خودمان  کشور 

کشور عزیزمان را داریم. 
ماجرای  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
نیز  استان ها  از  یکی  در  آلوده  زمینی  سیب 
بیان کرد: محصوالت کشاورزی اصلی مردم 
و  سیب  مثل  اصلی  میوه   قلم   15 که  شامل 
پرتقال و سبزیجات برگی و سیب زمینی و 
پیاز است بررسی شده و اگر آلودگی وجود 
داشته  باشد، گزارش می شود. در حال حاضر 
به دنبال کددار کردن مزارع نیز هستیم. برخی 
و  آلوده  زمینی  سیب  درباره  منفی  خبرهای 
و  مرغ  آلودگی  و  شیر  در  وجود  وایتکس 
استانداردهای  اکثر  نمی کند.  کمکی  غیره، 
به سختگیری  مواد غذایی  کیفیت  در  کشور 
این  با  است.  و  حتی شدیدتر  اروپا  اتحادیه 
بهتر  اما  می شود،  برخورد  متخلفان  با  حال 

است اخبار منفی ترویج نشود. 

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت در 
واکنش به برخی اظهارات مبنی بر خروج برخی داروها از جمله 
داروهای شیمی درمانی از پوشش بیمه ای، تاکید کرد: هیچ دارویی 
از پوشش بیمه ای سازمان بیمه سالمت خارج نشده  و این کار 

بدون مصوبه شورای عالی بیمه سالمت امکان پذیر نیست. 
محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارات در 
خصوص خروج دارو از پوشش بیمه ای سازمان بیمه  سالمت، 
گفت: سازمان بیمه سالمت هیچ دارویی را از پوشش بیمه ای 
خارج نکرده و اصوال سازمان های بیمه گر نمی توانند این کار را 

 بدون تصویب شورای عالی بیمه سالمت انجام دهند. 
وی افزود: شورای عالی بیمه سالمت نیز در جلسه های اخیر هیچ 

دارویی را از پوشش بیمه خارج نکرده است. 

هیچ دارویی از پوشش »بیمه 
سالمت« خارج نشده است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیش نویس الیحه 
قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 

با مردان خارجی خبر داد.
محمد شریعتمداری در این باره اظهار کرد: فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر 

ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
وی افزود: در قانون مصوب 1385 درباره وضعیت فرزندان زیر 
18 سال سکوت شده بود، اما با اصالح قانون مصوب 1385 و 
تصویب پیش نویس قانونی الیحه در جلسه مورخ 13 آبان ماه 97 
هیات دولت ، فرزندان زیر 18 سال با تقاضای مادر ایرانی خود 

می توانند به تابعیت ایران درآیند.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت این الیحه به ایسنا گفت: تصویب 
این الیحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از 
حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این 
کودکان و سایرین ، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری 
است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان با اظهار کرد: 
تصویب این الیحه زمینه ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با 
همکاری و انسجام دستگاه های مسئول و همراهی فعالین مدنی 
و سازمان های مردم نهاد ، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین 

ما بهتر شود.

اعطای اتبعبت ایراین به فرزنداین 
که پدرشان خارجی است 

فرمانده نیروی انتظامی درباره حضور مردم در روز 28 صفر در 
حرم رضوی گفت: پیش بینی می کنیم امسال حدود 5 میلیون 
نفر زائر آقا امام رضا )ع( باشند که برای تسهیل در تردد زائران 

و امنیت آنها تدابیر الزم به انجام رسیده است.
سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم تدفین سه تن از شهدای 
گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در جمع خبرنگاران افزود: 
عزت و اقتدار امروز ما مدیون خون شهدا به خصوص شهدای 
دوران هشت سال دفاع مقدس است و نیروی انتظامی با تمام 
توان در خدمت مردم و حافظ ارزشهای انقالب اسالمی است.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی حافظ جان، مال، نأموس و 
امنیت مردم هستند و برای آسایش و آرامش هر چه بیشتر مردم 

جان خود را تقدیم خواهند کرد.
وی در خصوص برگزاری آیین ملکوتی اربعین حسینی نیز 
گفت: در ماموریت بزرگ اربعین همکاران نیروی انتظامی با 
تمام توان و اقتدار برای حفظ امنیت و آرامش زائران از هیچ 
تالشی دریغ نکردند. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: به 
همین منظور از 5 هزار نیروی کمکی پلیس و نیز همکاران ما 
در حوزه های اطراف مشهد مقدس برای تردد و دیگر مسائل 
زائران استفاده خواهد شد.سردار اشتری اظهار داشت: امیدوارم 

مورد شفاعت شهدا باشیم و در قیامت شرمنده آنها نشویم.

پلیس امنیت پنج میلیون زائر 
مهشد را در 28 صفر اتمین یم کند

آگهی فقدان
احتراما نظر به اینکه پرونده ثبتی مساحت 1000 متر مربع مشاع از 5/ 1046 متر 
مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3018 متر مربع قطعه 12 پالک 
شماره فرعی 2780  اصلی 22 مفروز و مجزی شده از پالک 2279 از 22  اصلی  
واقع در اراضی کالک کرج جزء حوزه ثبتی فردیس که شماره ثبت 238  صفحه 
385 دفتر امالک 2 به نام ستاد اجرایی حضرت امام )ره (  ثبت و سند مالکیت 
صادر گردیده و با جستجو های به عمل آمده پیش نویس پرونده ثبتی تاکنون به 
دست نیامده است و طبق بررسی های به عمل آمده متخلف یا کسی که موثر دفقدان 

پرونده ثبتی باشد مشخص نمی باشد. / ط 1016
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 139704015097000808/1

و  ملی 4589205189  شماره  به  محمدقاسم  فرزند  ادیم  شهرام  آقای  به  بدینوسیله 
شناسنامه شماره 1481 بدهکار پرونده کالسه   139704015097000808/1 که برابر 
گزارش مامور ابالغ اداره پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابرسند رهنی 
شماره 123487 و مورخ 1394/09/10 تنظیمی دفترخانه شماره 27 ایالم بین شما و 
بانک ملت ایالم مبلغ 14/145/107/813 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه9700825 در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم - هوشنگ بابائی

آگهی ابالغ دادنامه 
برابر پرونده کالسه970498  شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمد افخم دغدغان به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  بطرفیت 
1- علنقلی  جعفری  فرزند جبار 2- خداویردی  صفرلو  فرزند الهوردی مجهول 
قرارداد    یکفقره  وجه  بابت  از  ریال   10/000/000 مبلغ   مطالبه  بر  مبنی  المکان  
بانکی طرح دعوی نموده  وبرابر دادنامه 9709974634300593  مورخه   97/4/4 
محکوم گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده73  قانون ایین دادرسی مدنی 
یک نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر 
الزم  قانونی  اقدام  تا  تحویل  را  دادنامه  ضائم   و  دادخواست  ثانی  نسخه  شعبه  

صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به  اقا/خانم افضل اصالن زاده قره موسی 
خواهان بانک ملت  دادخواستی بطرفیت  خوانده اقا/خانم افضل اصالن زاده قره 
موسی به خواسته مطالبه مطروح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 
9709984634200626   شعبه  2  شورای حل اختالف  شهرستان خوی  ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 97/9/14 ساعت  10 تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق  
موضوع ماده 73 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 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  ودر وقت  اعالم نشانی کامل خود نسخه 

مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد. –شهرستان خوی بلوار مطهری
مسئول  دفتر شعبه 2  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی 

 دادنامه 
 شماره دادنامه 97/116  شماره پرونده  2/1645/96ش

مرجع رسیدگی: شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی به ادرس – خوی 
بلوار مطهری مجتمع شماره یک 

خواهان :   بانک  ملت  به وکالت  جعفر صادق دادگر
خواندگان :حسن رحیم زاده  خوی بلوار 15 خرداد پشت کوی الله خ 14 متری 

احداثی بر خیابان قطعه جنوبی-پ 18 به نشانی همگی مجهول المکان
خواسته :قرارداد بانکی 

قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
دادگر     وکالت  جعفر صادق  به  ملت   بانک   : در خصوص دعوی  رای شورا   
بطرفیت حسن رحیم زاده    بخواسته مطالبه مبلغ  200/000/000 ریال از بابت 
قرارداد بانکی  بشماره 922531461/82و تاریخ 92/12/6   با احتساب کلیه   هزینه 
های دادرسی  و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله   ؛ با عنایت  به جامع اوراق 
پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و اطالع از دعوا و مستندات  آنه 
حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از 
تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات 
در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را 
موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  
پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  194 و 198و522 ق.آ. د. م  
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ  200/000/000 ریال بابت  
اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و 
پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ 3/600/000 و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف20  روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
امامی- قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای رشید خرم دین فرزند جواد  

به  دین  خرم  رشید  خوانده  بطرفیت   دادخواستی  رضائی  محمد  اقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه  چک مطروح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 
9709984635000653  شعبه10   شورای حل اختالف  شهرستان خوی  ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ    1397/9/20 ساعت 9 صبح  تعیین که حسب دستور دادگاه  
بودن  المکان  مجهول  به علت  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  
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.
مسئول  دفتر شعبه 10  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- محمدرضا شیبانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 6/97ش/728

وقت رسیدگی: 97/9/22 ساعت11
خواهان: بانک مهر اقتصاد

خوانده: شیرین فاتحی پیکانی
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  ششم 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
آگهی می شود.  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1346خ  مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     علی حکیم زاده    ساکن....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
محسن مالئی   دادخواستی بخواسته       مطالبه وجه -تامین خواسته   به استناد   
دادخواست و ضمائم  به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 551/96 شعبه ششم   
ثبت و وقت دادرسی  به روز   شنبه 97/9/17 ساعت 9 صبح  تعیین گردید. اینک 
بدرخواست       محسن مالئی     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
برای دریافت  انتشار آگهی  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  االنتشار بشما  کثیر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه     ششم شورای حل اختالف تنکابن  

رونوشت حصر وراثت
 اقای جواد توسلی به شماره شناسنامه 1379 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره970730 تقدیم شورا نموده چنین اشعار 
داشته که شادروان غالمحسین توسلی به شناسنامه شماره 459 در تاریخ جمعه 13 

مهر 1397 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از 
1-  سکینه جاللی فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه چهار همسر متوفی

2-  جواد توسلی فرزند غالمحسین و شماره شناسنامه 1379 فرزند متوفی
3-  الهه توسلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 694 فرزند متوفی

4-  راحله توسلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 292 فرزند متوفی
 اینک شو را پس از انجام تشریفات مقد ماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارند و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ انتشار آگهی و ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر 

خواهد شد م.الف 97.523
قاضی  شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه طالشی فرزند محمد   بشرح درخواستی که به شماره 1/368/96/ش 
ح این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که   شادروان علی اکبر عصری فرزند لطیف شماره شناسنامه  368 صادره 
از   تنکابن در  تاریخ7/30/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   ... بدرود زندگی 
گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  1-فاطمه طالشی همسر 

متوفی 2-سمیرا عصری فرزند متوفی 3-امیر عصری فرزند متوفی
4-اسمعیل عصری فرزند متوفی
5-ابراهیم عصری فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
ابوالقاسم قاسم زاده قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف  بخش نشتا

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    فریبا علی کاهی فرزند اکبر     به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 139 مورخ 97/2/29صادره از شعبه دوم   شورای حل اختالف 

مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
مبلغ   پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   /ش2جنابعالی    764/96 پرونده  بکالسه 
200/000/000 ریال بابت  اصل خواسته و 2/630/000 ریال  هزینه دادرسی  و حق 
الوکاله وکیل   و خسارت تاخیر از زمان سر رسید 93/4/15 تا   زمان پرداخت     در 
حق خواهان  منصور بالسی با وکالت جواد منصور کیایی به نشانی تنکابن-سه را ه 
خرم آباد -روبروی مخابرات    ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه 
اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

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

 

گرانی لبنیات؛ سالمت مردم را نشانه رفته! 

90درصد ایرانیان از کمبود کلسیم رنج می برند
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مذکرات ژاپن با آمریکا بر سر 
تحریم های ایران

نخست وزیر ژاپن گفت که کشورش با آمریکا در 
مورد تحریم های ایران از نزدیک مذاکره می کند.
که  گفت  ژاپن  وزیر  نخست  سوگا-  یوشیهیده 
ایران  های  تحریم  مورد  در  آمریکا  با  کشورش 
گفتگو می کند.سوگا در مورد جزئیات این مذاکرات 
صحبتی نکرد ولی گفت ژاپن درخواست کرده که 
این تحریم ها نباید تاثیر بدی بر فعالیت شرکتهای 

ژاپنی داشته باشند.
آمریکا در روز جمعه اعالم کرد که موقتا به هشت 
وارد کننده اجازه می دهد پس از آغاز تحریم های 
ایران در روز دوشنبه، همچنان از ایران نفت بخرند. 
هدف این تحریم ها اجبار ایران به مهار فعالیت های 
هسته ای، موشکی و منطقه ای آن است.واشنگتن تا 
حاال نام این کشورها را منتشر نکرده است و از 
عبارت حوزه های قضایی برای نامیدن آنها استفاده 
می کند. عبارتی که ممکن است تایوان را هم شامل 
شود چون آمریکا آن را به عنوان یک کشور قبول 
ندارد. چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، امارات 
و ژاپن بزرگترین واردکنندگان نفت ایران هستند. در 
حالی که تایوان گهگاهی از ایران نفت خام می خرد 

و خریدار عمده آن نیست.

 روسیه به گسترش تجارت نفتی
 با ایران ادامه می دهد

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد این کشور با وجود 
به  آمریکا،  طرف  از  شده  وضع  محدودیت های 

معامله نفتی با ایران ادامه می دهد.
اعالم کرد  انرژی روسیه،  نواک- وزیر  الکساندر 
این کشور تالش می کند به توسعه معامالت نفتی 
با ایران ادامه دهد. وی گفت: ما باور داریم باید در 
پی سازوکاری باشیم که به ما امکان می دهد توسعه 

همکاری با شریکان خود و با ایران را ادامه دهیم.
وزیر انرژی روسیه تأکید کرد که می تواند قطعا تأیید 
کند که تجارت نفتی این کشور با ایران در هفته آینده 
ادامه خواهد یافت. نواک از اظهارنظر درباره احتمال 
افزایش معامالت نفتی ایران و روسیه خودداری 
کرد، اما اعالم کرد روسیه پیش از تصمیم گیری 
درباره تغییر حجم معامالت، پیامدهای تحریم ها را 

تحلیل می کند.
ایران و روسیه گفت:  وی درباره معامالت نفتی 
این معامالت به ایران یک منبع تضمین شده برای 
گسترش  امکان  مسئله  این  و  می دهد  پرداخت 
معامالت را فراهم می کند. ما تجارت تاریخی با 
ایران داریم و ایران به فناوری و خدمات ما نیاز دارد.

کوتاه از انرژی

توقف پروژه های ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر

 عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران اعالم کرد، ساخت پروژه 
های نیروگاه های خورشیدی و بادی به دلیل نوسانات نرخ ارز در ماه 

های اخیر متوقف شده است.
بهزاد آسایی افزود: پروژه های متوقف شده در مراحل مختلف اجرا 
قرار دارند؛ اعتبار اسنادی )ال.سی( برخی از این طرح ها گشایش یافته 
و برخی حتی تسهیالت طرح را نیز دریافت کرده اند. وی ادامه داد: با 
توجه به نوسانات نرخ ارز، هزینه ها سه برابر افزایش یافته اما نرخ خرید 
تضمینی در این مدت ثابت بوده است؛ به همین سبب، سرمایه گذاران 
منتظر تعدیل قراردادها هستند تا بعد از آن پروژه ها را ادامه دهند. عضو 
هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران اضافه کرد: در این مدت برخی 
بانک های ایرانی به سرمایه گذاران اعالم کرده اند که »طرح ساخت 
انرژی تجدیدپذیر در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارد و نمی توانیم 
ریسک آن را قبول کنیم«. آسایی با یادآوری اینکه خرید انرژی بادی در 
گذشته 12 سنت بود اما با نوسانات نرخ ارز به سه سنت رسیده است، 
گفت: با توجه به سه برابر شدن نرخ ارز، نرخ خرید تضمینی برق از 

نیروگاه های تجدیدپذیر باید حداقل 2 برابر افزایش یابد.
»در شرایط کنونی، حتی ساخت نیروگاه های حرارتی نیز غیراقتصادی 
شده و در سال های آینده، خاموشی در راه است؛ چون بخش خصوصی 
تمایلی به سرمایه گذاری در نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر ندارد.« 
بر اساس این گزارش، در حالی عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی 
ایران از توقف پروژه های ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر سخن می 
گوید که وزارت نیرو برنامه ریزی کرده برای تامین برق تابستان 98، در 
کنار نیروگاه های حرارتی و برقابی، 598 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
را به مدار تولید بیاورد. در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر، تا خردادماه 
سال آینده برنامه ریزی شده است که 102.4 مگاوات نیروگاه بادی، 
437 مگاوات نیروگاه خورشیدی، 14.4 مگاوات نیروگاه زیست توده، 
32.6 مگاوات نیروگاه برقابی کوچک و همچنین 11.4 مگاوات از محل 
بازیافت حرارتی وارد مدار کند تا به این ترتیب 598 مگاوات به ظرفیت 
کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود. ظرفیت کنونی انرژی های 
تجدیدپذیر کشور 650 مگاوات اعالم شده که این ظرفیت مشتمل بر 
65 واحد نیروگاهی در مقیاس مگاواتی و بیش از 2هزار واحد نیروگاهی 

خانگی است.
 پایین بودن بازده تولید برق در نیروگاه های حرارتی

عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران در ادامه سخنان به بازدهی 
پایین در برق تولیدی نیروگاه های حرارتی اشاره کرد و گفت: اکنون 
متوسط بازدهی نیروگاه های تولید برق حرارتی 38 درصد است؛ یعنی 
62 درصد انرژی هایی که برای تولید برق در این نیروگاه ها هزینه 
می شود، از بین می رود؛ عالوه بر این، بخشی از برق حرارتی نیز در 
میسر انتقال تلف می شود، در حالی که انرژی های تجدیدپذیر در محل 

مصرف مستقرند و چنین تلفاتی ندارد.
»سیدهاشم اورعی« رئیس هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران نیز در 
این نشست اعالم کرد که برنامه های پنج ساله درخصوص انرژی های 
تجدیدپذیر اجرا نشده است. »در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده 
بود که پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شود اما فقط 200 
مگاوات محقق شد.« وی ادامه داد: »در طول پنج سال برنامه، این مساله 
پیگیری نشد که روند اجرای برنامه چگونه طی می شود؛ بعد از پنج سال 

همان برنامه را مجددا برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفتند.«

خبر

ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عامل  مدیر 
گفت : با توجه به ذخایر ارزی و ظرفیت های 
اقتصاد کشور حتی اگر سه سال صادرات نفت 

نداشته باشیم کشور اداره می شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سید کمال سید 
علی اظهار کرد: تمام فاکتور های اقتصاد کشور 
بر پایین آمدن رتبه ریسک ایران تاکید دارد زیرا 
ایران آنچنان بدهی در دنیا ندارد و همه اقساط 

خود را در زمان تحریم ها پرداخت کرده ایم و 
ذخایر خوبی داریم. مدیر عامل صندوق ضمانت 
صادرات ایران افزود: با توجه به ذخایر ارزی و 
ظرفیت های اقتصاد کشور حتی اگر سه سال 

صادرات نداشته باشیم کشور اداره میشود.
وی گفت: فروش نفت ایران ادامه دارد و ایران 
به لحاظ بزرگی اقتصاد و وجود معادن ، صنعت، 
فوالد و 20 کارخانه سیمان شرایط خوبی دارد و 

امیدواریم که رتبه ریسک ایران در تجارت بین 
المللی کاهش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت 
اقتصاد  ایران، صادرات را سپردفاعی  صادرات 
کشورمان در زمان تحریم ها دانست و گفت: 
در این شرایط داشتن صادرات واجب است و 
با به دست آوردن رشد مثبت در تراز تجاری 
مشکالت مرتفع می شود. وی گفت: سرمایه 
صندوق ضمانت صادرات ایران 1500 میلیارد 
تومان است که 7 تا 10 برابر سرمایه صندوق 
پوشش بیمه ای داریم. وی با بیان که فرهنگ بیمه 
در میان صادر کنندگان باید افزایش یابد گفت: 
میزان تقاضای بیمه صادراتی در ایران در مقایسه 
با کشور های پیشرفته پایین است و برخی صادر 

کنندگان این امر را یک هزینه اضافی میدانند.
 ریسک صادرات را در زمان تحریم 

پوشش میدهیم
مدیر عامل صندوق صمانت صادرات ایران 

خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در 
آغاز رسمی تحریم  اولین روز  امروز  گفت: 
های آمریکا علیه کشورمان است و به عنوان 
یک سپر دفاعی مدافع صادرکنندگان هستیم 

و ریسک تجارت آنها را پوشش میدهیم.
آمریکا  اینکه  وجود  با  داشت:  اظهار  وی 
هشت کشور را از ممنوعیت تجارت با ایران 
معاف کرده است اما در هر شرایط صندوق 
ضمانت صادرات می تواند ریسک را پوشش 

دهد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران 
گفت: امسال تراز تجاری کشور به 5 میلیارد 
دالر می رسد ؛ تحریم نرخ ارز را باال برده 
واردات  شده  باعث  موضوع  این  که  است 
این  بیشتر شود هر چند که  کم و صادرات 
افزایش نرخ ارز مشکالت مختلفی بر جامعه 

اعمال کرده است.

3 سال هم نفت نفروشیم به مشکل نمی خوریم

حجم دومین عرضه بورسی نفت 700 هزار بشکه است

700 هزار بشکه نفت یکشنبه آینده )بیستم 
آبان ماه( برای دومین بار در بورس عرضه 

می شود.
نفت  عرضه  نخست  مرحله  آبان  ششم 
خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون 
بشکه آغاز شد که هشت محموله 35 هزار 
بشکه ای )معادل 280 هزار بشکه( به فروش 

رسید.
سه کارگزاری، محموله های نفتی را به نرخ 
بشکه ای 74 دالر و 85 سنت خریدند. بر 
روز  ایران  نفت  ملی  شرکت  اساس،  این 
یکشنبه اعالم کرد: در مرحله جدید 700 
هزار بشکه نفت خام با قیمت 76 دالر و 29 
سنت به ازای هر بشکه در ساعت 14 و 30 

دقیقه بیستم آبان ماه عرضه می شود.
در این مرحله نیز همانند نوبت قبل، حجم 
خرید دستکم 35 هزار بشکه تعیین شده 
است و محموله های نفتی در پایانه خارگ 

در خلیج فارس تحویل داده می شود.
به  پیش  چندی  انرژی  بورس  مدیرعامل 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برنامه شرکت 
عرضه،  بار  یک  با  که  بود  این  نفت  ملی 
بازخورد را بررسی کند تا بر اساس آن برای 

تداوم عرضه تصمیم گیری شود.
سیدعلی حسینی تاکید کرد نهادهای مسوول 

نظارت دقیقی بر روند معامالت دارند؛ با 
همه  اطالعات  قانون،  اساس  بر  همه  این 
خریداران در بورس محرمانه است و انتشار 
یک  آنکه  مگر  شود،  می  تلقی  جرم  آنها 

خریدار خود به اقدام دست بزند.
به گفته وی، برای خرید نفت توسط شرکت 
محدودیتی  هیچ  خارجی  و  ایرانی  های 
وجود ندارد و سامانه معامالت در صورت 
تقاضا، همه آنها را ثبت می کند.طرح عرضه 
نفت خام در بورس در سال های گذشته 
بارها مطرح شد اما ناکام ماند تا سرانجام 
تیرماه امسال با حمایت دولت و تاکید معاون 

اول رییس جمهوری عملیاتی شد.
 20 انرژی  بورس  در  نفت  فروش  شیوه 

درصد ریالی و 80 درصد ارزی است. 
تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر( 
به صورت نقدی پیش از تحویل محموله و 
تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با 
ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی 
معتبر از بانک های مورد قبول شرکت ملی 
نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام می 

شود.
خریدار باید بخش ارزی را در مدت زمان 
بارگیری، به طریق  از  مشخص شده پس 
مورد تایید شرکت ملی نفت که در اطالعیه 

عرضه اعالم می شود، واریز و تسویه کند.
محموله های  در  خریداران  به  نفت خام 
حدود 35  )معادل  تنی  هزار  پنج  دستکم 
هزار بشکه استاندارد( تحویل می شود. البته 
خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای 
خرید، نسبت به خرید محموله های بزرگ 

تر اقدام کنند.
پایه اعالم شده  خریداران براساس قیمت 
ایران که طبق  از سوی شرکت ملی نفت 
این  بین الملل  امور  معامالتی  قیمت های 
شرکت خواهد بود، روی قیمت نفت خام 
رقابت می کنند که انتظار می رود ایجاد چنین 
فضای رقابتی به کشف قیمت مناسب و 

شفاف منجر شود.

اطالعیه مسکن
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ملی استانداردایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
در  تا  شود  می  دعوت  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  ازکلیه  بدینوسیله 
مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه مورخ 97/9/5 درمحل سالن شهید صفاریان به نشانی کرج-
تشکیل  استاندارد  سازمان  استخرشریعتی  استاندارد-روبروی  میدان 

میگردد،حضوربهم رسانند.
یادآوری می شود:

درصورتیکه هریک ازاعضاء نتواند درمجمع عمومی فوق حضوریابد می 
تواند استفاده ازحق خود را برای حضورواعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذارکند. تعدا آراء وکالتی هرعضو حداکثرسه 
رای وهرشخص غیرحاضر تنها یک رای خواهد بود . ودراین صورت تایید 
خواهدبود. تعاونی  مدیره  هیئت  اعضای  االختیارباامضاء  تام  نمایندگی 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثرظرف 10 روز از 
انتشاراین آگهی به همراه نماینده خود وبادردست داشتن مدارک موید 
تعاونی  دفترشرکت  معتبردرمحل  شناسایی  وکارت  درتعاونی  عضویت 
نماینده  واهلیت  متقاضی  عضویت  طرفین  هویت  ازاحراز  پس  حاضرتا 
برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادرگردد.
دوم  نوبت  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  شود  می  اضافه 
مجمع  مصوبات  و  یابد  می  رسمیت  کننده  شرکت  باحضورهرتعداد 
از  عمومی درصورت عدم مغایرت باضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم 

حاضروغایب نافذ ومعتبرخواهد بود.
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس
2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 1396

3-انتخاب بازرس )اصلی وعلی البدل(
4-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 تعاونی

وحید مرندی مقدم - رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن استاندارد
آگهی ابالغ اجرائیه

 کالسه: 9600356
بدینوسیله به آقای عادل پوران تروشی فرزند نور خدا به شماره ملی 4723114947 
)بدهکار( 2- آقای شمس اله نوروزی فرزند محمد به شماره ملی 4501110864 
)ضامن( پرونده  اجرایی کالسه   9600356 که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست 
آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگردیده است. ابالغ می 
گردد که برابر قرارداد شماره 248 و استمهالی 8854928223 مورخ 1394/12/02 
بین آقای عادل پوران تروشی و پست بانک استان ایالم مبلغ 144/677/528 ریال 
)یکصد و چهل و چهار میلیون ششصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و بیست و 
هشت ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم - هوشنگ بابائی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 11/97/873ش 

 وقت رسیدگی :   97/9/20   ساعت 9:30  صبح 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان خوی 

خواهان  بانک تجارت  با وکالت اقای جعفرصادق دادگر
خواندگان :1- محمد ایواوغلی 2- المیرا غیرتی 

بدینوسیله 1- محمد  بودن  خوانده   المکان  به مجهول  نظر  اعالم خواهان  برابر 
ایواوغلی 2- المیرا غیرتی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و 

در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 
عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

مسئول دبیرخانه  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی-موحدی نیا  

دادنامه 
شماره دادنامه121-  شماره پرونده  2/1734/96ش 

مرجع رسیدگی : شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری 
.روبروی پمپ بنزین 

خواهان : بانک ملت شعبه امامزاده خوی با وکالت جعفرصادق دادگر  -خوی خ 
امام –کوچه نوراله خان-مجتمع نوراله خان- ط 4 واحد11 

خوانده : 1- فاطمه کریم نژاد  ف یوسفعلی 2- غالم جعفری  فرزند علی حسین 
–خوی خ ش علی اصغر پ 24 

خواسته :قرارداد بانکی 
قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
وکالت  با  خوی  امامزاده  شعبه  ملت  بانک  دعوی  خصوص  در   : شورا    رای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت خواندگان  1- فاطمه کریم نژاد  ف یوسفعلی 2- غالم 
جعفری  فرزند علی حسین  بخواسته مطالبه مبلغ  200/000/000 ریال از بابت 
قرارداد بانکی  بشماره 9418727728 بتاریخ94/11/25  با احتساب کلیه هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  و با عنایت به  جامع اوراق  
پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و اطالع از دعوا و مستندات  آن 
حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از 
تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات 
در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را 
موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  
پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  194 و 198و522 ق.آ. د. م  
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ  200/000/000 ریال بابت  
اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و 
پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ 3/600/000 و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف20  روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
امامی- قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   31874 شماره  شناسنامه  دارای  شعائی  نجیبه  آقای 
971487/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان رحیم شعائی بشناسنامه 583 در تاریخ 73/9/29  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   نجیبه شعائی فرزند 
رحیم –ش ش  31874 خوی –دختر متوفی/2-  ماهره  شعائی فرزند  رحیم  -ش  
ش     36597 خوی-دختر  متوفی/3-  طاهره  شعائی فرزند رحیم -ش  ش  
36582  –خوی-دختر متوفی/4- پروین   شعائی فرزند رحیم - ش ش   31873  
-خوی-دختر متوفی/5- طرالن عزتی  فرزند محمدرضا -  ش ش   492  خوی- 
همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

آگهی
غربی-  اذربایجان  نشانی  به  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  رسیدگی:  مرجع 

شهرستان خوی –اداره زندان خوی
خواهان : بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر-ادرس: خوی خ امام – مجتمع 

نوراله خان
خوانده : 1- علی 2- الناز سمعلیلو  /ادرس : مجهول المکان 

 موضوع: صدور قرار تامین خواسته
گردشکار: خواهان / وکیل بشرح باال بطرفیت خواند دادخواستی بخواسته فوق اقامه 
و در دخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته  به  استناد مدارک موجود در 
پرونده رانموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت  به کالسه  فوق شعبه در 
وقت فوق العاده  بتصدی امضا کننده و در حضور/غیاب خواهان / وکیل  تشکیل و 

با بررسی اوراق پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
قرار تامین خواسته

نظر به اینکه خواهان بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر بطرفیت  1- علی 2- 
الناز سمعلیلو  در خواست صدور قرار تامین خواسته  باستناد به یک فقره قرارداد  
بمبلغ 200/000/000 ریال بشماره 951745612/79    نموده  به لحاظ  سررسید ان 
ارکان و شرایط صدور در خواست فراهم شده است لذا شورا با قبول در خواست 
به استناد  بند)الف-ب-ج یا د ( ماده 108  قانون ایین دادرسی مدنی قرار تامین 
خواسته  200/000/000 ریال از اموال بال معارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر 
و  اعالم می دارد : اینقرار پس از ابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض  

در این مرجع میباشد و هزینه اجرا بعهده خواهان میباشد 
رضا علیقلی پور قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی   

آگهی حصر وراثت
آقای حسین جاللی فهیم دارای شناسنامه شماره 295 به شرح دادخواست به کالسه 
1/97ش/989 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا جاللی فهیم به شناسنامه 4343 در تاریخ 97/6/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی فوق 

الذکر آقای حسین جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 295 
2- محبوبه جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 273  
3- زهره جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 4806 
4- ابوالفضل جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 10

5- زهرا جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 24
6- مریم جاللی فهیم نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 0410057738

7- معصومه جاللی فهیم نام پدر اسد شماره شناسنامه 406
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آخرین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م.الف 1349خ    رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده9/243/97ش

 وقت رسیدگی :   روز دو شنبه 97/9/19  ساعت  14   
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  شعبه نهم شهرستان خوی 

خواهان  :جعفر ورزگار 
خوانده: حمید محمدیاری -مجهول المکان 

خواسته :مطالبه چک 
برابر  طرح دعوی و اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 
حمید  محمدیاری  وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند به محض 
اطالع  ادرس دقیق خودرا اعالم و با مراجعه به دفتر شورا  حاضر و نسخه ثانی 
نمایند. عدم  دادرسی شرکت  نموده و در جلسه  رادریافت  دادخواست و ضمائم 

حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی 

ابالغ
دادیاری   دوم  پرونده  کالسه 97099818144600390 شعبه   در  اینکه   به   نظر 
شهرستان  شفت  آقای رحیم  مهرزاد  فرزند  علیرضا  به اتهام  توهین  و ایراد  
ضرب  و جرح  عمدی  تحت تعقیب  است  و با عنایت به  مشخص  نبودن  محل 
اقامت  متهم  امکان  دستیابی  به متهم  به نتیجه  نرسیده  و ابالغ  به  طریق  دیگر 
میسر  نگردیده  لذا  در راستای  اجرای  ماده 174  قانون  آیین  دادرسی  کیفری  
متهم  با مهلت  یک ماهه  از تاریخ  نشر  آگهی  جهت  حضور  در شعبه  دوم  
دادیاری  دادسرای  عمومی  و انقالب  شهرستان  شفت  احضار  می گردد  و  در 
صورت  عدم  حضور  پس از یکماه  از تاریخ  انتشار  آگهی  برابر مقررات  قانونی  
قرار جلب   دادرسی  و کیفر  خواست صادر  می گردد  لذا  مقتضی  است  مراتب  
در روزنامه  کثیراالنتشار  چاپ  و پس از  نشر  نتیجه  به این  شعبه  اعالم  گردد.

125- دادیار شعبه  دوم دادسرای  شفت -  کمیل  گنجه  مرکیه

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1-نامم:امیرحسین 2-نام خانوادگی:قره داغی
3-نام پدر:احمد 4-کد پستی: 5-کدملی:

7-منطقه  کوچه  پرشین-انتهای  6-نشانی:کرج-کماشهر-بوستان1-ساختمان 
شهرداری:

تاریخ حضور:1397/10/1 ساعت حضور:11:00
در خصوص شکایت معصومه جهان بخت لیلی علیه شما مبنی بر ایراد ضرب و 

جرح عمدی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .
 این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است .

*به سامانه  ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود ، اطالعات 
این ابالغیه و پیوست های آن را از قسمت »دریافت با شماره »با وارد نمودن شماره 

و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید .
*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام ، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ودر صورت عدم 

دسترسی ، به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید .
*عدم مراجعه به منزله ی استنکاف از قبول اوراق قضایی بوده و ابالغ محسوب 

میشود.
نتیجه عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.   97/8/15

دادنامه
پرونده  کالسه 97099985236400154 شعبه  2 دادگاه  عمومی بخش  لشت نشاء 

) 101  جزایی  سابق(  تصمیم نهایی  شماره  9709975236400635
شاکی: نقی  گل  پرور بلوچلی  فرزند  تقی  به نشانی گیالن  رشت  لشت نشاء  

توچاه  خیابان  میر هاشمی  بن  بست  فجر  منزل  شخصی
 متهم:  سمانه  فرامرزی  به نشانی  مجهول المکان

  اتهام:  سرقت  مستوجب  تعزیر
 دادگاه با عنایت  به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و بااستعانت  از 

خداوند  متعال  بشرح  ذیل مبادرت  به اصدار  رای می نماید.
 رای دادگاه

در خصوص  شکایت آقای  نقی  گل پرور علیه  خانم  سمانه فرامرزی فرزند اصغر  
مبنی بر  سرقت  موبایل  سامسونگ  3j و تبلت مدل DELL از خودرو  نظر به  
اوراق  پرونده  با توجه به  شکایت شاکی  و تصاویر  جعبه  گوشی  و گزارش  مرجع  
انتظامی  و استعالم واصله  از شرکت  ایرانسل  و سایر محتویات  من جمله  آنکه  
دسترسی  به متهم  میسر نگردید  است  این  مرجع بزه انتسابی  را محرز  دانسته  و 
ضمن  حکم  به رد  مال  و در صورت  فقدان  مثل  یا قیمت یوم  االداء  حکم بر 
محکومیت به  تحمل  یکسال حبس  تعزیری  و تحمل  50 ضربه  شالق  تعزیری  
مستندا  به ماده  661  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب  1375  صادر می گردد  رای  
صادره  غیابی  و ظرف  20  روز  قابل  واخواهی  در این  مرجع  و سپس  ظرف  20  

روز  قابل  تجدیدنظر  در محاکم  تجدیدنظر  استان  گیالن می باشد.
123-  رییس  شعبه  2  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء- قربانی

دادنامه
پرونده  کالسه  9609985279100856 شعبه 2  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء 

)101  جزایی  سابق(  تصمیم نهایی  شماره  970997236400637
شاکی: خانم  صاحبه  مهدیان  نودهی  فرزند ایرج  به نشانی  گیالن  رشت  لشت 

نشاء  علی  آباد زیباکنار  نوده
متهم:  آقای  حامد  جعفری  پرور  الشه  فرزند  حسینعلی  به نشانی  لشت نشاء  

روستای  الشک
اتهام:  ترک انفاق

 با عنایت  به  محتویات  پرونده  ختم رسیدگی  اعالم  و بله  شرح ذیل صدور 
رای می گردد.

رای دادگاه
در خصوص  شکایت خانم  مهریان  فرزند  ایرج  علیه  آقای  حامد  جعفرپور  
مجهول المکان  فرزند  حسینعلی  مبنی بر  ترک انفاق  زوجه  نظر به  اوراق  پرونده  
با توجه به شکایت  شاکی  و عقدنامه  مورخ  94/1/12  و گزارش  مورخ  2/11/ 
97 مرجع انتظامی  و اظهارات  گواه  تعرفه شده  این  مرجع  بزه  انتسابی  را  محرز 
دانسته  و حکم  بر محکومیت  به  تحمل  6 ماه  حبس  تعزیری  مستندا  به ماده  
53  قانون  حمایت از خانواده  صادر می گردد  رای  صادره  غیابی  و ظرف  20  
روز  قابل  واخواهی  در این  مرجع  و سپس  ظرف  20  روز  قابل  تجدیدنظر  

در محاکم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
122-  رییس شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء – قربانی

مفقودی
مدارک اعم از برگ سند سفید کارخانه سواری دنا مدل 95بنام علی رضازاده پاشا صادره 
از بابل با شماره ملی 2064649182 با شماره موتور  H0210128147وشماره شاسی 

NAAW01HE3GE409230  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشَد.

به گفته مقامات دولتی کره جنوبی، این کشور از تحریم 
های آمریکا علیه تهران که شامل تحریم واردات نفت و 
تبادالت با بانک مرکزی ایران است، معاف شده است.

کره جنوبی که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران 
است هفته گذشته و پس از لغو قراردادهای مرتبط با 
انرژی توسط برخی شرکت های ساختمانی این کشور 
با جمهوری اسالمی به دلیل مشکالت مالی، از آمریکا 
درخواست کرد تا حداکثر انعطاف پذیری خود را در 

رابطه با کره جنوبی به کار گیرد.
حساسیت  دلیل  به  که  جنوبی  کره  دولتی  مقام  این 
موضوع نخواسته نام او فاش شود، گفت: پتروشیمی 
کلید اقتصاد ماست و تاکید می کنم اگر از تحریم های 
ایران لطمه ای به ما وارد شود، چالش بزرگی برای 

اقتصاد کره به وجود خواهد آمد.
ایاالت متحده آمریکا روز جمعه 2 نوامبر )11 آبان( 
اعالم کرد پس از اعمال مجدد تحریم های نفتی علیه 
تهران، به صورت موقت به هشت کشور اجازه خرید 
نفت خام از ایران را خواهد داد. طبق قوانین آمریکا این 

استثنا می تواند به مدت 180 روز اعطا شود.
کره جنوبی در سال 2012 و دور قبلی تحریم ها که 
مقادیر  واردات  با  نیز  لغو شد  سال 2016  اوایل  در 
محدودی از نفت ایران، مشمول معافیت این تحریم 
ها قرار گرفت. در ماه سپتامبر )شهریور- مهر( سال 
جاری برای نخستین بار از سال 2012 واردات نفت 

کره جنوبی از ایران به صفر رسید.

کره جنوبی از تحریم های 
ایران معاف شد
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پیش بینی سامانه های جایگزین برای سوئیفت

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای جایگزینی سوئیفت 
با سامانه های دیگر اندیشیده شده است، گفت: ذخایر ارزی را تقویت کردیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی گفت: تحریم های اعالم شده 
قبال توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و برنامه ریزی برای شرایط مختلف، 
حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها، انجام گرفته است.رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد؛ مذاکرات الزم با کشورهای طرف تجاری انجام گرفته و نحوه 
تعامل با آنها هماهنگ شده است.همتی افزود: اقدامات الزم در راستای تنظیم 
دقیق منابع و مصارف ارزی صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشور به 
سطح مطلوب ارتقا داده شده است که انعکاس این امررا طی ایام اخیر در ثبات 
بازارهای پول و ارز شاهد بوده ایم. ضمنا بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع 
خدمات پیام رسان مالی سوئیف، سامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با 

کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.

تورم فصلی خدمات ۸.7 درصد شد

 تورم فصلی قیمت تولید کننده بخش های خدمات در تابستان 1397 نسبت به 
فصل قبل8.7 درصد افزایش یافت که بیشترین تورم مربوط به بخش »خدمات 

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« با رشد 15.2درصدی تورم است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده بخش-
های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از »تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری، موتور سیکلت و کاالهای شخصی و خانگی«، »هتل و رستوران«، 
»حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات«، »واسطه گریهای مالی )بیمه(«، »مستغالت، 
اجاره و فعالیت های کسب و کار«، »آموزش«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی« 
و »سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی«. گزارش شاخص 
قیمت تولید کننده بخش های خدمات بصورت فصلی و ساالنه منتشر می  شود.
شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات )بر مبنای 100=1390( در 
فصل تابستان 1397 برابر است با 285.1 که نسبت به فصل قبل8.7 درصد 
به شرح ذیل  نیز  یافته است.تغییرات شاخص بخش های خدمات  افزایش 
است:شاخص گروه »خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و 
کاالهای شخصی و خانگی« در فصل تابستان 1397برابر است با 334.8 ، که 
نسبت به فصل قبل 7.8 درصد افزایش یافته است.شاخص گروه »خدمات هتل 
و رستوران« در فصل تابستان 1397برابر است با 372.7  که نسبت به فصل قبل 
9 درصد افزایش یافته است.شاخص گروه »خدمات حمل و نقل، انبارداری 
و ارتباطات« در فصل تابستان 1397برابر است با 337.7 که نسبت به فصل 
قبل 15.2 درصد افزایش یافته است.شاخص گروه »خدمات واسطه گریهای 
مالی )بیمه(« در فصل تابستان 1397برابر است با 293.2 که نسبت به فصل 5.5 

درصد افزایش یافته است.
کار«  و  های کسب  فعالیت  و  اجاره  مستغالت،  »خدمات  گروه  شاخص 
در فصل تابستان 1397برابر است با 215.3  که نسبت به فصل قبل 5.2 
درصد افزایش یافته است.شاخص گروه »خدمات آموزش« در فصل تابستان 
1397برابر است با 265.7  که نسبت به فصل قبل 1.5 درصد افزایش یافته 
است. شاخص گروه »خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی« در فصل 
تابستان 1397برابر است با 415.6  که نسبت به فصل قبل 8.2 درصد افزایش 
یافته است.شاخص گروه »خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی 
و شخصی« در فصل تابستان 1397برابر است با 306.1 که نسبت به فصل 6 

درصد افزایش یافته است.

خبر

ممنوعیت فروش بلیت پروازهای 
چارتری برای تعطیالت

 پایان صفر

 سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که فروش 
هرگونه بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر 

برای تعطیالت پایان هفته جاری ممنوع است.
هواپیمایی  ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشوری، با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام 
پایانی هفته جاری به مشهد مقدس و احتمال بروز 
سوء استفاده در نحوه توزیع و فروش بلیت کلیه 
بلیت  توزیع  بر  موظفند  هواپیمایی  های  شرکت 
های خود در خصوص نرخ و شرایط فروش بلیت 

نظارت داشته باشند.
برای  بلیت  نرخ  آزادسازی  اینکه  به  عنایت  با   
های  شرکت  سیستمی  ای  و  برنامه  پروازهای 
هواپیمایی صورت پذیرفته، لذا هرگونه فروش به 
صورت چارتری که فاقد شرایط ابطال و تغییر باشد 

ممنوع بوده و قابل پیگیری است.
ضمنا حداکثر نرخ بلیت باید براساس نرخ اعالمی 
توسط ایرالین ها باشد و توزیع کنندگان بلیت حق 
هیچ گونه افزایش نرخ خارج از نرخ هایی اعالمی 

شرکت های هواپیمایی را ندارند.
مسافران می توانند اعتراض و شکایت خود را از طریق 
سامانه حقوق مسافر به آدرس www.cao.ir   اعالم 

کنند.

آغاز پیش فروش بلیت قطار
 در آذرماه، از سه شنبه

خدمات  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  کل  مدیر   
قطارهای  بلیت  پیش فروش  آغاز  از  مسافری 

مسافری حد فاصل یک تا 30 آذرماه 97 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازراه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، علی کاظمی منش با اعالم این خبر گفت: 
فاصل  حد  مسافری  قطارهای  بلیت  فروش  پیش 
یک تا 30 آذرماه 97 از روز سه شنبه 15آبان ماه 

آغاز خواهد شد.
بلیت قطارهای مسافری،  افزود: پیش فروش  وی 
ساعت 11صبح به صورت همزمان از طریق مراکز 
از  و  کشور  سراسر  در  قطار  بلیت  فروش  مجاز 

طریق اینترنتی انجام خواهد شد.
گفتنی است ؛هموطنان برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه صدای 
مسافر راه آهن به شماره تلفن 5149 تماس بگیرند 

یا به پایگاه اینترنتیwww. rai.ir مراجعه کنند.

خبر

شهرداران کالنشهرها طی مکاتبه ای به روسای 
کمیسیون های مجلس شورای اسالمی اعتراض 
خود را به الیحه مالیات بر ارزش افزوده اعالم 

کردند.
مرادی  کمال  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ارزش  بر  مالیات  الیحه  داشت:  اظهار  کشور 
افزوده که در اردیبهشت سال 96 تقدیم مجلس 
کار  دستور  در  و  بود  شده  اسالمی  شورای 
کمیسیون اقتصادی )اصلی( و سایر کمیسیونها  
قرار گرفته بود اخیرا مراحل نهایی تصویب را 
اقتصادی گزارش آن را  گذرانده و کمیسیون 
منتشر کرده است.مرادی در ادامه اظهار داشت: 
با  مرتبط  مواد  قباًل  بود  قرار  آنکه  رغم  علی 
اختیارات  و  دهیاریها  و  شهرداریها  عوارض 
و  کالنشهرها  شهرداران  حضور  با  شوراها 
رؤسای شوراها و شورایعالی استانها بررسی و 
سپس گزارش نهایی تهیه شود ولی متأسفانه نه 
تنها در این مدت از وی و نمایندگانشان دعوت 
به عمل نیامد بلکه به مکاتبات مکرر شهرداران 

کالنشهرها و ریاست شورای عالی استانها نیز 
وقعی گذاشته نشده است.

گزارش  مواد  مطابق  که  حالی  در  افزود:  وی 
شوراها  اختیار  تنها  نه  اقتصادی  کمیسیون 
وجوه  سایر  و  عوارض  هرگونه  تصویب  در 
دهیاریها  و  شهرداریها  محلی  درآمدهای  و 
لغو می شود و شهرداریها و دهیاریها از نهاد 

عمومی غیر دولتی به نهادی دولتی و وابسته 
به درآمدهای مالیاتی دولت تبدیل می شوند 
در  دهیاری  و 35000  شهرداری  بلکه 1260 
سراسر کشور با کسری بودجه ساالنه بیش از 

80 درصدی مواجه خواهند شد.
با  خوشبختانه  کرد:  امیدواری  ابراز  مرادی 
و  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  درخواست 

کمیسیون اقتصادی، تصویب نهایی مواد مرتبط 
با شوراها، شهرداری ها و دهیاری های فوق 
الذکر و گزارش نهایی کمیسیون به تاخیر افتاده 
و مقرر شد کمیته ای متشکل از شورای عالی 
شهرداری  کالنشهرها،  شهرداریهای  استانها، 
و  شهرداریها  سازمان  تهران،  شهر  شورای  و 
نمایندگان  و  مالیاتی  امور  سازمان  دهیاریها، 
را  مرتبط  مواد  مجدداً  اقتصادی  کمیسیون 
بررسی و نتیجه را به کمیسیون اقتصادی مجلس 

جهت تصمیم گیری نهایی تقدیم کنند.
مکاتبه  این  ضرورت  خصوص  در  وی 
فوق،  مراتب  به  توجه  با  اینک  کرد:  تصریح 
جایگاه  از  تا  گردیده  فراهم  مناسبی  فرصت 
دفاع  شوراها  و  شهرداریها  قانونی  حقوق  و 
شده و مغایرت های  مواد مرتبط با درآمدها 
و اختیارات مدیریت های شهری و روستایی 
نظام  اساسی، سیاستهای کلی  قانون  با اصول 
و اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه، 
استحضار  به  و  رفع  کشور   جاری  قوانین 

نمایندگان مجلس رسانده شود.

اعتراض شهرداران کالنشهرها به الیحه مالیات بر ارزش افزوده

آگهی افراز 
1- سید علی قائمی به آدرس تهران خیابان کماسایی خ گلنار پالک 8

2-  سید رضا تمبرچی  به آدرس تهران خیابان کماسایی خ گلنار پالک 8
3-  نعمت اکبری به آدرس چمستان روبروی بازار روز جدید

4-  مهدی توکلی به آدرس چمستان ایران خودرو توکلی
 نظر به اینکه آقای بهنام طالبی و شهرام کریمی و عسگر  کرمی تقاضای افراز سهمی 
مشائی خود را از پالک 181 فرعی از 57 اصلی بخش 11 ثبت چمستان را  نموده 
است لذا به موجب این آگهی با توجه به ماده 3 آیین نامه قانون افراز اطالع داده میشود 
که نماینده و نقشه بردار این اداره در مورخه 97.8.30روز چهارشنبه ساعت 11 صبح 
جهت عملیات افرازبه محل وقوع  ملک عزیمت شایسته است در محل حضور یابید 
بدیهی است  عدم حضور شما مانع از افراز نخواهد شد و اداره ثبت اسناد و تکلیف 

قانونی خود عمل خواهد نمود م.الف 780047.97
سید عباداهلل شانه دشتی رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان رونوشت آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  11058به  شماره  شناسنامه  دارای  ابوالقاسم پور  مهدی   
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه10.802.97 
توضیح داده که شادروان علی ابوالقاسم پور دیو کالیی به شناسنامه 4212 در تاریخ 
97.1.28اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

عبارتند از
1-  احمد ابوالقاسم پور دیوکالیی  فرزند علی و فضه به شماره شناسنامه 8384 متولد 
1345 محل تولد با بل  پسر متوفی 2- مهدی ابوالقاسم پور دیوکالئی فرزند علی و 

فضه  به شماره شناسنامه11058 متولد 1357 محل تولد بابل پسر متوفی 
3-  فرشته ابوالقاسم پور دیوکالیی فرزند علی و فضه به شماره شناسنامه 435 متولد 

1347 محل  تولد بابل دختر متوفی
ابوالقاسم پور دیوکالیی فرزند علی و فضه  به شماره شناسنامه 7253  4-  عاطفه 
متولد 1349 محل تولد بابل دختر متوفی 5- آمنه ابوالقاسم پور دیوکالئی فرزند علی 
و فضه  به شماره شناسنامه 8549 متولد 1351 محل تولد بابل دختر متوفی 6- فاطمه 
ابوالقاسم پور دیوکالئی فرزند علی و فضه به شماره شناسنامه 169 متولد 1363 محل 
تولد بابل دختر متوفی 7-  زهرا ابوالقاسم پور دیوکالئی فرزند علی و فضه به شماره 

شناسنامه 170 متولد 1363 محل تولد با بل  دختر متوفی
8-  فضه کریم تبار دیوکالئی فرزند رسول و سیده خانم به شماره شناسنامه 55 متولد 

1324 محل تولد بابل همسر متوفی
9-  شمسیه ابوالقاسم پور دیوکالئی فرزند علی و فضه به شماره شناسنامه دو متولد 

1342 محل تولد بابل دختر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی. 970504
خوهانها  خانمها ایران و مهربان و تکذبان و آقای عبدالغدیر جملگی ساالریان فرزندان 
مسیح با  وکالت آقای شاهرخ کیاقادی دادخواستی به خواسته تقسیم ماترک مرحوم مسیح 
ساالریان به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها اباصلت ساالریان فرزند مسیح و به طرفیت 
معین الدین  و شجاع الدین و علی و مسیح معروف به شهاب و معصومه و فاطمه و هاجر 
همگی ساالریان فرزندان محمد کاظم و به طرفیت صفی اهلل و کامران حمزه حسنعلی و 
نور محمد و زینب و حبیبه و آسیه و منیره و گوهر جملگی ساالریان فرزندان نعمت اهلل و 
به طرفیت. سید نبی  و سید اسماعیل و سید جواد و سیده هاجر و سیده خانم و سید سجاد 
همگی حسینی کالج فرزندان سید حسن و به طرفیت و سید  سعدی و سید صادق و سیده 
رقیه همگی حسینی کالج فرزندان سید احمد به طرفیت خانم  آبجی حقایقی فرزند فضل 
اهلل و به طرفیت سوکت  دیوساالر فرزند وجیه  اهلل به طرفیت نهضت   ساالریان فرزند 
محمد صالح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان نور ارجاع و به 
کالسه 970998196420479 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن دوشنبه97.9.19 ساعت 
8:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان   بودن خوانده هاجرساالریان فرزند 
مسیح  و به درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی  و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م.الف 97.521
مدیر دادگاه حقوقی شعبه دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نور. - صادقی

رای شورا
 شماره  دادنامه :490مورخ97/6/17 شماره پرونده :143/97/ش1

در خصوص دادخواست سید حسن شریفی آتشگاه  فرزند سید علی  بطرفیت اصغر رافعی 
معانجق، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 30/000/000 ریال  ، شورا  با توجه به مستندات  و 
دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد 
خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و 
مستندا  به   ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و ....... هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و 
تأدیه از زمان سر رسید 97  تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و 

سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   اول  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون با ایین دادرسی به متهم مجهول المکان آقای جبار معصومی
فرزند خیراله  به اتهام تهدید در پرونده کالسه  2/970461 ب   شعبه 2 بازپرسی دادسرای 
عمومی اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تاوقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده  
در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از 

یکماه نباشد.م/الف 1841
مدیر دفتر  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر - محبی

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده 115 قانون با ایین دادرسی به متهم مجهول المکان آقای 
دکتر حسین جوادی به اتهام تسبیب در یک فقره قتل غیر عمدی بواسطه تقصیر 
در امور پزشکی به میزان یک در صد موضوع شکایت خانم فرانک سببی و آقای 
دادسرای  بازپرسی   2 شعبه  پرونده کالسه  2/951375 ب    در  مطلب صادقی  
عمومی اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تاوقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین 
گردیده  در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از یکماه نباشد.م/الف 1843
مدیر دفتر  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر - محبی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون با ایین دادرسی به متهم مجهول المکان آقای محمد 
در  تومان   میلیون  میزان 10  به  و کالهبرداری  اتهام سرقت  به  مرغی  به  معروف 
پرونده کالسه  2/970363 ب   شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ 
می گردد تاوقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده  در این شعبه حاضر 
شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل 
این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده 
و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از 

یکماه نباشد.م/الف 1842
مدیر دفتر  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر - محبی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای عباس هندویی به شماره پرونده کالسه 9609982882400415 
و شماره بایگانی 960897  شعبه 101  دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر )101 
جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/09/28 ساعت 12:00  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/

الف 1845 
شعبه 101  دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)101 جزایی سابق(- قاسمی  

آگهی اخطاریه
پدر:اصغرشغل:آزادشهرت:اقامتگاه:استان نام  خانوادگی:موزرمنی  نام:گودرزنام 
حضور:دادگستری  خیابان:کوچه:پالک:محل  المکان  مجهول  :شهرستان:روستا: 
وقت  گتوند-دادگستری  نشانی:  محمودی(به  شورا)آقای  دفترقاضی 
علیه  سعیدنجفی  آقای  حضور:دعوی  علت  حضور:97/9/19ساعت10صبح 

شماوحضورجهت رسیدگی نزدقاضی محترم شورا. شماره م الف:16/140   
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند-علیرضا جمالپور

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه 96010906 

به مدیریت  بازرگانی آریان گستر هیرکان )سهامی خاص (  بدینوسیله به شرکت 
مرکز  جنب  جرجان20  گرگان-  نشانی  به   6865 ثبت  شماره  به  کشیری  احمد 
داد  قرار  استناد  به  نشانی  به  ناهار خوران  میگردد.بانک سپه شعبه  ابالغ  بهداشت 
شماره 149411176 با موضوع الزم االجرا 634/148/437 ریال بانضمام خسارت 
لیوانی مبادرت به  اله جمال  آقایان مجید قائمی و رحمت  قانونی بر علیه شما و 
صدور اجراییه نموده که با کالسه پرونده 9601090 تشکیل و برابر گزارش مامور 
نتوانسته  بستانکار هم  و  نگرفتید  قرار  مورد شناسایی  تعیین شده  آدرس  در  اجرا 
شما را معرفی نماید لذا به تقاضای بستانکار و برابر ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اسناد رسمی اجرائیه در یک نوبت درش یکی از جراید کثیر االنتشار مجاز محل 
یا نزدیکترین به محل چاپ درج و منتشر میگردد چنانچه پس از 10 روز از تاریخ 
اقدامی  به پرداخت بدهی  ابالغ اجرائیه محسوب میگردد نسبت  تاریخ  انتشار که 
در  مزایده  آگهی  و  آگهی  این  بجز  و  تعقیب  شما  برعلیه  اجرایی  ننمائیدعملیات 
صورت بازداشت اموال آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد.ضمنا اجرائیه در 
تاریخ 1396/12/08 به آقای مجید قائمی و 1396/12/07 به آقای رحمت اهلل جمال 

لیوانی ابالغ گردیده است.م. الف: 2080
حسین اسماعیلی  معاون ثبت گرگان

آگهی برگ اجرائیه
پدر:خدادوست  نام  خانوادگی:مظفری  له:نام:محمدسعیدنام  محکوم  مشخصات 
بعثت. طالقانی-مجتمع100واحدی  ماهشهر-آخرخیابان  اقامت:  محل  شغل:نشانی 
شغل:نشانی  پدر:عباس  نام  سلطانیان  علیه:1-نام:عبدالرحیم  محکوم  مشخصات 
شغل:نشانی  پدر:حسین  نام  زاده  خرم  المکان2-نام:زال  اقامت:مجهول  محل 
شماره209/97مورخ  دادنامه  موجب  به:به  المکان.محکوم  اقامت:مجهول  محل 
97/4/2شورای حل اختالف مرکزی حوزه ماهشهرمحکوم علیه محکوم به پرداخت 
وهزینه  است  گردیده  له  محکوم  درحق  خواسته  اصل  ریال   190/000/000 مبلغ 
دادرسی به مبلغ2/635/000ریال وحق الوکاله به مبلغ11/400/000ریال درضمن نیم 
عشردولتی به مبلغ 9/500/000به عهده محکوم علیه می باشد.به استنادماده33قانون 
ده  ظرف  اجراییه  ازابالغ  پس  است  مکلف  علیه  محکوم  اختالف  شوراهای حل 
ویاانجام  به  محکوم  پرداخت  برای  اجرابگذاردویاترتیبی  رابموقع  روزمفادآن 
قانونی  اقدام  قانون اجرای احکام مدنی  تعهدومفادرای بدهددرغیراینصورت طبق 

ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   شماره م.الف)16/585(
قاضی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی شهرستان ماهشهر-عبدالنبی پژوهانزاده

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم عباس علی جونی 
فرزند –خواهان آقای /خانم ناجح عباس علی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/
ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نسب  اثبات  خواسته  به  جونی  علی  عباس  خانم 
حقوقی  عمومی  2دادگاه  9709986141200590شعبه  کالسه  پرونده  شماره  وبه 
10:00تعیین  1397/9/18ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان 
به علت  مدنی  دادرسی  آیین  ماده 73قانون  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده ودرخواست خواهان  المکان  مجهول 
جرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی 
دادخواست  ثانی  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دفتردادگاه  به 
وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره 

م الف)9/797( 
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم شهین شریفات فرزندعلی 
–خواهان آقای عبدشریفات فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شهین 
ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فرزندعلی  شریفات 
حقوقی  عمومی  9709986141300565شعبه3دادگاه  کالسه  پرونده  شماره  وبه 
12:30تعیین  1397/9/17ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 73قانون  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 
ثانی دادخواست و  ،نسخه  اعالم نشانی کامل خود  به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره 

م الف9/798 
مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

متن آگهی
منصورسخی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
پورفرزندابوالقاسم.خواهان آقای حسن باوی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای 
منصورسخی پورو.آقای عبدالحسن آوروبانک مسکن واداره ثبت اسنادوامالک به 
کالسه970 پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  سندمطرح  ابطال  خواسته 
ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  9986141300669شعبه3دادگاه 
رسیدگی مورخ1397/9/27ساعت12:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
گرددتاخوانده  می  جرایدکثیراالنتشارآگهی  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.   شماره م.الف)9/801(
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی ابالغیه
نام:مهدی2-نام  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  9609986310600915-مشخصات 
خانوادگی:ملک3- نام پدر:4-کدپستی:5-کدملی:6-نشانی:تهران-کوی نصر)گیشا(
پالک54واحد12،    اول  4راه  غربی  شمالی  شهیدمحمدی)32(نبش  خیابان 
/آقای  خانم  تجدیدنظرخواهی  پیوست:درخصوص  شهردای:مدارک  7--منطقه 
بطرفیت شمانسبت به دادنامه صادره ازاین شعبه ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
است  است.مقتضی  گردیده  ابالغ،ارسال  سامانه  شمابه  برای  خواهی  نظر  تجدید 
درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  ماده346قانون  حسب 
دادگاه  این  به  مکتوب  نحو  به  ابالغ  روزازتاریخ  ده  داریدظرف  پاسخی  چنانچه 
تحویل دهید.درغیراینصورت پرونده بدون دفاع شمابه مرجع تجدیدنظرارسال می 
ابالغ  سامانه  است.به  گردیده  ارسال  ابالغ  سامانه  برای شمابه  ابالغنامه  گردد.این 
مراجعه کنیدو بااستفاده از شناسه ورمزکاربری خوداطالعات این ابالغیه وپیوست 
وتاریخ صدورابالغیه  نمودن شماره  باوارد  با شماره  دریافت  راازقسمت  آن  های 
دریافت ومشاهده کنید.عدم مراجعه به منزله استنکاف ازقبول اوراق قضائی بوده 
وابالغ محسوب می شود.چنانچه جهت ورودبه سامانه حساب کاربری)شناسه و 
الکترونیک قضائی  ازدفاترخدمات  به یکی  نام  ثبت  ایدجهت  ننموده  رمز(دریافت 
ودرصورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحدقضائی مراجعه نمایید.عدم مراجعه به 

منزله استنکاف ازقبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب می شود.   
شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان

آگهی فقدان سندمالکیت
شده  گواهی  استشهادمحلی  دوبرگ  موجب  به  بچاری  درویش  نعیم  آقای 
به  سندمالکیت  که  است  خرمشهرمدعی  شماره128  دردفتراسنادرسمی 
ششدانگ  ازمقسم14سهم  مشاع  دوسهم  به  چاپی065706مربوط  شماره 
شماره136صفحه452دفترجلداول  خرمشهرموردثبت  سه  پالک166ناحیه20بخش 
سند)اسناد( وطبق  است  شده  منتقل  وی  به  ی  شماره  سندقطعی  بموجب  که 
درقبال  شعبه  قضایی  دستورمرجع  ونیزبموجب  است  درقیدرهن  دفترخانه  شماره 
انگاری  سهل  بعلت  است.  قرارگرفته  درقیدتوقیف  ردیف  تحت  ریال  مبلغ 
تبصره1ماده  است.لذادراجرای  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  مفقودشده 
مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  اجرایی  نامه  آیین  120اصالحی  ی 
انتشاراین  باشدازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  مالکیت  ویاوجودسند  معامله  انجام 
اصل  ارائه  وضمن  کتبی  بصورت  را  خویش  روزاعتراض  ده  مدت  ظرف  آگهی 
سندمالکیت  نمایددرغیراینصورت  اعالم  اداره  این  به  یاسندخریداری  سندمالکیت 
المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت مفقودشده ازدرجه اعتبارساقط خواهدشد. 

شماره م.الف)9/808(
احمدی زاده-رئیس ثبت اسنادوامالک خرمشهر

 باتوجه به اینکه خصوصی سازی و واگذاری مورد تاکید وزیر 
جدید اقتصاد است، یک اقتصاددان این امر را در مقطع فعلی 
عامل آزادسازی بخشی از منابع دولتی دانست و آن را باعث 
ایجاد درآمد برای دولت و تامین ردیف های بودجه ای ارزیابی 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مراسم معارفه فرهاد دژپسند 
به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حالی برگزار 
مهم  کلیدواژه  دو  »واگذاری«  و  »خصوصی سازی«  که  شد 
صحبت های وزیر جدید بود. او در این مراسم با بیان اینکه 
شرکت های دولتی نباید بنگاه داری را هم به دوش بکشند 
گفت که »در این مرحله دولت آنچه را که می تواند باید واگذار 
کند«. دژپسند همچنین تاکید کرد که »یک بانک و دو شرکت 
بزرگ دولتی را می توانیم واگذار کنیم«.این اظهار نظرها آن 
هم در روز معارفه نشان می دهد که عزم وزیر جدید اقتصاد 
برای خصوصی سازی جدی است. اما در شرایطی که بسیاری 
اقتصادی  رشد  و  تورم  همچون  اقتصادی  شاخص های  از 
دستخوش تالطمات ارزی هستند، تاکید بر خصوصی سازی 
چه ضرورتی می تواند داشته باشد؟ سوالی که در گفت وگو با 
یک اقتصاددان پاسخ داده شد.حیدر مستخدمین حسینی، 
معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به وعده های وزیر جدید 
اقتصاد، اظهار کرد: در  بر خصوصی سازی در  اقتصاد مبنی 
کسب  خاطر  به  اقتصاد، خصوصی سازی  خاص  مقطع  این 

درآمد برای دولت است و به نظر نمی آید که توجه ویژه  به 
خصوصی سازی در این مقطع بر فعالیت های اقتصادی خیلی 
اثرگذار باشد.او با بیان این که باید سهم بخش خصوصی در 
عرصه بانکداری و تصمیم سازی عملیات بانکی مشخص شود، 
گفت: در جایی که بانک مرکزی حتی صدور ضمانت نامه ها را 
در چارچوب آیین نامه های موجود بر عهده دارد، نقش این نهاد 
بیشتر از وزارت اقتصاد در خصوصی سازی بسیار پر رنگ است.

مستخدمین حسینی با طرح این پرسش که خصوصی سازی 
در بانک هایی که حدود 2٠ درصد آن در اختیار دولت است، 
چه کارایی می تواند برای نظام بانکی داشته باشد؟ ادامه  داد: 
ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانکی باید اصالح شود و سپس 
درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصمیم گیری کرد.او 
با اشاره به این که در شرایط تحریم ها توجه دولت باید به 
هسته های خرد واحدهای اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها 
بیشتر باشد، اظهار کرد: قدرت نظارت دولت بر این موسسات 
مالی که مورد تحریم هم قرار گرفته اند بسیار مهم است. دولت 
باید در این وضعیت شرایط ایمنی را برای این فعالیت های 
اقتصادی فراهم کند. خصوصی سازی در این مقطع می تواند 
بخشی از منابع دولتی را آزاد کند، این عمل بیشتر باعث 
ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد ردیف های بودجه ای است.

دولت  که  دیگری  حوزه های  به  همچنین  اقتصاددان  این 
می تواند در آن جا هم خصوصی سازی را ادامه  دهد، اشاره کرد 

و گفت: باشگاه های پرسپولیس و استقالل از آن حوزه هایی 
هستند که دولت می تواند آن را به بخش خصوصی واگذار 
کند تا هم طرفداران صاحب سهام شوند و هم خود دولت از 
باشگاه داری فاصله بگیرد.او هچنین با تاکید بر این که شرایط 
فعلی به گونه ای نیست که بشود از خصوصی سازی گسترده 
استقبال کرد، گفت : این که دولت تصمیم سازی و تصمیم گیری 
در اقتصاد را بر عهده مردم بگذارد، امر مثبتی است اما در 
مقطع حساس کنونی دولت باید حساسیت بیشتری به خرج 
دهد.مستخدمین حسینی به مسائل پیرامون میزان موفقیت 
و کارایی بخش خصوصی به مثال مناطق آزاد اشاره کرد و 
گفت : باید بررسی کرد که مناطق آزاد که با هدف کارایی بیشتر 
ایجاد شدند چقدر توانستند در افزایش اشتغال، تولید ملی و 
صادرات موثر باشند که حاال خصوصی سازی در دیگر حوزه ها 
آن خط را دنبال کنند.مستخدمین حسینی با بیان این که 
کارکرد دولت در زمینه حاضر در واگذاری ها مثبت نبوده است، 
ادامه  داد: دولت نتوانسته کارایی الزم و ایجاد رشد اقتصادی 
خوبی  روز  و  حال  بانک ها  که  شرایطی  در  باشد.  داشته  را 
ندارند و دولت قول اصالح نظام بانکی را می دهد، واگذاری 
یک بانک دولتی یا شرکت های دولتی در این شرایط چیزی 
غیر از پوشش درآمدی نخواهد بود.گفتنی است، مراسم معارفه 
فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد عصر شنبه ) ۱2 آبان( با 
حضور اسحاق جهانگیری در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. در 
این مراسم همچنین علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد دولت 
روحانی هم حضورداشت که برخی گمانه زنی ها درباره نزدیکی 

او با دژپسند را تقویت کرد.

خصوصی سازی؛ راهی پول ساز برای دولت



مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین 
کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.

تروتی ویک

سخن حکیمانه

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 
 هالل عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد 
 که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

امروز با حافظ

»مارتا کیست؟« چاپ شد

 رمان »مارتا کیست؟« نوشته 
ترجمه  با  گاپوننکو  ماریانا 
نشر  توسط  تهرانی  حسین 
ققنوس منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »مارتا کیست؟« نوشته ماریانا 
گاپوننکو به تازگی با ترجمه حسین تهرانی توسط 
نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه 
اصلی این کتاب در سال 2012 منتشر شده و ترجمه 
فارسی اش در ایران، با خرید حق کپی رایت از انتشارات 

زورکامپ در آلمان، به چاپ رسیده است.
»مارتا کیست؟« یک رمان پست مدرن است که برای 
اولین بار در سال 2012 چاپ شد و دو جایزه آدِلبرت 
ارمغان  به  نویسنده اش  برای  را  آلفا  و  شامیسو  فون 
آورد. گاپوننکو نویسنده اوکراینی است که ترجمه این 
اثرش از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده است. 
گاپوننکو 37 سال دارد و به زبان آلمانی می نویسد. این 
رمان از نظر فرم و ساختار، حاوی برخی نوآوری ها و 
ساختارشکنی هاست. به عنوان مثال نویسنده در برخی 
صفحات فقط یک جمله یا پاراگراف نوشته و صفحه را 
همان طور سفید رها کرده است. داستان »مارتا کیست؟« 
درباره یک پرنده شناس 96 ساله است که مطلع می شود 
آخرین  می گیرد  تصمیم  و  است  نزدیک  مرگش 
روزهای عمرش را در یکی از مجلل ترین هتل های دنیا 
به سر ببرد. این کتاب با 262 صفحه، شمارگان هزار و 
100 نسخه و قیمت 25 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

پوستر مستند »راه طی شده« رونمایی شد

به مناسبت سالروز استعفای دولت موقت مهندس بازرگان از 
پوستر مستند »راه طی شده« رونمایی شد. به گزارش پیام زمان 
از  روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، این مستند به 
کارگردانی علی مالقلی پور، روایتی است از  افکار و اندیشه های 
»مهندس مهدی بازرگان« به عنوان روشنفکر دینی، سیاستمدار و 

نخست وزیر دولت موقت ایران در سال 57 . نام این مستند که با عنوان »راه طی شده« 
تولید شده است برگرفته از عنوان یکی از مهمترین کتاب های مهندس بازرگان به همین 
نام است. آخرین اثر مستند علی مالقلی پور که از تولیدات مرکز مستند سوره و مرکز 
آفرینش های فرهنگی و هنری بسیج  است، اواخر آبان با حضور اصحاب رسانه و 
چهره های هنری و سیاسی رونمایی می شود.طراحی این پوستر توسط رضا آسایی انجام 
شده است و دیگر عوامل این مستند عبارتند از: محمد امین نوروزی؛ تهیه کننده، مشاور 
تاریخی؛ حسن روزی طلب، مدیر تصویربرداری ؛رضا تیموری، تدوین؛شهاب بشیری، 

جلوه های ویژه رایانه ای؛ حسن پیله ور و صداگذار، مهرشاد ملکوتی.

»یه وا« به جشنواره فیلم »ُکتبوس« آلمان رسید

فیلم سینمایی »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد در بیست و هشتیمن 
جشنواره فیلم »ُکتبوس« آلمان حضور دارد.  به گزارش رسیده، جشنواره 
ُکتبوس آلمان از 15 تا 20 آبان )6 تا 11 نوامبر 2018( میزبان فیلم »یه 
وا« خواهد بود.شهر »کوتبوس« در شرقی ترین نقطه کشور آلمان در 
همسایگی لهستان قرار دارد که از آن به عنوان دروازه ای به شرق یاد 

می شود. این جشنواره تمرکز خود را بر روی فیلم هایی از اروپای میانی و شرقی از جمله ارمنستان 
قرار داده است. فیلم »یه وا« به همت معاونت بین الملل بنیاد سینمایی فارابی در بخش رقابتی 
جشنواره های بین المللی همچون »کینو شوک« روسیه، کلیولند، مونترال، میل ولی، جشنواره جهانی 

فیلم های آسیایی، فیلم بنگلور، فیلم زنان فیلمور و... حضور داشته است.

خبر

همزمان با آغاز بزرگ ترین قرعه کشی مهاجرت 
به آمریکا، تبلیغات گسترده ای در آژانس های 
در  ایران  رزرواسیون  سامانه های  و  مسافرتی 
حال انجام است. از سوی دیگر حجم تبلیغات 
آمریکا،  کشورهای  و  شینگن  ویزای  فروش 
کانادا و انگلیس با دریافت مبالغی بعضا هنگفت، 
شدت گرفته و این سوال را پیش آورده که حکم 
این تبلیغات و فروش آزاد ویزا در چارچوب 

قوانین مسافرتی کشور چیست؟
سازمان  گردشگری  معاون  تیموری،  ولی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  ، 
خدمات  دفاتر  و  آژانس ها  که  مقدمه  این  با 
مسافرتی در بُعد گردشگری داخلی، ورودی و 
خروجی، استراتژی هایی دارند که بر این اساس 
سعی می کنند با ابتکار عمل محصول خود را 
متمایز و گردشگران بیشتری را جذب کنند تا 
منتفع شوند، گفت: همه این فعالیت ها توسط 
بخش خصوصی انجام می شود و دولت نظارت 
عالی بر آن ها دارد و قطعا اجازه نمی دهد افراد 
یا مجموعه هایی با عناوین فریبنده، جعلی و ضد 
ارزش های کشور در این باره اقدام کنند و حتما 

مقابل آن ها خواهد ایستاد.
او با این حال اظهار کرد: آژانس های گردشگری 
در چارچوب مقررات و قوانین مقصد، می توانند 
بازاریابی  و  اطالع رسانی  را  خود  محصوالت 

کنند و از این منظر، منافع خود را تامین کنند.

ویزای  تک فروشی  درباره  گردشگری  معاون 
خدمات  دفاتر  در  شینگن  و  کانادا  آمریکا، 
ابهام  این باره  در  گفت:  ایسنا   مسافرتی،به 
گذشته  سال های  دارد.  وجود  آیین نامه ای 
پیگیری های زیادی شد، چون بحث ما این است 
که دفاتر خدمات مسافرتی به ویژه آن هایی که 
مجوز بند »ب« )اجرای تور( از سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دریافت 
»ویزا«  بسته سفر،  و  پکیج  قالب  در  می کنند، 
بفروشند. اما آیین نامه ای که سال 1380 در دولت 
تصویب شده است مشخصا کلمه »اخذ ویزا« را 
جزو فعالیت آژانس های گردشگری قید کرده 
است. بنابراین تا زمانی که این آیین نامه اصالح 

نشده، گرفتن این حق از آژانس های گردشگری، 
اقدامی »غیرحقوقی« است.

وی درباره این که بنا بر آن مصوبه دولت، آیا 
تک فروشی ویزا در آژانس های مسافرتی »مجاز« 
است؟ تاکید کرد: »اخذ روادید« اولین نکته ای 
است که در آیین نامه مصوب سال 1380 هیات 
دولت جزو فعالیت آژانس ها ذکر شده است، 
اما برای کشورها و مقاصد خاص، سیاست هایی 
از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در قالب بخشنامه هایی ابالغ شده 

است که انتظار داریم رعایت شود.
برای  داد:  توضیح  سیاست ها  این  درباره  او 
آمریکا  و  کانادا  انگلیس،  چون  کشورهایی 

چارچوب و خط مشی مشخصی تعریف شده 
که به دفاتر خدمات مسافرتی ابالغ شده تا در 

حیطه آن عمل کنند.
معاون گردشگری کشور درباره حکم تبلیغات 
دفاتر خدمات  در  آمریکا  گرین کارت  التاری 
مسافرتی و سامانه های رزرواسیون گردشگری 
نیز، گفت: قطعا سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
خالف  که  مواردی  با  گردشگری  و  دستی 
و  اخالق  با  مغایر  و  کشور  داخلی  فرهنگ 

ارزش های نظام باشد، موافق نیست.
تیموری در باره اینکه چرا  همانند فروش ویزا 
قانونی  یا  حکم  مسافرتی،  خدمات  دفاتر  در 
ثبت نام التاری گرین کارت  تبلیغات و  درباره 
آمریکا در آژانس ها، سامانه های رزرواسیون و 
مراکز مرتبط و یا حتی نامربوط وجود دارد؟ 
اظهار کرد: توصیه ها در موضوع گردشگری در 
سطح دنیا بیشتر حالت حقوقی است تا قانونی. 
یعنی آن قدر گردشگری را منعطف می دانند که 
خیلی سفت و سخت با آن برخورد نمی کنند. 
از طرف دیگر »التاری« در کشور یا مقصدی 
خاص اتفاق می افتد و در صنعت گردشگری، 
این قوانین مقصد است که حاکمیت دارد نه 
مبدأ. با این حال، تبلیغ و بازاریابی با عناوینی 
قانون  و  اخالق  جامعه،  ارزش های  با  مغایر 
فرهنگی،  میراث  سازمان  تایید  مورد  کشور، 

صنایع دستی و گردشگری نیست.

کاریکاتور

صنفی  شورای  سخنگوی 
تعطیلی  برنامه  نمایش 
سوگواری  ایام  در  سینماها 

پیش رو را اعالم کرد.
سخنگوی  فرجی  غالمرضا 
در  نمایش  صنفی  شورای 
ایام سوگواری  در  سینماها  تعطیلی  به  اشاره  با  یی  گفتگو 
رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام 
رضا )ع( گفت: سه شنبه 15 آبان ماه مصادف با 27 ماه صفر 
شب رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسن 
مجتبی )ع( سینماهای سراسر کشور از ساعت 17 تعطیل 

است.
وی افزود: البته آثار کمدی در روز سه شنبه 15 آبان ماه از 

صبح تا ساعت 17 هم حق نمایش ندارند.
سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: سینماهای سراسر 
کشور چهارشنبه 16 آبان ماه و پنجشنبه 17 آبان ماه به طور 

کامل تعطیل هستند.
فرجی در پایان گفت: سینماهای سراسر کشور از روز جمعه 

18 آبان ماه به نمایش فیلم ها می پردازند.

سیمناهاازعرصسهشنبه
تعطیلیمشوند

سیلی مردم ایران در ۱۳ آبان به ترامپ

تبلیغ »التاری« و فروش ویزای آمریکا، کانادا و شینگن ممنوع است؟

به  »دارکوب«  سینمایی  فیلم 
شعیبی  بهروز  کارگردانی 
سیدمحمود  تهیه کنندگی  و 
موسسه  توسط  رضوی 
در  سوره،  تصویری  هنرهای 
شبکه نمایش خانگی عرضه 

شد.
فیلم  »دارکوب«،  سینمایی  فیلم  عمومی  روابط  گزارش  به 
سینمایی »دارکوب« که مردادماه امسال روی پرده سینماهای 
کشور رفته بود، از صبح دوشنبه 14 آبان ماه نیز در شبکه نمایش 

خانگی عرضه شده است.
موسسه  سایت  در  نیز  »دارکوب«  دیجیتال  نسخه  همچنین 

هنرهای تصویری سوره عرضه شده است.
مهناز افشار، سارا بهرامی، هادی حجازی فر، نگار عابدی و با 
حضور جمشید هاشم پور و امین حیایی بازیگران »دارکوب« 
هستند. این فیلم در سی و ششمین جشنواره فجر، در 10 عنوان 
کاندیدا شد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و 
نقش مکمل مرد را برای سارا بهرامی و جمشید هاشم پور به 

همراه داشت.

 »دارکوب« در شبکه
 منایش خانیگ

دوربین  مقابل  رادان  بهرام 
»رقص  پرستاره  مجموعه 

روی شیشه« رفت.
به گزارش رسیده، بهرام رادان 
در روزهای گذشته بازی خود 
قسمتی   26 مجموعه  در  را 
»رقص روی شیشه« به کارگردانی مهدی گلستانه آغاز کرده 
و همزمان اولین تصویر از حضور این بازیگر در کنار مهرداد 

صدیقیان در این مجموعه منتشر شده است.
بهرام رادان و مهرداد صدیقیان به تازگی در فیلم های سینمایی 
به  »سونامی«  و  موگویی  آزیتا  کارگردانی  به  اصلی«  »ایده 
در  بار  این  و  بوده اند  میالد صدرعاملی همبازی  کارگردانی 

سریال »رقص روی شیشه« همکاری داشته اند.
فیلمبرداری »رقص روی شیشه« از حدود یک ماه و نیم پیش 
در تهران آغاز شده و بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، امیر آقایی، 
مهرداد صدیقیان، میترا حجار، هدی زین العابدین، حامد کمیلی، 
سحر قریشی، بیتا فرهی، همایون ارشادی، ترالن و...... مقابل 
دوربین رفته اند و در روزهای آینده نیز بازیگران دیگری به 

مجموعه اضافه می شوند.

 ابزی هبرام رادان در 
»رقص روی شیشه«

مازندران  و عشایر  اجتماعی کشاورزان  بیمه  مدیر صندوق 
بیمه  یک  کشاورزان  اجتماعی  بیمه  اینکه صندوق  بیان  با 
فراگیر است، گفت: همه افرادی که بیمه نیستند می توانند 

از بیمه  این صندوق استفاده کنند.
ابراهیمی در جلسه ستاد توسعه راهبردی، صندوق  محمد 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر این شهرستان 
روسای  شهرداران،  و  بخشداران  نمایندگان  حضور  با  که 
محل  در  حمایتی  و  اجرایی  دستگاه های  و  نهادها  ادارات، 
سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد، اظهار کرد: بر اساس 
اصل 2٩ قانون اساسی دولت مکلف است خدمات بیمه ای 
همه  برای  را   ... و  کارافتادگی  بازنشستگی،  درمان،  از  اعم 

مردم ارائه کند.
زیر  عشایر  و  اجتماعی کشاورزان  بیمه  افزود: صندوق  وی 
نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد و این 

وظیفه را به عهده دارد.

مازندران  و عشایر  اجتماعی کشاورزان  بیمه  مدیر صندوق 
نظامی  نیروهای  دولت،  کارمندان  کنون همه  تا  داد:  ادامه 
کارگری  رابطه  کسانی که  و  اداری  وابستگان  و  انتظامی  و 
مولد  قشر  ولی  بودند  بیمه  مشمول  داشتند  کارفرمایی  و 

زیادی  زحمات  که  عشایر(  و  روستایی  کشور)کشاورز، 
حمایت  کارفرما  نداشتن  دلیل  به  می شوند  متحمل  هم 

نمی شدند و زیر پوشش هیچ گونه بیمه نبودند.
به  تصمیم  دولت   8٤ سال  از  کرد:  تصریح  مسوول  این 
حمایت از این افراد گرفت و خود کارفرما شد، ابتدا با صدور 
دفترچه بیمه روستایی و سالمت از این قشر حمایت کرد و 
سپس صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری را موظف 

به بیمه همه فاقدین زیر پوشش بیمه کرد.
سطح   8 حمایتی  اقدام  این  اجرای  در  افزود:  ابراهیمی 
درآمدی تعیین و نسبت به توان افراد در پرداخت، 2 برابر 

حق بیمه را نیز به صورت یارانه پرداخت می کند.
وی از فعالیت ۳ کارگزاری در شهرستان خبر داد و اظهار 
کرد: این کارگزاری ها در بخش مرکزی نور، چمستان و بلده 
بیمه  نماینده  عنوان  به  شهرستان  مرکز  کارگزار  و  مستقر 

استان محسوب می شود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر مازندران با 
تاکید بر اینکه هدف ما حمایت از مردم به ویژه اقشار کم 
درآمد و مولد جامعه است خواستار کمک همه دستگاه ها 
و  اعتبارات  برای جذب  معرفی طرح  و  رسانی  اطالع  برای 

کمک به آینده قشر محروم جامعه شد.
هزار  مازندران حدود ٤۳  در  کرد:  این مسوول خاطرنشان 
به  ولی  بودند  اجتماعی  تامین  بیمه  که  داشتیم  باف  قالی 
قدرت  اجتماعی  تامین  دولت،  سهم  پرداخت  عدم  دلیل 
به  قریب  بیمه  تا  شد  امر سبب  همین  و  نداشت  پرداخت 
به  روستایی  اجتماعی  بیمه  اینجا  نفر قطع شود،  هزار   2٠

کمک شان آمد تا بیمه خود را در این صندوق ادامه دهند.
کارگری که  بیمه  توان جذب  اینکه   به  اشاره  با  ابراهیمی 
از  داریم  را  ندارد  جذب  سهمیه  اجتماعی  تامین  سازمان 
سازمان فنی و حرفه ای خواست تا کارگاه های مهارت آموزی 

را برای ایجاد سابقه بیمه ای به صندوق معرفی نمایند.
دهیاران  نفر،  هزار   2٠ زیر  شهرهای  شهرداران  از  وی 
و در  اطالع رسانی  با  تا  تقاضا کرد  تعاون  اداره  و  روستاها 
اهداف  تحقق  به  مناسب ضمن کمک  گرفتن سهمیه  نظر 

اقشار آسیب پذیر آمده و آینده آنان  از  صندوق به حمایت 
را تامین کنند.

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر مازندران 
الکترونیکی  رتبه بندی شهرستان ها، صدور کارت شناسایی 
برای کارکنان و بیمه شدگان، یک سان سازی تابلوهای دفاتر 
شهرستان ها و ... از اقدامات سال ٩٦ برای ارتقای خدمات 

اداری این صندوق عنوان کرد.

و  جلسه  در  مطروحه  سواالت  به  پاسخ  در  مسوول  این 
تشریح خدمات صندوق بیمه اجتماعی اظهار کرد: با تدابیر 
و اقدامات صورت گرفته صدور احکام مستمری فوت، از کار 
افتادگی، بازنشستگی اکنون ظرف ۱٠ روز انجام می گیرد، 
پرداختی بیمه شدگان به سوابق تبدیل و حقوق مستمری 

بگیران مستقیما به حساب اشخاص واریز می شود.
ابراهیمی از تحویل 2 مرحله سبد کاال به مستمری بگیران 
خبرداد و افزود: پیگیری هایی برای پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت و سفرهای زیارتی مستمری بگیران نیز شده است که 
امیدواریم هر چه سریع تر به نتیجه برسد و بتوانیم مستمری 

بگیران را به مشهد اعزام کنیم.
کردن  پر  و  وقفه  شناسه  دریافت  شرایط  کرد:  تصریح  وی 

خالء های بیمه ای فراهم شده و افراد فاقد بیمه و کسانیکه 
به دلیل عدم توان در پرداخت حق بیمه، در بیمه شان وقفه 
اجتماعی  صندوق  بیمه  از  می توانند  شده  قطع  یا  و  ایجاد 

استفاده کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر مازندران 
از مزایای این صندوق را پرداخت مستمری به بازماندگان 
بیمه شده فوتی ناشی از کار به شرط تنها سه ماه پرداخت 
که  هم  افرادی  خانواده  به  افزود:  و  کرد  ذکر  بیمه  حق 
یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشند به هر دلیلی فوت 

شوند، حقوق مستمری پرداخت می شود.
هم  کارافتادگی  از  مستمری  کرد:  اضافه  مسوول  این 
تشخیص  با  یک سال  زیر  بیمه  حق  پرداخت  صورت  در 
تائید حادثه در حین کار و پرداخت  کمیسیون پزشکی و 
بیش از یک سال بدون نظر کمیسیون و به هر دلیلی اتفاق 

بیفتد، پرداخت می شود.
اجتماعی  بیمه صندوق  ابراهیمی شرایط سنی درخواست 
را حداقل ۱8 سال و حداکثر ٥٠ سال سن عنوان کرد و 
 ٦٥ شده  بیمه  برای  بازنشستگی  حقوق  نصاب  حد  افزود: 
سال سن با ۱٥ سال سابقه معادل 2٠ روز حقوق است ولی 
در خال حاضر افراد با ٦٩ سال سن و ۱۱ سال سابقه نیز 
بازنشسته شده و حقوق دریافت می کنند و افراد با سنین 
پائین بر اساس قانون بازنشستگی با ۳٠ سال سابقه بیمه 

بازنشسته شده و حقوق دریافت می کنند.
بیمه  صندوق  خدمتی  اهداف  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
گفت:  مردم،  عموم  به  رسانی  اطالع  لزوم  و  اجتماعی 
یارانه  به قشر محروم جامعه است و  این صندوق  خدمات 
تعلق  اجتماعی  بیمه  صندوق  بیمه شدگان  همه  به  دولت 
یابد  افزایش  شده  بیمه  تعداد  چه  هر  بنابراین  می گیرد 
رونق  به  اشتغالزایی  و  منطقه  در  سرمایه گذاری  ضمن 

اقتصادی منطقه نیز کمک می شود.
بر  نکاتی  جلسه  آغاز  در  نور  شهرستان  فرماندار  معاون   
اجتماعی  بیمه  صندوق  معرفی  و  رسانی  اطالع  ضرورت 
از  صندوق  این  کرد:  اظهار  و  بیان  عشایر  و  کشاورزان 

و  است  برخوردار  قانون  اساس  بر  دولتی  کامل  حمایت 
زیر  کنون  تا  که  است  کسانی  همه  برای  مناسب  فرصتی 
پوشش هیچ بیمه ای نیستند و درآینده با مشکالتی مواجه 

می شوند.
رقیه صفری افزود: همه ما باید از این فرصت استفاده کرده 
و با کمک به صندوق بیمه اجتماعی نگرانی اقشار محروم و 

فاقد هر گونه بیمه را مرتفع کنیم.
مدیر و کارگزار صندوق بیمه اجتماعی روستایی، کشاورزان 
و عشایر شهرستان نور نیز با اشاره به پوشش بیمه ای بیش 
از 2 هزار و ٦۱٤ نفر از جمعیت شهرستان اظهار کرد: تا 
بیشتر  که  می کنند  دریافت  مستمری  نیز  نفر   ٥۳ کنون 

آنان به افتخار بازنشستگی نائل شدند.
بهزاد کلوانی با بیان اینکه اکنون دولت با تخصیص یارانه 
افراد  ویژه  به  اقشار  همه  بیمه  برای  را  مناسبی  شرایط 
کم توان مالی که قدرت پرداخت سهم بیمه سایر بیمه ها را 
ندارند، تصریح کرد: برای اینکه این اقشار بتوانند از شرایط 
موجود و یارانه دولت برخوردار شوند و نگرانی آنان از آینده 
خود و فرزندانشان کاهش پیدا کند، نیازمند اطالع رسانی 

و آگاه کردن عموم جامعه هستیم.
نهادها،  همه  داریم  انتظار  منظور  این  برای  افزود:  وی 
شوراهای  شهرداری ها،  بخشداری ها،  اجرایی،  دستگاه های 
اسالمی و دهیاران در روستاها، اتاق اصناف و اتحادیه های 
ویژه  به  صنفی  مجموعه های  دیگر  و  پوشش  زیر  صنفی 
مجموعه  زیر  کارگری  کشاورزی،  صنفی  سازمان های 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  جهاد  ادارات 
و  حرفه ای  و  فنی  سازمان  دانشگاه ها،  پرورش،  و  آموزش 
آموزش گاه های زیر پوشش، تشکل های بانوان و مردم نهاد 
با  بیمه  این  مزایای  تبیین  و  رسانی  اطالع  بحث  در   ... و 
نمایندگی شهرستان همکاری صمیمانه و تنگاتنگ داشته 

باشند.
در پایان جلسه احکام بازنشستگی و پرداخت مستمری به 
تعدادی از بیمه شدگان زیر پوشش این صندوق به صورت 

نمادین اهدا شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر مازندران:

همه افرادی که بیمه نیستند یم توانند از بیمه صندوق بیمه اجمتاعی کشاورزان و عشایر استفاده کنند
85 هزار بیمه شده در مازندران


