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سرمقاله
موسیقی ؛ هنری پر از حاشیه!

نگاه
 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش

 الگوی مدیران قانونمدار در کشور

موسیقی زیرزمینی و خیابانی با  تمام حاشیه هایی 
که دارد، امروز به صورت قاچاقی و بدون مجوز 
در کنار پاساژها یا درب ورودی و خروجی متروها، 
... نواخته می  شود. سازهایی که به  پیاده روها و 
دالیل مختلف توانایی رقابت با اما و اگرهای مادی 
و معنوی نداشته و امروز بدین گونه قصد عرضه 
دارند. نوازندگانی که از سر عالقه هنر خود را با تمام 
مشکالت و مصائبش دنبال می  کنند و به نظر می 
 رسد این آخرین گزینه برای حیات هنری آنها باشد.

زمانی که سخن از موسیقی ایران می  شود، افرادی 
مانند محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان 
کلهر و... در یادها تداعی می  شود؛ افراد بی بدیلی 
که هنر موسیقی ایران را شهره جهانیان کرده اند. 
اما جامعه قدردان آنها نبوده و در سطح بین المللی 
گوشی برای شنیدن نغمات سازهای ایرانی پیدا 
کردند.موسیقی هنری که درگیر مسائل مختلف در 
میان آالت نواختن مجاز و غیرمجاز به حیات خود 
ادامه می  دهد و همواره سلیقه و بی  برنامگی برای 
سیاستگذاری آن مسیر مشخصی پیش پایش تعیین 
نمی  کند. در بینابین خبرهای ناخوشایند سیاسی و 
اقتصادی که امروز کشور درگیر آن شده است؛ خبر 
کنسرت خیابانی شجریان خبری بود که حواشی آن 

بر متن غلبه کرد...
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محسن رضایی: شعار »نه غزه نه لبنان« را طرفداران تحریم سر دادند

نفوذیهایدشمنبدترازترامپعملمیکنند

دلسردیایرانازروند
اجراییشدنسازوکار

ویژهمالیاروپا

به گزارش زمان  ، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا ناامیدکننده است.  سید کمال خرازی در دیدار هیئتی از 
کارشناسان اندیشکده بنیاد برتلزمان آلمان به پرسش های آنان در حوزه های منطقه، برجام و روابط ایران و اروپا پاسخ داد.وی درباره ارزیابی ایران از اجرای 
تعهدات برجامی اروپا گفت: اگر چه با توجه به مشکالت داخلی اروپا، ضعف و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک است، اما قصور و ناتوانی 
اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام، قابل توجیه و پذیرش نیست و رافع مسئولیت آن ها در قبال برجام نخواهد بود.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
تصریح کرد: اروپا در همسایگی غرب آسیاست و امنیت اروپا با امنیت در این منطقه ارتباط مستقیمی دارد. باید به خاطر داشت که حفظ برجام در امنیت منطقه و 
اروپا تاثیرگذار است.خرازی در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و ترکیه اظهار داشت: ترکیه و ایران با وجود برخی اختالف نظرهای سیاسی، از ظرفیت های 
همکاری وسیعی برخوردارند و در همین حال، ایران از گسترش همکاری ها با این کشور همسایه استقبال می کند.وی افزود: برای نمونه، همکاری ایران، روسیه 

و ترکیه در روند آستانه نتایج مفیدی در خصوص بحران سوریه در بر داشته است. 
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دکتر عمران نعیمی

محبوبه اشرفی پیمان

جادههابالیجانایرانیان
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به گزارش زمان، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از مذاکرات برجام، نفوذی های دشمن در داخل بدتر از ترامپ عمل می کنند و چرخ اقتصاد را معطل کرده اند و اجازه نمی دهند کاری انجام شود. 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بیش از چند قرن، جهان اسالم در محاصره و در زیر فشار استعمارگران بوده و غرب در سیاست و فرهنگ و اقتصاد ایران و جهان اسالم نفوذکرد و با 

چهره ی دیگری بدتر از جنگ های صلیبی انتقام کشی براه انداخت و در دو قرن اخیر بسیار ظالمانه تر عمل کردند.

مهم ترین دالیل مرگ و میر ایرانی ها ؛ 

 راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی، 
وعده ای بود که شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی 
در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد؛ امری که برخی 
اقتصاددانان آن را پیامی برای راه اندازی بورس ارز در 

آینده ای نزدیک ارزیابی کردند.
ازایسنا، عبدالناصر همتی  نقل  به  به گزارش زمان 
- رئیس کل بانک مرکزی، یکشنبه شب با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرام خود، از راه اندازی بازار 
معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی خبر داد و اعالم 
کرد که این بازار مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف 
کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی 
و خرد مردم خواهد بود و با مشارکت بانک ها و 
صرافی های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی 

در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر 
معامالت نقدی راه اندازی خواهد شد.

در این باره قدرت اهلل امام وردی - عضو هیئت علمی 
بازار  راه اندازی  این که  بیان  با  تهران،  آزاد  دانشگاه 
معامالت آزاد نقدی و حواله های ارزی در واقع شکل 
گیری یک بازار بورس را نوید می دهد، گفت: این 
بازار بورس ارزی می تواند در قالب سازمان بورس 
یا حتی فضای مجازی باشد که در آن افراد بدون 
نیاز به رفتن به پاتوق های ارزی مانند میدان فردوسی 
 می توانند معامالت خود را در بستر بورس یا حتی 
دهند.این  انجام  رسمی  کارگزاری های  طریق  از 
اقتصاددان با بیان اینکه راه اندازی بورس ارز هزینه  
معامالت ارزی را کاهش می دهد، آن را در ایجاد 

امنیت و شفاف سازی بیشتر موثر ارزیابی کرد و گفت: 
این یک بازار آزاد و حراج واقعی خواهد که همه 
عرضه کنندگان و متقاضیان ارز می توانند با حضور در 
آن معامالت خود را به صورت شفاف انجام دهند.

در این باره وحید شقاقی شهری - عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی، نیز با اشاره به صحبت های اخیر 
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی 
می خواهد بازار آتی ارز را راه اندازی کند. این مساله 
می تواند به شفافیت مبادالت ارزی بسیار کمک کند. 
پرده را حذف می کند؛  همچنین دست های پشت 
از  خارج  ارزی  بستان های  بده  از  بسیاری  چراکه 
چارچوب رسمی و در بازارهای داللی انجام می شود.
ادامه در صفحه 7

بورسارز؛راهکارهمتیبرایساماندهیبازار

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشموالن 
معادل ۵۳۲هزار تومان است که با احتساب چهاربرابر شدن این ارزش، این سهم 

برای هر مشمول حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان ارزش دارد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی; علی اشرف پوری 
حسینی پیرامون اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره ارزش حدود 1۳ تا 14 
میلیون تومانی سهام عدالت گفت: ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشموالنی که 
این دارایی به آنها واگذار شده، معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار 
ارزش  تومان  هزار  و ۲۰۰  میلیون   ۲ در حدود  این سهام  ارزش،  این  برابر شدن 
این رقم در عدد ۵ به عنوان مبنای تعداد یک خانوار  ادامه داد: چنانچه  دارد.وی 
به  عدالت  سهام  ارزش  به عنوان  تومان  میلیون   1۲ حدود  در  رقمی  شود،  ضرب 
اینکه این مبلغ تنها برای  با بیان  دست می آید.رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
ارزش  دارای  هستند،  برخوردار  عدالت  سهام  واگذاری  تخفیف  از  که  مشموالنی 
حدود 4.۵ میلیون تومانی است، گفت: این تعداد از مشموالن که شامل 6 میلیون 
نفر ایرانی می شوند و همچنین سایر اشخاصی که الباقی وجه مورد نیاز برای تسویه 
واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده اند، محاسبه شده که با احتساب یک خانوار 

۵نفری ارزش کل سهام آنها معادل ۲1 میلیون تومان برآورد می شود.
وی گفت: از این رو برای خانواده ۵نفره که از تخفیف واگذاری سهام یک میلیون 
تومانی سهام عدالت برخوردار نیستند، می توان گفت: هم اکنون معادل 1۲ میلیون 
تومان سهام عدالت به آنها تخصیص یافته و برای کسانی که از تخفیف برخوردار 
بوده و یا الباقی بدهی خود برای واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده اند، معادل 
با ۲1 میلیون تومان است.وی افزود: با توجه به این رقم، معاون اول رئیس جمهور 
این عدد را برای خانوارهای ۵نفره بدون تخفیف، کمی باالتر از 1۲ میلیون تومان 

عنوان کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به سهام عدالت متوفیان عنوان کرد: هم اکنون با توجه به 
تخصیص سهام عدالت به وراث و تجمیع این سهام برای یک نفر از آنها به عنوان 
نماینده وراث، می توان گفت: یک نفر هم اکنون به دلیل به ارث رسیدن معادل با یک 
میلیون تومان سهام عدالت از ۲ میلیون تومان ارزش برخوردار است که این مبلغ 
در بازار سهام حدود 8 تا 9 میلیون تومان ارزش دارد، منتهی این رقم برای خانوار 

محاسبه نمی شود.

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، اخبار منتشر شده مبنی بر باز شدن ثبت سفارش خودروهای 
خارجی و ترخیص خودروهای در گمرک مانده را تکذیب و تاکید کرد که تغییرات انجام شده در مجموعه وزارت صنعت، به معنای 

تغییرات در سیاست های تعیین شده در واردات خودرو نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در روزهای گذشته همزمان با تغییرات در مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران شایعاتی درخصوص 
گشایش واردات خودرو و باز شدن ثبت سفارش برخی خودروها مطرح شده است.این اخبار واکنش »سید مهدی نیازی« سرپرست 
دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت را در پی داشت.وی دیروز ضمن رد باز شدن ثبت سفارش خودروهای 
خارجی، تصریح کرد: هرچند واردکنندگان برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حال رایزنی هستند، اما تاکنون تصمیمی 
اتخاذ نشده است.وی از ارائه اطالعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. »کورش مرشد سلوک« رییس انجمن واردکنندگان خودرو 
نیز درباره آخرین وضعیت بازار خودروهای خارجی اظهار داشت: قیمت ها در بازار با نوسان ارز تغییر می کند، با این حال اگر به 
ثبات نرخ ارز برسیم به دلیل ممنوعیت واردات، حباب قیمتی همچنان وجود خواهد داشت.  بازار خودروهای وارداتی در یک سال 
و نیم گذشته با تغییر پیاپی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن 6 ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی، تغییر نرخ 
ارز و یکسان سازی آن سبب جهش قیمت ها در این بازار شد. از سال 1۳9۳ تا 1۳96 )چهار سال( ۲98 هزار دستگاه خودرو وارد 
کشور شد که به طور متوسط سالیانه 7۰ هزار دستگاه می شود. ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و ۲61 میلیون دالر بود که به 

طور متوسط سالیانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر و برای هر خودرو ۲1 هزار دالر می شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: اتحادیه اروپا ائتالفی نظامی نیست 
و نخواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز در اظهاراتی اعالم کرد: اتحادیه اروپا یک ائتالف نظامی نبوده و هرگز هم به 
چنین چیزی تبدیل نخواهد شد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص 

ادامه داد: اتحادیه هرگز به یک ائتالف نظامی تبدیل نمی  شود. 
هیچ رقابتی با ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( وجود ندارد.وی در ادامه افزود: ما 
در حال ساختن ارتش اروپایی نیستیم، کسی اینجا )اتحادیه اروپا( درباره یک ارتش 
اروپایی صحبت نمی  کند. ما سرمایه  گذاری می  کنیم تا تأمین کننده امنیت مطمئن و 
فعالی در منطقه و تمام جهان باشیم.الزم به ذکر است، امانوئل ماکرون رئیس  جمهوری 
فرانسه 1۵ آبان ماه با مطرح کردن پیشنهاد تشکیل ارتش اروپایی تأکید کرد که اروپا 
مستقل از آمریکا خود باید بتواند از خود دفاع کند؛ موضوعی که واکنش تند ترامپ 

را به دنبال داشت.

موگرینی: اتحادیه اروپا در حال 
تشکیل ارتش اروپایی نیست

تالش های نافرجام برای بازشدن
 ثبت سفارش واردات خودرو

۱۲میلیون تومان ؛ ارزش سهام 
عدالت یک خانوار پنج نفره 
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برگزاری جلسه مشورتی با حضور ظریف، 
CFT جنیدی و کدخدایی برای بررسی

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از جلســه کارگروه امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به 
 )CFT( الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
خبر داد و گفت  که این جلسه نشان داد که می توانیم برای رفع ایرادات 

به نتیجه ای برسیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حشمت اهلل فالحت پیشه اظهار کرد: 
جلسه مشــورتی برای بررسی ایرادات الیحه شورای نگهبان به الیحه 
CFT با حضــور ظریف؛ وزیر امور خارجه، جنیــدی؛ معاون حقوقی 
رییس جمهور، کدخدایی؛ ســخنگوی شورای نگهبان و نماینده ای از 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار شد.وی با بیان این که برخی 
از نمایندگان در این جلسه حضور داشتند، گفت : وقتی به توافق نهایی 
برسیم موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و ما ایرادات 
شــورای نگهبان را در حضور آقای کدخدایی به رای کمیســیون می 
گذاریم. جلسه دیروز نشــان داد که می توانیم به نتیجه  برسیم.الیحه 
CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه  اقدام مالی )FATF( است که 
شــورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسالمی در این الیحه ایراد 

گرفته است.

رونمایی از آخرین دستاوردهای دفاعی
 در آینده ای نزدیک

معاون هناهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: در آینده ای 
نزدیک ناوشــکن و زیر دریایی به آب انداخته می شود و در حوزه های 
پدافند هوایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی نیز رونمایی خواهیم داشت.

بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری اظهار 
داشت: ما در آستانه 4۰ سالگی انقالب اسالمی اقداماتی انجام می دهیم 
که دشمن فکر نکند، با تبلیغات و جنگ روانی می تواند مقابل پیشرفت 
جمهوری اسالمی مانع ایجاد کند. وی افزود: در حوزه تجهیزات ما امروز 
به جایی رســیدیم که توانمندی تولید و تجهیز تمام تجهیزات دفاعی 
خود را داریم. رییس ستاد ارتش با بیان اینکه در آینده نزدیک ناوشکن 
و زیر دریایی الحاق می کنیم، بیان کرد: در حوزه های قرارگاه پدافند 
هوایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی نیز رونمایی از تجهیزات خواهیم 
داشت.امیر سیاری تاکید کرد: امروز به جایی رسیده ایم  که بگوییم با 
وجود همه تحریم ها انقالب اســالمی می تواند به دهان دشمن بزند 
و مردم  بدانند که ما با تمام این مشــکالت به اینجا رســیده ایم. وی 
درخصوص مجتمع تازه افتتاح شــده دانشکده دندانپزشکی ارتش نیز 
گفت: زیر بنای کل این مجموعه 1۰ هزار متر مربع اســت که در چند 
طبقه ساخته شده و مجهز به کارگاه های آموزشی و درمانی و کالس 
برای دانشجویان اســت.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: ما 
مســائل مربوط به بودجه و اعتبارات را پیگیری می کنیم و به همین 
خاطر خدمت آقای نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه رسیدیم و 
میزان اعتبارات مصوب را کنترل کردیم و هماهنگ کردیم که  بتوانیم  

کمبودها و کسری ها را رفع کنیم. 

جمع آوری امضا در مجلس برای 
استیضاح وزیر علوم

 نماینده مردم جهرم در مجلس از جمع آوری امضا برای 
طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا رضایی کوچی 
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هم اکنون در حال 
جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری هســتیم و این طرح استیضاح به زودی تقدیم 
هیات رئیسه مجلس می شــود.وی درباره محورهای 
استیضاح منصور غالمی گفت: انتخاب های سیاسی و 
ناکارآمد در دانشگاه ها و کاهش کیفیت علمی دانشگاه ها 
از مهمترین علل تهیه این طرح استیضاح است.نماینده 
مردم جهــرم در مجلس تصریح کرد: همچنین حذف 
برخی دانشگاه ها و تجمیع دانشگاه های موثر، عدم توجه 
به توسعه دانشگاه ها و ضعف مدیریتی از دیگر محورهای 

استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

با حضور وزیر دفاع؛

خودرو زرهی ضدمین و کمین 
»طوفان« رونمائی شد

خودرو زرهی ضــد مین و ضد کمین »طوفان« که به 
همت متخصصان دفاعی کشور طراحی و ساخته شده 
روز سه شنبه با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح رونمایی شد.
به گزارش زمان به نقل ازروابــط عمومی وزارت دفاع، 
خودرو ضدمین و ضدکمین طوفان در سازمان صنایع 
دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت انجام 
ماموریت های پشتیبانی رزمی و تردد در مناطق جنگی 
و عملیاتی ساخته شده است. افتتاح خط تولید و رونمایی 
از خودرو زرهی ضدمین و ضدکمین طوفان ســاخت 
سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح جهت انجام ماموریت های پشتیبانی رزمی و 
تردد در مناطق جنگی و عملیاتی با حضور امیر سرتیپ 
حاتمی و فرمانده مرزبانی تحویل نیروی زمینی سپاه شد.

اخبار

اخبار

گیتی برای تو شیواترین پندآموز 
است اگر پند پذیر باشی

کالمامیر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از 
مذاکرات برجام، نفوذی های دشمن در داخل بدتر 
از ترامپ عمل می کنند و چرخ اقتصاد را معطل 

کرده اند و اجازه نمی دهند کاری انجام شود.
رضایی  محسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مراسم  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
مقاومت  و محور  اسالم  پاسداشت جبهه جهانی 
در سالن اجتماعات یادمان شهدای هفتم تیر واقع 
در منطقه سرچشمه تهران اظهار داشت: بیش از 
چند قرن، جهان اسالم در محاصره و در زیر فشار 
استعمارگران بوده و غرب در سیاست و فرهنگ و 
اقتصاد ایران و جهان اسالم نفوذکرد و با چهره ی 
دیگری بدتر از جنگ های صلیبی انتقام کشی براه 
انداخت و در دو قرن اخیر بسیار ظالمانه تر عمل 
کردند.وی افزود: اقتصاد و سیاست و فرهنگ ملل 
اسالمی را عوض کردند.چهل سال از انقالب می 
گذرد اما افکار آمریکایی و دوستان و عوامل آمریکا 
در داخل بیش از ترامپ، اقتصاد ما را تحریم کرده 

اند.رضایی تصریح کرد: نهضت مقاومت از ایران آغاز 
شد و با شعار پیروزی خون بر شمشیر، مردم به 
میدان آمدند. پاسخ مردم را با گلوله و شکنجه و 
زندان و تبعید دادند. ملت پیروز شد.وی گفت: بعد 
از مذاکرات برجام و نرمش قهرمانانه ما، آن ها ظلم 
کردند و نفوذی های دشمن در داخل بدتر از ترامپ 
عمل می کنند و چرخ اقتصاد را معطل کرده اند و 
به اقتصاد ما ضربه زده اند و اجازه نمی دهند کاری 
انجام شود. ما سر اژدها را زده ایم اما بدنه تکنوکرات 
نمی گذارد کاری انجام شود.رضایی ادامه داد: عده 
ای آدرس غلط می دهند و نمی گویند که مشکل 
و دشمن اصلی ما آمریکا است. این آمریکا است که 
جلوی پیشرفت ملت ما را گرفته است. به چه جرمی 
این ملت باید تحریم شود؟ جز اینکه دارد از مقاومت 
جهان اسالم دفاع می کند.وی اظهار داشت: این 
شعار نه غزه و نه لبنان را طرفداران تحریم ایران 
مطرح کرده اند. مقاومت رمز پیشرفت ایران اسالمی 
های  است. خوشبختانه شکست  اسالم  و جهان 

متجاوزین کارنامه آمریکا را به همگان نشان می 
دهد. در ابتدای انقالب، آمریکا اقتدار داشت و اکنون 
در حال فروپاشی در منطقه شده است.رضایی گفت: 
ترکیه که از متحدین آمریکا بود، آمریکا، پاکستان و 
عربستان مفلوج را هم از دست داده است. آمریکایی 
ها، بن سلمان را جلو آوردند و آبرویش را ریختند و 
روزی مثل شاه، فدای خودشان می کنند. مقاومت 
است که به ثمر نشسته است. مقاومت مشروع ما 
عزت اسالم را به همراه آورده است.وی افزود: کانون 
مقاومت ایران اسالمی است و بارها خواسته اند که 
این حرارت را خاموش کنند. اولین بار دولت موقت 
خواست مردم را به خانه ها برگرداند و انقالب را 
خانه نشین کند با هر تهاجم، انقالب زنده تر شد. 
می خواستند با تنش زدایی انقالب را خانه نشین 

جان  دوباره  را  انقالب  ها،  تحریم  این  اما  کنند 
بخشیده است. امروز هم جوانان و حزب اللهی ها 

باید به صحنه بیایند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
اجرایی نشدن برخی از سیاست های کلی ابالغی 
در کشور گفت: رهبر انقالب با مشورت مجمع بیش 
از ۲۰ سال سیاست گذاری کرده ایم و اما متاسفانه 
سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. االن هم 
با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، 
بمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که نظارتی بر 
اجرای سیاست های کلی نشود. در یک روز، دهها 
تن طال و در طی چندماه میلیارد ها پول ما را به 
بازارهای کاذب سوق می دهند ولی نظام و انقالبیون 

را مقصر نشان می دهند. 

محسن رضایی: شعار »نه غزه نه لبنان« را طرفداران تحریم سر دادند

نفوذیهایدشمنبدتراز
ترامپعملمیکنند

آگهیتجدیدمناقصه
واگذاریامورخدماتشهری

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری )شامل رفت و روب، جمع 
آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله( با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق 

پیمانکاران واجد شرایط که دارای: 
1- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات. 

2- گواهینامه صالحیت پیمانکاری امور خدماتی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
3- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی. 

4- حداقل سه سال تجربه در امور خدمات شهری.
باشند اقدام نماید. 

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان 
وقت اداری 1397/9/5 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده به واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( 
شهرداری ماهدشت )استان البرز( مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790- 026 تماس 

حاصل فرمایند. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداریماهدشت

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

دادنامه
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان مطهری 

–اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان:  بانک تجارت به مدیریت شعب استان اذربایجان غربی  به وکالت اقای جعفرصادق 
دادگر وکیل   آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان –مجتمع نواله خان طبقه 4 واحد 11 

خوانده: 1- آذر ورمزیار فرزند اکبر 2- مجید ابراهیمی فرزند حسنعلی 
ادرس هردو خوی-   روستای بختیاران 

موضوع :مطالبه مبلغ   40/217/698   ریال ازبابت تسهیالت  دریافتی با احتساب خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در خصوص 
دعوی بانک تجارت  بطرفیت رقیه تاج نیا  فرزند حسن 2- ولی گل صنملو فرزند ابراهیم  به 
خواسته وجه   یکفقره  قرارداد بشماره  941300414 بانک تجارت با احتساب  خسارت دادرسی 
و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  
و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه 
معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم 
شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به ماده  230 قانون مدنی و مواد  519-198-

522  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت  مبلغ 40/217/698  ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی 
بمبلغ1/650/000 ریال و تاخیرتادیه تا زمان وصول  و حق الوکاله در حق  خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رای صادره  در خصوص ردیف اول غیابی بوده و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشدو به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز  

از تاریخ ابالغ  قابل اعتراض در همین شعبه  میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :   1- جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی - به نشانی  آذربایجان 

غربی -خوی –خیابان امام –کوچه  مدرس
2-بانک بانک تجارت  به نشانی : آذربایجان غربی –اورمیه –جنب مسجد سرادر

محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1-حسین شعبان پور  فرزند محمد : اذربایجان غربی – 
خوی-خ طالقانی-کوچه مقبره بن بست اول پ 26 

محکوم به :بسمه تعالی
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  بایگانی 3/970472ش    و شماره 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیها  محکوم  مربوطه9709974634300539    دادنامه 
200/000/000     ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ  3/600/000  ریال تاخیر 
تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو 

لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه سوم: سهیال درستی  

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهاد پور  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(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 سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا 
ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه 
صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
اقای  به وکالت  اذربایجان غربی   استان  مدیریت شعب  به  تجارت  بانک  خواهان:  
جعفرصادق دادگر وکیل   آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان –مجتمع نواله 

خان طبقه 4 واحد 11 
خوانده: 1- رقیه نادر فرزند محمد 2- حسین سمندر فرزند قهرمان 3-  علی اصغر  

نادر فرزند قربانعلی  
ادرس ه: خوی خیابان جانبازان –کوچه سهند یک –منزل شخصی حسین سمندر 

موضوع :مطالبه مبلغ 105/554/000 ریال ازبابت تسهیالت  دریافتی با احتساب خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی بانک تجارت  بطرفیت 1- رقیه نادر فرزند محمد 2- حسین سمندر 
فرزند قهرمان 3-  علی اصغر  نادر فرزند قربانعلی   به خواسته وجه   یکفقره  قرارداد 
بشماره 952500184   بانک تجارت با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا 
با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای 
اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای 
مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با 
مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به ماده  230 
قانون مدنی و مواد  198-519-522  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را 
وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 105/554/000   
ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ   2/500/000  ریال 
و تاخیرتادیه تا زمان وصول  و حق الوکاله در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. 
رای صادره  در خصوص ردیف اول غیابی بوده و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشدو به خوانده ردیف دوم  و سوم غیابی 

و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ  قابل اعتراض در همین شعبه  میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :بانک ملت به نشانی : آذربایجان غربی –اورمیه –بلوار مدرس –ساختمان 
بانک ملت   محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- یوسف سخائی راد  فرزند محمد علی –ادرس 
: اذربایجان غربی – خوی-کوی صفا پویان یک پالک ده  2-امین حسنلو فرزند مهدی ادرس: 
اذربایجان غربی – خوی-کوی صفا پویان یک پالک ده    مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی 

–خیابان امام –کوچه  مدرس نوع رابطه وکیل    محکوم له  بانک ملت  
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و    970471 شماره      به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634300556 مورخه 97/3/29     محکوم علیها محکوم است به پرداخت  مبلغ  
80/000/000    ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ  2/100/000 ریال تاخیر تادیه 
برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده 

محکوم علیه میباشد    مسئول دفتر شعبه سوم: مهدیه معصوم زاده 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهاد پور  

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(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 سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای 
مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  
دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم 
له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم 
علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :   

1- جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی - به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان امام –کوچه  
مدرس

2-بانک بانک تجارت  به نشانی : آذربایجان غربی –اورمیه –جنب مسجد سرادر
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- مهدی غیرتی  : اذربایجان غربی – خوی-روستای شیرین کندی 

محکوم به :بسمه تعالی
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  بایگانی 3/970441ش   و شماره دادنامه 
مربوطه9709974634300595  محکوم علیها محکوم است به پرداخت مبلغ  200/000/000     
ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ  3/600/000  ریال تاخیر تادیه برابر  نرخ تورم 
تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه 

میباشد   مسئول دفتر شعبه سوم: سهیال درستی  
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهاد پور  

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(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 سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای 
مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  
دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم 
له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم 
علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :بانک بانک تجارت  به نشانی : آذربایجان غربی –اورمیه –جنب 

مسجد سرادر 
2- جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی - به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان 

امام –کوچه  مدرس
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- مهری سلیمانلو  فرزند حسینعلی –ادرس : اذربایجان 
غربی – خوی-شهرک ولیعصر 11 گانه خ گلستان –کوچه شنبم شش 2-معصومه افشاری 
بیرق فرزند علی اصغر ادرس : اذربایجان غربی – خوی-شهرک ولیعصر 11 گانه خ گلستان 

–کوچه شنبم شش
محکوم به :بسمه تعالی

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  بایگانی 3/970442ش  و شماره دادنامه 
مربوطه9709974634300566 محکوم علیها محکوم است به پرداخت مبلغ  22/000/000     
ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ  1/400/000  ریال تاخیر تادیه برابر  نرخ 
تورم تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده 

محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه سوم: سهیال درستی  

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهاد پور  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(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 سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا 
ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه 
صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

وزیر اطالعات گفت: امسال با تالش نیروهای 
تروریستی در  از ۳۰۰ تالش  اطالعاتی بیش 

کشور کشف و بی اثر شده است.
حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمع  در  علوی  سیدمحمود  االسالم 
خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون همواره کشور در 
افزود:  دارد  قرار  تهدیدات  انواع  معرض 
و  کشف  تروریستی  تیم  صدها  ساالنه 
منهدم می شود.وی با بیان اینکه در این 
برای  زیادی  راستا دشمنان تالش های 
ناامن نشان دادن کشور انجام می دهند 

اضافه کرد: از دشمنان و بدخواهان نظام به جز این گونه تالش ها انتظار 
دیگری نمی رود و براین اساس در امنیت کشور با کسی تعارف نداریم.

وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه همدلی و وحدت را تنها راه حفظ امنیت 
کشور اظهارداشت: جمهوری اسالمی ایران متعلق به مردم و افتخار دولت 

مردان نیز خدمت به مردم است.
بدیلی در  امنیت بی  اینکه در حال حاضر  بیان  با  حجت االسالم علوی 
کشور حاکم است عنوان کرد: این امنیت در سایه  همگرایی و هم افزایی 
نیروی  ارتش،  سپاه،  اطالعات،  وزارت  جمله  از  تاثیرگذار  های  دستگاه 
اظهار  اطالعات  است.وزیر  ه  آمد  بوجود  نهادها  سایر  و  بسیج  انتظامی، 
داشت: امنیت کاملی که ایران از آن برخودار است، در سایه باهم بودن 
مردم و مسئوالن و شخص رهبر معظم انقالب به عنوان رکن مهم وحدت 

و امنیت جامعه حاصل شده است.

وزیر اطالعات:

امسال ۳۰۰ تالش تروریستی 
کشف و بی اثر شد
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 بازارها با شروع تحریم ها چه واکنشی
 نشان می دهند؟

* جمال رازقی

اقتصاد ایران با شروع سال 97 شاهد تحوالتی بوده است که به جرات می توان گفت 
در پرونده سوابق اقتصادی ایران بی سابقه بوده است.

نوسانات بازار ارز از زمستان سال گذشته به صورت آهسته اما محسوس باعث ایجاد 
نااطمینانی در بین کارگزاران اقتصادی شد و با خبر شروع دور اول تحریم ها شدت 
و سرعت بیشتر به خود گرفت و آشفتگی در سایر بازارها را نیز رقم زد.سه متغیر 
جذاب سرمایه گذاری برای کسب سود بیشتر یعنی طال، ارز و مسکن باعث شد تا 
مردم با کاهش سود سپرده های بانکی نقدینگی خود را به سمت این بازارها روانه 
سازند و با حجم باالی تقاضا بر افزایش قیمت ها دامن بزنند. ناگفته نماند که سیاست 
های نادرست و شتابزده دولت و بانک مرکزی به ویژه در بازار ارز کم اثرتر از خروج 
آمریکا از برجام بوده است.وجود انتظارات تورمی و اثر روانی تحریم ها بر این بازارها 
هجوم مردم برای فعالیت های داللی و سودهای بادآورده از شکاف قیمتی را بیشتر و 
بیشتر کرد. هر چند مشکالتی نظیر تامین مواد اولیه بنگاه ها، افزایش تورم، دسترسی 
به منابع بانکی و تغییر احتمالی سیاست های دولت وجود دارند اما این روند تا جایی 
که نرخ دالر در بازه قیمتی 14 تا 15 هزار تومان متوقف گردید ادامه یافت و تقریبًا 
بازار یک آرامش نسبی به خود گرفت.نزدیک شدن به دور دوم تحریم ها، انتظارات 
به سمت افزایش نرخ در بازارهای مختلف به دلیل ریسک باالی سیاسی و اقتصادی 
سوق داد. تحریم ها عمدتاً بر پایه تحریم های نفتی بنا گذاشته شد و اگر ترامپ بتواند 
ادعای خود را بر پایه فرمان اجرایی خود اعمال نماید، عرضه ارز نسبت به دوران قبلی 
تحریم بسیار محدود خواهد شد فشار بر نرخ ارز فراتر از انتظارات کنونی خواهد بود.

بررسی بازارها نشان داد که در 13 آبان بازار با شوک ارزی شدید مواجه نشد حتی تا 
حدود جزیی هم کاهش نشان داد این اتفاق در شرایطی رخ داد که بازارها بیشترین 
تاثیرپذیری را در دور اول تحریم ها در تابستان داشته اند در نتیجه دور دوم، تحریم 
ها تاثیر ناگهانی بر بازارها نداشت. در واقع قیمت های کنونی در بازارهای مختلف 
منعکس کننده شوک های ناشی از دور اول تحریم هاست. اما آن چه مهم است 
اثرات بلندمدت تحریم های دوم بر اقتصاد ایران است. به نظر می رسد در وهله اول 
رکود تورمی با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول به دلیل افزایش شکاف 
بین نرخ رشد و نرخ تورم افزایش خواهد یافت که ممکن است دولت را مجبور به 
افزایش نرخ سود بانکی کند.همین موضوع اعطای تسهیالت بانکی را کاهش و نظام 
بانکی را درگیر معوقات وام گیرندگان خواهد نمود. افزایش نرخ تورم باعث خواهد 
شد که بازار وارد فاز دوم افزایش قیمت شود اما نه به اندازه شوک قیمتی شش ماه 
اول سال بلکه بسیار کمتر از آن. دالر پیشتاز شروع افزایش قیمتها خواهد بود - هر 
چند بانک مرکزی اقداماتی را در جهت ثبات در بازار ارز انجام داده است - و به تبع 
آن بازار طال هم با توجه به پیش بینی های افزایش قیمت جهانی، افزایش خواهد 
یافت تا جایی که ممکن است از رشد نرخ دالر نیز پیشی بگیرد. از طرف دیگر مهلت 
پذیرفتن مفاد الیحه مبارزه با پولشویی و تروریسم تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد 
 )CFT( و اگر ایران نتواند تا آن زمان اصالحات الزم را انجام و الیحه سی.اف.تی
را نهایی کند، باقی ماندن در لیست سیاه این سازمان شرایط اقتصادی کشور را بحرانی 
خواهد کرد.با توجه به مطالب فوق کشش قیمت دالر به سمت افزایش، کمتر از یک 
خواهد بود و شاهد نوسان شدید در این بازار نخواهیم بود. بازار مسکن پا به پای 
ارز و طال رشد 80 درصدی را تجربه کرده است اما نمی توان انتظار داشت که بازده 
مسکن به بازده طال و دالر برسد.  دلیل اصلی آن این است که سرمایه گذاری در بازار 
مسکن نقدینگی بیشتری نسبت به سایر بازارها نیاز دارد بنابراین فشار تقاضایی برای 
این بخش نیز کمتر خواهد بود.از طرفی دیگر، هم افق سرمایه گذاری در این بازار 
بلند مدت تر است و هم نقدشوندگی آن بر خالف بازار طال و ارز کمتر و زمانبرتر 
است. بنابراین پیش بینی می شود در دوره کوتاه مدت و میان مدت بعد از دور دوم 
تحریم ها تغییر قیمت شدید در این بازار لحاظ نگردد. اما مشکالت تولید و فروش 
بنگاه ها همچنان باقی خواهند ماند و با شرایط سخت اقتصادی منفی شدن نرخ رشد 

تولید دور انتظار نخواهد بود.

جلسه سه فراکسیون مجلس با 
الریجانی با موضوع عبور از تحریم ها

 سخنگوی فراکسیون مستقلین از جلسه صبح دیروز 
داد و  با علی الریجانی خبر  فراکسیون های مجلس 
گفت: در این جلسه درباره حل مشکالت اقتصادی 
به گزارش  از تحریم ها مسائلی مطرح شد.  و عبور 
از جلسه صبح  مهرداد الهوتی  ازمهر،  نقل  به  زمان 
دیروز فراکسیون های مجلس شورای اسالمی با علی 
الریجانی خبر داد.وی درباره مسائل مطرح شده در این 
جلسه گفت: در این جلسه درباره مسائل روز بحث و 
تبادل نظر صورت گرفت و بر هم فکری و هم اندیشی 
و تعامل بین قوا برای حل مسائل روز کشور تأکید 
شد.سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با اشاره به 
اینکه در این جلسه درباره حل مشکالت اقتصادی و 
عبور از تحریم ها هم مسائلی مطرح شد، تصریح کرد: 
همچنین در این جلسه مسائلی درباره بودجه سال آینده 

مورد بررسی قرار گرفت.

طرح استیضاح ظریف کلید خورد

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از تدوین 
طرح استیضاح وزیر امور خارجه در مجلس خبر داد.

حاجی  حسینعلی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دلیگانی از تدوین طرح  استیضاح محمدجواد ظریف 
در مجلس خبر داد.وی با اشاره به اینکه در حال جمع 
آوری امضا برای این استیضاح هستیم، ادامه داد: محور 
اصلی این طرح استیضاح، اظهارات وزیر امور خارجه 
دادیم  فرصت  وی  به  ما  و  است  پولشویی  درباره 
که مدارک و مستندات خود درباره اظهاراتش را به 
نمایندگان ارائه کند.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در 
صورتی که ظریف مدارک خود درباره پولشویی را به 
وکالی ملت ارائه نکند، طرح استیضاح وی پس از 
جمع آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.

ثبات در منطقه با تضعیف بن سلمان

ولیعهد سعودی پرونده ای مملو از اقدامات ماجراجویانه 
دارد و تضعیف او ممکن است به افزایش ثبات در 
عربستان و منطقه بینجامد. به گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما، واشنگتن پست با اشاره به این که محمد 
بن سلمان پرونده ای مملو از اقدامات ماجراجویانه و 
جسورانه دارد نوشت تضعیف ولیعهد سعودی ممکن 
است به افزایش ثبات در عربستان و در حالت کلی در 
منطقه بینجامد.ترامپ در اهمیت دادن به عربستان که 
بیش از آنکه به آمریکا چیزی بدهد، از آن چیز هایی 

بدست می آورد،  زیاده روی می کند. 

یادداشتخبر

آگهیمناقصه
لکه  جهت  پیمانکار  گیری  بکار   : موضوع 

گیری آسفالت معابر سطح شهر 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم مصوبه شماره 
به  نسبت  رامسر  شهر  اسالمی  شورای  مورخه97/7/25   88
بکارگیری پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 

اقدام نماید
1-واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از 
سایر شرایط و جزئیات تا مورخه 97/9/10به شهرداری  رامسر 

مراجعه و یا باشماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایند
2-متقاضیان می بایست مبلغ 400/000/000 ریال به حساب سپرده 
شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه 

نمایند 
انعقاد  به  حاضر  -سوم  -دوم  اول  برندگان  که  صورتی  3-در 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 4-تاریخ 

بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/11 خواهد بود
 5-شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

قدرتا...شاهمنصوریانسرپرستشهرداریرامسر

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهسال97 نوبت دوم
سازماننظاممهندسیساختماناستانالبرز)نوبتاول(

نظام مهندسی ساختمان  اعضای محترم سازمان  از همه  بدینوسیله 
استان البرز دعوت می شود، تا در نوبت اول مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در 
راستای اجرای تبصره 3 ماده 9 و بند )ب( ماده 53 اصالحی آیین نامه 
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  ساعت 9 صبح روز 
آدرس  به  سازمان   2 محل ساختمان شماره  در   ،97/10/4 شنبه  سه 
نبش  شرقی،  انوشیروان  خیابان   ، آموز  دانش  شهدای  بلوار    ، کرج 
مهر 4،  سالن آمفی تاتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی 
کارت  داشتن  دست  در  با  گردد،  می  برگزار  البرز  استان  ساختمان 

عضویت معتبر و یا کارت ملی حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع:

1( انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
الزم به ذکر است در صورت عدم حصول اکثریت الزم برای رسمیت 
یافتن جلسه مجمع در نوبت اول، جلسه مجمع نوبت دوم از ساعت 16 
روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12، در محل سالن اجتماعات موسسه 
نهال و بذر، واقع در بلوار شهید فهمیده ) بین میدان شهید فهمیده و 

ترمینال شهید کالنتری( برگزار می گردد. 
محترم  اعضای  از  تعداد  هر  با حضور  دوم  نوبت  مجمع  است  بدیهی 

رسمیت خواهد داشت.

هیاتمدیرهسازماننظاممهندسیساختماناستانالبرز
اطالعیهمزایدهنوبتدوم

شرکت تعاونی کارکنان پست استان البرز در نظر دارد عرصه و اعیانی دو 
قطعه از امالک تجاری خود واقع در استان مازندران شهر رویان بعد از میدان 
الغدیر جنب ترمینال )رستوران کلبادی( جمعا به مساحت 1447 مترمربع. 
دارای 850 مترمربع تجاری و یک ویالی در دو طبقه و دارای پالک ثبتی 
1091 فرعی از 274 فرعی و 1 اصلی و پالک ثبتی 274 فرعی از 1 اصلی 
شهرستان نور را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند کلیه متقاضیان 
خرید )اشخاص حقیقی و حقوقی( می توانند با مراجعه به دفتر تعاونی واقع 
در کرج چهارراه طالقانی اداره کل پست استان البرز اسناد مزایده از جمله 
آدرس و مشخصات ملک را دریافت نمایند و پس از بازدید و بررسی نسبت 
به تکمیل و ارسال فرم قیمت بصورت پاکت در بسته و مهر و موم شده از 
تعاونی طی  کنند  اقدام  تعاونی  دفتر  به  تحویل  یا  و  پیشتاز  طریق پست 
مراحل قانونی و برابر زمان تعیین شده در حضور متقاضیان شرکت کننده 
پاکت های الف و ب و ج متقاضیان را که حاوی فیش واریزی بانکی و سایر 
مشخصات از جمله مشخصات متقاضی و فرم نهائی قیمت است را بازگشائی 
و باالترین قیمت را به عنوان برنده اعالم خواهد کرد. تضمین پیش پرداخت 
مبلغ 13/000/000/000 ریال می باشد متقاضی بایستی بصورت فیش واریزی 
به حساب تعاونی کارکنان پست به شماره 0102793146007 و نزد بانک ملی 
شعبه دانشکده کرج بنام تعاونی واریز و اصل فیش به همراه پاکت ارسال 
متقاضی  سوی  از  شرطی  پیش  هیچ  و  است  قطعی  اعالمی  قیمت  گردد. 
پذیرفته نخواهد شد و برنده مزایده متعهد است مبلغ اعالمی برنده را ظرف 

سه روز کاری واریز تا مراحل انتقال سند در دفترخانه صورت گیرد. 
توضیحات :  1- شرکت تعاونی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

است
2- تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخه 1397/9/17 راس ساعت 17 

دردفتر تعاونی می باشد. 
3- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم )1397/8/30( به 
مدت ده روز همه روز به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دفتر تعاونی 

مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. 
4- شرایط فروش به صورت نقد می باشد. 

تعاونیکارکنانپستاستانالبرز

شرکتتعاونیمسکنفرهنگیانمنطقه5کرج
آگهیدعوتمجمععمومیعادینوبتدومبطورفوقالعاده

از اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود که در مجمع عمومی عادی نوبت دوم بطور 
فوق العاده که در ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 در محل کانون 
نور واقع در خیابان بهار کوچه شهید دهقانی مدرسه کانون نور تشکیل می گردد حضور 
بهم رسانند.  توجه:در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور 
یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در این مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تائید نمایندگی تام االختیار 
با تأیید بازرس/ یا  یک عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود 
و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل 
دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت  متقاضی و اهلیت 
نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تائید و ورقه ورود به مجمع عمومی 

برای نماینده صادر گردد. 
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 95-96 و بودجه سال 
جاری 

3- ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان

5- طرح و تصویب موضوع تبصره 3 ماده 36 اصالح موادی از قانون بخش تعاونی 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 

6- طرح و تصویب آئین نامه وظایف و اختیارات مدیر عامل و پرداخت عیدی و پاداش 
مدیر عامل 

7- طرح و تصویب افزایش قیمت پروژه های در دست اقدام نسبت به تورم سالیانه 
8- خرید یا فروش زمین یا تبدیل به احسن آن به نفع شرکت تعاونی و اعضاء 

رئیسهیئتمدیره

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور 01303566 و شماره شاسی 

بهشهرS1412284661169 و شماره پالک ایران 72- 946ق92 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

دادنامه
 پرونده کالسه 9709984435600201 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان خوی تصمیم 

نهایی شماره 97099744356007  
خواهان اقای رامین یوسف زاده اصل فرزند یوسف نشانی :اذربایجان غربی – شهرستان 

خوی-خوی خ شیخ مهدی –روبروی مسجد غفاری پالک 87 
خوانده :خانم سحر هاشمی فرزند علی –مجهول المکان

خواسته: تعدیل تقسیط مهریه
رای دادگاه 

در خصوص در خواست اقای رامین یوسف زاده اصل فرزند یوسف به خواسته تعدیل 
در تقسیط مهریه بطرفیت خانم سحر هاشمی فرزند  بدین شرح  که حسب محتویات 
پرونده خواهان مدعی است به علت عدم تمکن مالی و اینکه قیمت  سکه افزایش بی 
رویه ای یافته است لذا تادیه اقساط معینه  در دادنامه 9409974414000735 اصداری از 
ششم دادگاه محترم تجدید نظر استان اذربایجانغربی  که از هر چهار ماه یک عدد سکه 
بوده عاجز و ناتوان میباشد  تقاضای صدور حکم تعدیل در تقسیط معینه را دارد  خوانده 
به دلیل مجهوالمکان بودن از طریق نشراگهی  احضار گردیده  و در شعبه حاضر نگردیده  
و دفاع موثری انجام نداده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
قرائن موجب اقناع وجدانی از جمله افزایش بی رویه سوقیه سکه و هم چنین بخش نامه 
/90001/34859 مورخه 1397/07/22 ریاست محترم قضلئیه که مشعر به صحت امر 
دادرد مستندا به ماده 1234 از قانون مدنی  و ماده 11 از قانون نحوه اجررای  محکومیت 
های مالی ضمن پذیرش دادخواست مطروحه یبا اعمال تعدیل متناسب حکم به پرداخت 
مابقی اسقاط از قرار شش ماه یک عدد سکه صادرو اعالم  می نماید  رای صادره  غیابی 
محسوب  و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در محکمه صادر کننده 
رای بوده و پس ازمضی مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در یکی از 

محاکم  محترم تجدید نظر استان اذربایجانغربی میباشد
رئیش شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی –عباسعلی امامی کشکی

آگهیثبتطالق
آقای آرش شیر محمدی

به شماره  بدینوسیله  فردیس  دادنامه شماره 9709973031300746 شعبه 3  خوانده 
اخطار میشود ظرف مدت یک هفته بعد از ابالغ این اخطار یه جهت اجرای دادنامه به 

دفتر خانه مراجعه نمائید./ ط 1070
سر دفتر طالق 31 کرج -محمد مهدی کاوه

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم زهرا فالحی فرزند حیدر به شرح درخواستی که به شماره970704این  شعبه ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که حیدر فالحی 
فرزند یوسف شماره شناسنامه 710 صادره از بابلسر در تاریخ 74/1/22در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-مژگان فالحی فرزند حیدر به شماره شناسنامه4988815048 دختر متوفی 

2-حوا فالحی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 4989742958فرزند متوفی
3-مریم فالحی فرزند حیدر به شماره شناسنامه4989794672 فرزند متوفی

4- زینب فالحی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 5000002156فرزند متوفی 
5-زهرا فالحی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 4980113133فرزند متوفی 

6-ملیکه برزگری فرزند عباس به شماره شناسنامه 4988806154فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760316011000091 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  آقای عادل محمدی فرزند کریم بشماره شناسنامه 20 صادره از ریجاب در 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 122،50 متر مربع قسمتی از پالک 30 اصلی 
واقع در کرمانشاه بخش حوزه ثبت ملک کرند به آدرس ریجاب باباخانی داراب کوچک خریداری 
از آقای فاضل محمدی برابر قولنامه عادی.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97.8.30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97.9.17

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهیابالغ
خانم ژیال ملکی فرزند محمد، به موجب این آگهی به شما ابالغ میگردد جهت دفاع از 
اتهام انتسابی خود دایر بر اقدام مسلحانه علیه کشور که در پرونده کالسه 951344 منجر به 
صدور قرار رسیدگی غیابی گردیده در مورخه 97/10/4 ساعت 9 در جلسه دادگاه حاضر 

شوید در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
م الف: 7958 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه تحریم ها هرگز سیاست را 
تغییر نمی دهد، گفت: ایران نه تنها از تحریم های آمریکا عبور می کند، 

بلکه پیشرفت هم خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران پس از دیدار با جرمی هانت همتای انگلیسی اش در تهران در 
گفت وگو با روزنامه گاردین تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران نه 
تنها از تحریم ها اعمال شده از سوی آمریکا عبور خواهد کرد، بلکه 
پیشرفت هم خواهد کرد.ظریف گفت: ما به فشار و مقاومت در برابر 
فشار عادت کرده ایم. تحریم ها همواره آسیب زا هستند و به مردم عادی 
آسیب می رسانند، اما به ندرت سیاست را تغییر می دهند و این مشکلی 
است که تحریم های آمریکا همیشه با آن مواجه بوده است.وی افزود: 
این تحریم ها کسی را به میز مذاکره بر نمی گرداند.در حقیقت، این 
تحریم ها عزم آنها را برای مقاومت، مصمم تر می کند.وزیر امورخارجه 
کشورمان همچنین تصریح کرد: به طور قطع از این تحریم ها عبور 

خواهیم کرد. ما نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه پیشرفت هم خواهیم 
داشت. ما تالش کرده ایم تا تاثیرات این تحریم ها را بر مردم به حداقل 
برسانیم، اما مردم عادی و اقتصاد تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
ظریف در ادامه مصاحبه خود با گاردین گفت که هرچند اقدامات 
آمریکا به شدت صادرات را کاهش داده است اما اطمینان دارد که 
صنعت نفت ایران بازارهای خود را پیدا خواهد کرد.وی خاطر نشان 
کرد: همواره برای نفت بازارهایی وجود دارد و این به شرایط و قیمت 
آن بستگی دارد. من معتقدم که ایران همیشه نفت خواهد فروخت.
وی همچنین ادعای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا را مبنی 
بر اینکه، این تحریم ها شامل تامین نیازهای بشردوستانه مانند غذا و 
دارو نمی شود را به چالش کشید و گفت: آمریکا تحریم های مالی علیه 
ایران اعمال کرده است. وقتی می خواهید پول جا به جا کنید، بانک از 
شما سوال نمی کند که آیا این پول برای غذا یا سایر اقالم پرداخت می 
شود، به همین دلیل است که تحریم ها همواره غذا و دارو را هم هدف 

قرار می دهند.ظریف ادامه داد: آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. 
ما بر این باوریم که تمام تحریم ها غیرقانونی و بر خالف قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل است، اما آمریکا حتی نسبت به تعهداتی 
که خود داده است نیز صداقت ندارد.وی با تاکید بر اینکه ایران از 
سرعت کند اتحادیه اروپا برای کمک به شرکت های اروپایی مایل به 
ادامه تجارت با ایران، مایوس شده است، گفت: چیزی که اهمیت دارد 
این است که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده اما متاسفانه تاکنون 
در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات، خیلی کند رفتار کرده است.وزیر 
امورخارجه ایران اظهار داشت: هانت )وزیر امورخارجه انگلیس( به 
من اطمینان داد که انگلیس به توافق هسته ای باور دارد، با این حال، باید 
شاهد اقداماتی نیز باشیم.ظریف درباره موضوع یمن نیز با بیان اینکه 
ایران سال ها است برای آتش بس تالش می کند، گفت: این کابوس 
انسانی نمی تواند ادامه یابد. اگر ائتالف )تحت فرماندهی عربستان( 

اجازه دهد، تمام یمنی ها آماده هستند که پای میز مذاکره بیایند.
بدون عواید برجام امکان تداوم وضعیت وجود ندارد

محمدجواد ظریف در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای 
تبیین سازوکار SPV به منظور برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا، 
گفت: اروپایی ها در برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا و مشخص 
کردن کشور میزبان SPV با چالش مواجه هستند.وی با اشاره به اینکه 
بحث ها در این موضوع هنوز ادامه دارد و با طرف های اروپایی در 
تماس هستیم تا وضعیت مشخص شود، اظهار کرد: در واقع برخی 
کشورها که به عنوان میزبان پیشنهاد شدند این امر را نپذیرفتند و 
مذاکرات برای مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد.وی 
در خصوص آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا و در مقابل عدم آغاز به 
کار سازوکار مالی پیشنهاد شده از سوی اروپایی ها، ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره اعالم کرده که انتخاب های متعددی دارد از این 
رو انتخاب هایمان براساس منافع ملی و بر اساس سازوکاری که در 
کشور تعریف شده اتخاذ می شود.ظریف افزود: اتحادیه اروپا و سایر 
اعضای باقی مانده برجام می دانند که بدون تامین نیازهای جمهوری 
اسالمی ایران و در واقع عواید اقتصادی که برجام برای کشورمان دارد، 

امکان تداوم وضعیت وجود ندارد.

روند  خارجی:  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا ناامیدکننده 

است. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید کمال خرازی در 
دیدار هیئتی از کارشناسان اندیشکده بنیاد برتلزمان 
آلمان به پرسش های آنان در حوزه های منطقه، 
برجام و روابط ایران و اروپا پاسخ داد.وی درباره 
ارزیابی ایران از اجرای تعهدات برجامی اروپا گفت: 
اگر چه با توجه به مشکالت داخلی اروپا، ضعف 
و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک 
است، اما قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات 
خود در برجام، قابل توجیه و پذیرش نیست و رافع 
مسئولیت آن ها در قبال برجام نخواهد بود.رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: اروپا 

در همسایگی غرب آسیاست و امنیت اروپا با امنیت 
در این منطقه ارتباط مستقیمی دارد. باید به خاطر 
اروپا  و  منطقه  امنیت  در  برجام  که حفظ  داشت 
تاثیرگذار است.خرازی در پاسخ به سوالی درباره 
روابط ایران و ترکیه اظهار داشت: ترکیه و ایران با 
وجود برخی اختالف نظرهای سیاسی، از ظرفیت 
های همکاری وسیعی برخوردارند و در همین حال، 
ایران از گسترش همکاری ها با این کشور همسایه 
استقبال می کند.وی افزود: برای نمونه، همکاری 
ایران، روسیه و ترکیه در روند آستانه نتایج مفیدی 
در خصوص بحران سوریه در بر داشته است. با 
وجود فشارهای آمریکا، با توجه به رویکرد رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می توان به 
گسترش همکاری های ایران و ترکیه امیدوار بود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ 
به سوال دیگری درباره روابط ایران و روسیه نیز 
گفت: با وجود برخی تفاوت ها بین ایران با روسیه و 
ترکیه، منافع مشترک زیادی به ویژه در سوریه داریم 
و همکاری های سه جانبه در حل بحران سوریه 
تغییر  اینکه  بر  تاکید  با  است.خرازی  موثر  بسیار 
دولت در سوریه با توسل به زور و کمک برخی 
کشورها مانند عربستان به گروه های تروریستی 
غیرقابل قبول است، گفت: حمایت قدرت های 
یا  سوریه  در  تروریستی  های  گروه  از  اروپایی 
سکوت آن ها در قبال حمایت از این گروه ها توسط 
برخی از کشورهای منطقه در بی ثباتی منطقه موثر 
بوده است.وی ادامه داد: تالش ما در راستای فراهم 
کردن بستر مناسب برای مذاکرات سوری سوری و 

اصالح قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد در 
سوریه است.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
با تاکید بر اینکه راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی 
در منطقه کامال دفاعی است، گفت: ایران، ترکیه 
و عربستان سه کشور کلیدی منطقه هستند و می 
توانند نقش موثری در رسیدن به سازوکار توسعه 
صلح و ثبات در منطقه داشته باشند، ولی شرط آن 
توقف اقدامات مداخله جویانه و بی ثبات ساز در 
منطقه است.وی همچنین درباره شیوه مقابله ایران 
با آثار تحریم ها گفت: جمهوری اسالمی ایران از 
منابع انسانی جوان و متخصص و منابع غنی انرژی 
و معدنی برخوردار است و با مدیریت خوب این 
منابع می تواند مشکالت ناشی از تحریم  را پشت 

سر بگذارد.

دلسردیایرانازرونداجراییشدنسازوکارویژهمالیاروپا

ظریف: بدون عواید برجام امکان 
تداوم وضعیت وجود ندارد

تحریمکسی
رابه

میزمذاکره
برنمیگرداند
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برگزاری نخستین جلسه ستاد تسهیالت 
سفر شهرداری بندر بوشهر 

نخستین جلسه ستاد تسهیالت سفر به ریاست شهردار 
بندر بوشهر برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مهندس 
وفا دبیر ستاد گزارشی از اقدامات انجام شده در نوروز 
97 ارایه نمودند. در ادامه مهندس واعظی با تشریح 
دامنه ی سفر ها به شهر بوشهر در طول سال بیان 
داشتند که در حال حاضر شهر بوشهر نه تنها در ایام 
نوروز بلکه در طول سال میزبان مسافران و گردشگران 
از استان های مجاور است در همین خصوص الزم 
است برنامه ریزی ستاد تسهیالت نه تنها برای ایام 

نوروز بلکه برای تمام ایام سال لحاظ شود. 
ایشان یکی از مشکالت ایام نوروز را کمبود سرویس 
های بهداشتی و حمام دانستند که با پیگیری های انجام 
شده ساخت و اتمام پنج مجموعه سرویس بهداشتی 

در نقاط پر تردد تا پایان سال در دستور کار است. 
شدن  کیفی  بر  جلسه  این  در  بوشهر  بندر  شهردار 
خدمات ستاد تسهیالت سفر شهرداری با قرار گرفتن 
در مسیر درآمدزایی و اقتصادی شدن به منظور ورود 
بخش خصوصی در عرصه گردشگری تاکید نمودند. 
ایشان گردشگران نوروزی را فرصتی ارزشمند برای 
بوشهر  شهر  فرهنگی   معرفی  و  اقتصادی  توسعه 

دانستند. 

کلنگ احداث هفت مدرسه در 
منطقۀ سنگان به زمین زده شد

بهادری- اصفهان:مدیرعامل شرکت فوالد سنگان از 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث هفت مدرسۀ 
شش کالسه در منطقۀ محروم شهرستان خواف استان 

خراسان رضوی خبر داد.
  در این آئین که با حضور نمایندۀ مردم خواف و 
امام جمعه،  اسالمی،  شورای  مجلس  در  رشتخوار 
مشاوران  و  ناظران  فرمانداری،  دادستان، سرپرست 
مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان 
اسالمی  شوراهای  اعضای  از  جمعی  و  رضوی 
قلعه نو،  عباس آباد،  روستاهای  محلی  مسئوالن  و 
بیاس آباد، حسین آباد، بهدادین و شهرهای قاسم آباد و 
نشتیفان برگزار شد، مهندس سید محسن میرمحمدی 
به  توجه  کرد:  تصریح  سنگان  فوالد  مدیرعامل 
سنگان  منطقه  توسعۀ  و  اجتماعی  مسئولیت های 
سرمایه گذاری  و  است  مبارکه  فوالد  برنامه های  از 
بالغ بر 25000 میلیارد ریال از سوی فوالد مبارکه در 
حوزۀ صنایع معدنی این منطقه مصداق عینی عمل به 
منویات مقام معظم رهبری و منشأ خیروبرکت برای 

مردم منطقه است.

خبر

خروجی بزرگ انقالب اسالمی تاثیر گذاری ملت 
ایران در منطقه است

نینوا گلستان طی  سردار معروفی، فرمانده سپاه  سلیمانی- گلستان: 
نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج ضمن بیان این 
موضوع که هر کجا شاهد حضور معنا دار بسیج با منطق عاشورایی بودیم 
هیچ بمبستی به وجود نیامده است افزود: بسیج یک سازمان نظامی نیست 
بلکه یک فرهنگ،آرمان و اراده است و فرهنگ آن برگرفته از فرهنگ اهل 

بیت و منطق بسیج، منطق سید الشهدا است.
وی ضمن تبریک سی و نهمین  سالگرد بسیج افزود: هیچ کس تصور 

نمی کرد بسیج شامل این اندیشه زیبا شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان از برگزاری برنامه های از پیش تعیین شده 
در هفته بسیج خبر داد و افزود: این برنامه ها شامل هشت سرفصل 
موضوعی و 104 عنوان برنامه است که 853 برنامه در ذیل آن تعریف 
شده که 30 برنامه آن شاخص تر است.و این برنامه ها از سه شنبه 29 

آبان آغاز خواهد شد.
معروفی به هشت سرفصل اشاره کرد و آن ها را چنین برشمرد: نظام 
تربیتی صالحین، بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی، 
فرهنگی و هنری، دفاعی و رزمی، ورزشکاران، علمی و پژوهشی و 

پروژه های عمرانی  است.
سردار معروفی از برگزاری پویش مردمی بسیج کوبنده تحریم خبر داد و 
به برنامه های تعیین شده اشاره کرد که شاخص ترین ها شامل: حدمت 
40 پزشک در 40 مسجد ، افتتاح و کلنگ زنی متمرکز 16 طرح عمرانی 
محرومیت زدایی، ، تجمع نیروهای مسلح در هفته بسیج ، اعزام 40 گروه 
جهادی خدمت رسانی در مناطق دیگر ، اعزام 15 تیم بهداشتی درمانی 
و پزشکان بسیجی به مناطق محروم و در روز پایانی افتتاح ششمین 
بیمارستان تخصصی صحرایی در مرز گنبد و مراوه تپه را خواهیم داشت.
فرمانده سپاه نینوا گلستان اظهار کرد: انسان هایی که در چارچوب بسیج 

فعالیت میکنند پرورش یافته مکتب قرآن و رسول اهلل هستند.

نصب پارکومتر درسطح نوشهر

نوشهر - شهرزادنظری: شهردارشهر نوشهر درنشست خبري بیان داشت 
:به زودي پارکومتردر سطح شهر نصب مي شود.

مهندس علي اماني با اشاره به مجتمع همافران بیان کرد:ریالی از عوارض 
شهری در مجتمع همافران هزینه نمی شود

وی با بیان اینکه 150 پارکینگ در پروژه همافران طراحی شده است در 
عین حال به کسری پارکینگ این پروژه اشاره کرد، همچنین از مزایده 
پیست اسکیت نوشهر خبر داد وگفت: بزودی عملیات اجرایی این پروژه 
آغاز می شود. امانی، مزایده پیست اسکیت شهرداری، واگذاری ورودی 
منطقه نمونه گردشگری و واگذاری سوئیت های اجاره ای منطقه نمونه 
سیترا را از جمله برنامه ها بیان کرد و گفت: هیچ معامله ای بدون فراخوان 

انجام نمی شود. 
شهردار نوشهر با اشاره به نشست با وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: 
متولی اجرای پروژه راه دسترسی به بندر به اداره کل بنادر و دریانوردی 
است و نقطه تالقی این مسیر حوالی پل فلزی ماشلک است و در نشست 
با وزیر راه تصمیماتی درباره این پروژه گرفته شد و نتیجه نهایی آن در 

نشست با اداره کل بنادر در هفته جاری مشخص می شود.

خبر

ساری.سامان علیزاده: معاون پرورشی آموزش و 
افتتاح نمایشگاه  امروز در آیین  پرورش مازندران 
کتاب دبیرستان شهید بهشتی ناحیه یک ساری گفت 
: در این نمایشگاهها 90 هزار جلد کتاب عرضه 
افتتاح طرح  مراسم  در  شعبانی  است.محمد  شده 
ملی »50هزار مدرسه ،50 هزار نمایشگاه کتاب در 
،ارزش  ناحیه یک ساری  بهشتی  دبیرستان شهید 
ریالی این کتاب ها را  4 میلیارد و 100 میلیون ریال 
اعالم و دین، فلسفه، تاریخ و... را عناوین کتاب های 
توزیع شده با در نظر گرفتن عالئق دانش آموزان بیان 
کرد.به گفته شعبانی همزمان 800 نمایشگاه کتاب از 

امروز در مدارس مازندران افتتاح شد.
وی افزود: این نمایشگاهها به مناسبت هفته کتاب و 
کتابخوانی و در اجرای بیست و یکمین دوره طرح 
ملی 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه 
در سراسر کشور برگزار می شود.معاون پرورشی 
آموزش و پرورش مازندران  با اشاره به اینکه استان 
مازندران رتبه اول برگزاری نمایشگاه کتاب را در 
سراسر کشور به خود اختصاص داده است ،گفت: 
توجه به فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث می شود 
تا نسل آینده پویا و ادبیات فاخر داشته باشند.شعبانی 
،بازدید از کتابخانه های عمومی و نمایشگاه کتاب، 

دوره آموزشی برای خانواده تحت عنوان » نقش 
والدین در خواندن کتاب غیر درسی در پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان » را از برنامه های اداره کل 
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  در  پرورش  و  آموزش 

برشمرد.
وی تجلیل از معلمانی که دانش آموزان را به سمت 
کتاب و کتابخوانی سوق دادند از دیگر برنامه های 

این نهاد آموزشی اعالم کرد و گفت: اهدای کتاب 
به کتابخانه ها از دیگر برنامه های این هفته است.

شعبانی ادامه داد: همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب 
توانایی تحت  و  دانایی  دوره سوم  ملی  جشنواره 
عنوان کتابخوانی و طرح استانی »ایران می خواند« 

نیز از برنامه های هفته کتابخوانی است.
معاون پروشی آموزش و پرورش مازندران خالصه 

نویسی کتاب از سوی دانش آموزان را دیگر برنامه 
های آموزش و پرورش مازندران بیان کرد و افزود : 
سال گذشته 12 هزار برگ خالصه نویسی کتاب از 
سوی دانش آموزان به آموزش و پرورش مازندران 
تحویل داده شد.شعبانی به اجرای موسیقی از سوی 
دانش آموزان اشاره کرد و گفت: خوشحالم از اینکه 
دانش آموزان موسیقی را به عنوان یک ابزار تربیتی 

نگاه کرده تا نکات تربیتی را مطرح کنند.
وی با اشاره به نقش اثر گذار کتاب و کتابخوانی 
تصریح کرد: کتاب باعث افزایش بصیرت و آگاهی 
می شود تا در تصمیم گیری هایمان درست عمل 
کنیم.شعبانی بیان کرد: کتاب به دلیل عمق بخشی  و 
تلنگری که به ذهن می زند، می تواند در جلوگیری 

از خطاها نقش مثبت داشته باشد.
وی نقش کتاب را در جلوگیری از خودشیفتگی 
و غرور موثر دانست و گفت: آدمهای مغرور  و 

سطحی نگر افرادی هستند که اهل مطالعه نیستند.
شعبانی شمار کتاب های کتابخانه های مدارس را 3 
میلیون 600 هزار جلد اعالم کرد و افزود: زمانی این 
نمایشگاه ها اثرگذار خواهد بود که دانش آموزان از 
کتاب های موجود در مدارس در جهت ارتقای علم 

و آگاهی بهره گیری کنند.

معاون پرورشی اداره کل اموزش و پرورش مازندران خبر داد:

عرضه9۰هزارجلدکتاببهمناسبتنمایشگاهکتابدرمازندران

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکرمانشاه

مجتمعبیمارستانیامامرضا)ع(
www.EmamReza-kermanshah-Hospital.ir

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
برونسپاریقسمتیازخدماتآزمایشگاه،اتاقعمل،داروخانه،بهصورتجمعی

اجرایی  نامه  آئین  درنظرداردمطابق  رضا)ع(کرمانشاه  امام  بیمارستانی  مجتمع 
ازخدمات  قسمتی  سپاری  برون  به  نسبت  مناقصات  برگزاری  قانون   12 ماده  ج  بند 
آزمایشگاه،اتاق عمل،داروخانه،به صورت حجمی ازطریق مناقصه عمومی)یک مرحله 

ای(اقدام نمایدبدینوسیله ازکلیه واجدین شرایط دعوت 
می شودبادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ200،000 ریال به شرح ذیل قابل حواله 
درکلیه بانک هابنام درآمدهای غیربهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
ازتاریخ 30آبان97 لغایت 8آذر97 بمدت 7 روزکاری به نشانی:کرمانشاه،بلوارپرستار،

مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع(،طبقه3واحدنظارت مراجعه نمایند.
*شماره حساب بانک مرکزی:      4001084203022897

IR160100004001084203022897   :حواله واریزشماره شبا*
*شناسه واریز:306084256124800002178423705008

1(مهلت تحویل پیشنهادات:تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ18آذر97ساعت14
2(محل تحویل پیشنهادات: بلوار پرستار، مجتمع بیمارستانی امام رضا )ع(، طبقه3 

واحد حراست مراجعه نمایند.
3(تاریخ ارزیابی کیفی وبازگشایی پیشنهادات:راس ساعت10صبح روزدوشنبه مورخ 

19آذر97 درمحل دفترریاست مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع(کرمانشاه می باشد.
تاریخ انتشار:3۰آبان1397

آگهیابالغ
وقت رسیدگی آقای هوشنگ میری حسن آبادی فرزند محمود

شاکی بنام سامان یوسفی شکایتی به اتهام ضرب و شتم عمدی برعلیه متهم هوشنگ 
میری حسن آبادی فرزند محمود مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709988404400263 شعبه 101 دادگاه کیفریدو شهر روانسر)101 جزایی سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/21 ساعت9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود،و در وقت مقرر فوق رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 شهرستان روانسر-میدان اورامان

 منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر روانسر
)11۰ جزایی سابق(-ولی کریمی پور

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  حامد سلطانی دارای شناسنامه شماره  2790207429 بشرح دادخواست به کالسه  971632/ش3    این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا سلطانی بشناسنامه 
2332 در تاریخ 89/10/8 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حامد سلطانی 
فرزند غالمرضا   –ش ش  2790207429 خوی –پسر متوفی/2- هانیه  سلطانی فرزند  غالمرضا  -ش  ش   
2790329028خوی-دختر متوفی/3-   المیرا سلطانی فرزند غالمرضا -ش  ش   2791144250   –خوی-دختر 
متوفی/4-  نسرین  سلطانی فرزند غالمرضا   - ش ش-  2790604010    خوی-دختر متوفی/5-  آنا خانم جوان 
فرزند محمد علی  -  ش ش   2181   خوی- همسرر متوفی/6-  لطیفه حسن زاده فرزند عیسی  -ش ش22     
خوی –مادر 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

کرج- خبرنگار پیام زمان؛ نماینده ولی فقیه دراستان البرز و امام جمعه 
کرج گفت: مهم ترین شاخصه بسیجی حضور فعال در صحنه است و 

انزواطلبی برای این قشر معنایی ندارد.

آیت ا... سید محمد مهدی حسینی همدانی درجمع بسیجیان استان 
البرزافزود: بسیجی برای دفاع از ارزش های الهی همیشه در صحنه 
بوده و این حضور به خارج از مرزهای جغرافیایی هم پیوند می خورد.

وی ادامه داد: این قشر شبکه سازی اجتماعی را جزو وظایف خود می 
داند که یکی از وظایف ما امروز آن است که بسیجی در وسط میدان 

باشد تا فضلیت های اصلی انقالب زنده بماند.
آیت ا... حسینی همدانی گفت: بسیجی روش مجاهدانه دارد و برای 
مقابله با اقدامات دشمن با هدف حرکت می کند، بنابراین زندگی 
بسیجی شهادت طلبانه است.امام جمعه کرج اضافه کرد: یکی از 
شاخص های ممتاز بسیج همت و اراده بلند او است، آینده نگری 

مساله مهمی که اقشار بسیجی باید مدنظر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگراز ویژگی های بسیجی خط شکن بودن 
است که درعرصه های مختلف وارد می شود و این همت را از قشر 

بسیجی در جنگ تحمیلی دیدیم.
امام جمعه کرج گفت: بسیجی پیشرو در تمام عرصه ها و مسئولیت ها 

است، این قشر برای فقر، تبعیض و عدالتخواهی دغدغه دارد.
وی اضافه کرد: بسیجی با فقر و فساد مبارزه می کند زیرا آرمانگرا 
است.  آیت ا... حسینی همدانی یادآورشد: این قشر با تدبیروعقالنیت 
و با توجه به مقتضیات، برنامه ریزی و مدیریت زمان دنبال اجرایی 

شدن آرمان ها است.
پایان خاطر نشان کرد: بسیجی سیاسی است  امام جمعه کرج در 
ولی سیاسی کار و سیاست باز نیست، بسیجی اهل ایمان، اخالص 
و خدامحور است که توحید مبنای تفکر بسیجی است. وی گفت: 
بسیجی به دنبال ارزش ها است و پاداش کار خود را از خدا می 
خواهد، بنابراین اهل مزد نبوده چراکه بسیجی به واسطه اخالص دنبال 

نام و نشان نیست.

امامجمعهکرج:

حضوردرصحنهمهمترین
شاخصهبسیجیاست
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 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 الگوی مدیران قانونمدار در کشور

*دکتر عمران نعیمی
 مدیر کل دفتر حقوقی و سرپرست دفتر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

»قانونمداری، پاسخگویی، پاکدستی و برنامه محوری«؛ چهار کلید واژه اصلی 
که در قریب به اتفاق سخنان مردی به کار می رفت که سکان کشتی پرتالطم 
سازمان تأمین اجتماعی را به دست گرفت و آن را به سکون و آرامش رساند 
و در ادامه علیرغم تنگناها و گذرگاه های سخت و دشوار، تمامی مصائب و 
سختی ها را به جان خرید تا آرامش این کشتی عظیم را حفظ کند. او خود 
بارها اذعان کرده بود که موفقیت خویش را مرهون رعایت »اصل قانونمداری« 
در سازمان تأمین اجتماعی است. اصلی که تا پای جان از آن حراست کرد و 
در این مسیر بارها مورد تحسین و تقدیر مراجع قانونگذاری، اجرائی و نظارتی 
کشور قرار گرفت. مرحوم دکتر سید محمد تقی نوربخش را می توان الگوی 
موفقی برای مدیران کشور در پاسداشت قانونمداری معرفی کرد. وی بنیانگذار 
ایده های بدیع در امر قانونمداری در سازمان تأمین اجتماعی بود که در تاریخ 
این سازمان و کشور سابقه نداشته است. شاهد مثال های فراوانی را می توان 
برای اثبات این ادعا برشمرد که در این مقال صرفاً به برخی از مهمترین موارد آن 
اشاره می گردد. مرحوم دکتر نوربخش با شروع دوره مدیریت خود در سازمان 
تأمین اجتماعی، رعایت اصل قانونمداری را ابتدائاً از »انطباق بخشنامه ها و 
دستورالعمل های سازمان با قوانین و مقررات« آغاز کرد. به نحوی که با صدور 
بخشنامه ای کلیه واحدهای سازمان را مکلف نمود قبل از صدور هر بخشنامه، 
دستورالعمل و یا ضابطه ای، تأیید و موافقت واحد حقوقی سازمان را در انطباق 
ضابطه مزبور با قوانین و مقررات اخذ نمایند. بارها اتفاق افتاده بود که ایشان 
از توشیح بخشنامه ای به دلیل عدم اظهار نظر و پاراف دفتر قوانین و مقررات 
سازمان، امتناع نموده بود. این ایده بدیع در سازمان باعث شد که اوالً بسیاری 
از ابهامات قانونی که ممکن بود در مقام اجرا به وجود آید، مرتفع شود. ثانیاً از 
بروز رویه ها و اقدامات چندگانه و متضاد واحدهای اجرایی سازمان جلوگیری 
به عمل آید و ثالثاً آمار شکایات و دعاوی بیمه شدگان و یا کارفرمایان در 
دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی که منجر به عدم رضایت بیمه 
شدگان و صرف هزینه های گزاف خواهد بود، به شدت کاهش یابد. مورد 
اخیر بارها توسط قضات و مدیران دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت 
و از سازمان به عنوان برترین دستگاه اجرائی از حیث تعامل و کاهش دعاوی در 
دیوان عدالت اداری معرفی و تقدیر شد. در اقدامی فراتر از آن، مدیرعامل فقید 
سازمان دستور »تجمیع، تلخیص و روان سازی بخشنامه ها و دستورالعمل های 
سازمان« را صادر فرمود. این موضوع نیز ضمن جلوگیری از انباشت بخشنامه 
ها و دستورالعمل های تکراری، مشابه و مغایر قانون و تدوین آنها در قالب 
بخشنامه ای واحد و روان، باعث شد شرکای اجتماعی سازمان به نحو مطلوبی 
از حقوق و تکالیف خود مطلع گردیده و بتوانند تعامل سازنده ای را با سازمان 
برقرار کنند. خوشبختانه با این دستور بخش زیادی از بخشنامه های متعدد و 
پراکنده سازمان، تجمیع و تلخیص شد و در قالب بخشنامه هایی جامع، تدوین 
و ابالغ شد و سایر بخشنامه ها نیز به سرعت در حال تهیه، صدور و ابالغ 
می باشند. همچنین ایشان در اواخر عمر پربرکت خود طی ابالغیه ای دستور 
فرمودند تا در »اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« کلیه بخشنامه 
ها و دستورالعمل های مرتبط با کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران از 

طریق دفتر قوانین و مقررات در سایت سازمان منتشر گردد.

خبر

 انجام جراحی های زیبایی فقط
 در چارچوب های علمی

زیبایی  و  پالستیک  جراحان  انجمن  نایب رئیس 
با اشاره به اینکه انجام جراحی های زیبایی فقط در 
چارچوب های علمی و معیارهای عرفی اجتماع باید 
صورت گیرد،گفت: جراحی های غیرمعقول زیبایی 

سبب بروز عارضه  می شود.
به گزارش گروه اجتماعی  پیام زمان  حامد باطنی، 
فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی در ارتباط با 
سالمت بهداشت و زیبایی اظهارداشت: زیبایی جزئی 
از معیارهای سالمتی محسوب می شود و بررسی ها 
نشان داده که تأثیر عمل ها و مداخالت زیبایی بر روی 
جسم و روان افراد زیاد بوده و این مسئله در سالمت 
عمومی آنها تأثیرگذار است. وی افزود: افرادی که به 
دلیل بیماری های مختلفی دچار نازیبایی می شوند، مثال 
بدخیمی و سرطان سینه سبب برداشتن این عضو در 
آنها شده است، می تواند سالمت روان آنها را تحت 
تأثیر قرار دهد، همچنین نواقص خلقتی و مادرزادی 
گاهی نازیبایی هایی به همراه داشته که می توان با انجام 

مداخالت زیبایی کمک زیادی به این افراد کرد.
نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ادامه 
داد:  انجام جراحی های زیبایی باید در چارچوب های 
علمی و  معیارهای عرفی اجتماعی انجام گیرد ولی 
از  متأسفانه برخی مواقع درخواست هایی داریم که 
روی ناآگاهی و تبلیغات نادرست در فضای مجازی 
صورت گرفته و از آنجایی که در چارچوب علمی 
از  زیبایی  و  پالستیک  جراحان  نمی شود،  گنجانده 
اینکه  به  اشاره  با  می کنند. وی  آن خودداری  انجام 
انجام انواع لیفت در دختران جوان یا سایزهایی از 
پروتز که در زندگی واقعی قابل اجرا نیست، ازجمله 
این درخواست های غیرمعقول است، گفت: جراحان 
که  می کنند  توصیه  را  بیماران  زیبایی  و  پالستیک 
نفع  به  ندهند؛ چراکه  انجام  را  جراحی هایی  چنین 
سالمت آنها نبوده و آنها را زیباتر هم نمی کند و در 
بهداشت روان آنها نیز تأثیر نمی گذارد. باطنی گفت: 
متأسفانه برخی از این افراد قانع نشده و برای انجام 
جراحی به افراد غیر حرفه ای مراجعه می کنند و این 
مسئله آنها را درگیر عوارض مختلفی کرده که برای 
اصالح به جراحان پالستیک و زیبایی مراجعه می کنند. 
وی  ادامه داد: سالمت روان و جسم تأثیر متقابل بر 
یکدیگر داشته و می توانند متاثر از هم باشند و پزشکان 
متخصص زیبایی در ارتقای آگاهی مردم در این زمینه 
اهتمام دارند و مردم نباید به هیچ عنوان فریب تبلیغات 
غیرمعقول و غیرواقعی جراحی های زیبایی به ویژه در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بخورند.

خبر

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت شایع ترین 
عامل مرگ و بیماری در ایران را اعالم کرد.

ملک زاده با اشاره به این که مطالعه، برای نخستین بار ، 
نرخ جمعیت در 195 کشور مورد بررسی را اعالم 
کرده است، گفت: ایران با جمعیت 82.2 میلیون نفر، 
دارای سرانه درآمد ناخالص ملی 17.5 هزار دالر، نرخ 
باروری 1.7 و متوسط سال های تحصیل 7.8 سال 
است. معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سن امید به 
زندگی در ایران در سال 96  را برای زنان 79.4 و برای 
مردان 75.5 سال اعالم کرد و گفت: این در حالی است 
که سن امید به زندگی مورد انتظار و پیش بینی شده برای 
زنان ایران در سال گذشته، 77 و مردان 70 سال بود 
که این نشان از پیشرفت سریع تر ایران در دستیابی به 
شاخص جهانی افزایش سن امید به زندگی به ویژه بین 
زنان دارد. به گفته وی، سن امید به زندگی زنان ایرانی 
در سال 96 ، در مقایسه با 27 سال پیش از آن )سال 
69(، بیش از 9 سال و در مردان 10 سال افزایش یافته 
است. استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره 
به روند مرگ ومیر کودکان ایرانی )یک مرگ به ازای 
1000 تولد(، شمار مرگ کودکان زیر 5 سال کشور را 
در حال حاضر، 14 مورد در هر یک هزار تولد اعالم 
کرد و گفت: 27 سال پیش، شاهد مرگ بیش از 64 

کودک زیر 5 سال به ازای یک هزار تولد بودیم.

زیر  کودکان  مرگ  روند  کرد:  خاطرنشان   ملک زاده 
یک سال ایرانی نیز نشان می دهد درحالی که در سال 
69، مرگ 50 کودک زیر یک سال به ازای 1000 تولد 
گزارش شده، در سال 2017 این رقم به 12 مرگ 
رسیده است.وی یادآور شد: مرگ ومیر کودکان زیر 
یک سال و زیر 5 سال ایرانی در سال 69 بیش از 
گذشته،  سال  در  اما  است  بوده  انتظار  مورد  عدد 
مرگ ومیر کودکان، حتی کمتر از عدد پیش بینی شده 
بسیار خوبی  پیشرفتهای  به  ایران  دراین باره  بوده و 

دست یافته است. مجری بزرگ ترین مطالعه کوهورت 
خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران،  در ادامه، فهرستی 
از علل مهم مرگ ومیر در ایران طی 10 سال گذشته 
 و روند تغییرات )افزایش یا کاهش( هر یک از این 
را علل ارائه کرد و گفت: بیماری های قلبی عروقی 
درصد   19 با  مغزی  سکته  افزایش ،  درصد   27 با 
صدمات  افزایش،  درصد   103 با  آلزایمر  افزایش ، 
جاده ای با 31 درصد کاهش،بیماری های قلبی ناشی 
از فشار خونباال با 55 درصد افزایش ، دیابت با 76 

 درصد افزایش، بیماری های مزمن انسدادی ریوی با 
40 درصد افزایش، بیماری های مزمن کلیوی با 56 
درصد   60 با  نوزادی  اختالل های  افزایش،  درصد 
با 0.6  تنفسی  دستگاه  عفونی  بیماری های  کاهش، 
درصد افزایش، نواقص مادرزادی با 54 درصد کاهش 
مهمترین علل مرگ در ایران را تشکیل می دهند. رییس 
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم 
در  جنس  دو  هر  مرگ ومیر  شمار  تهران،  پزشکی 
جهان طی سال 2017 را 56 میلیون )30.5 میلیون 
مرد و 25.5 میلیون زن( برشمرد و با اشاره به سهم 
2.9 میلیون نفری خاورمیانه از این تعداد مرگ در سال 
2017 ) 1.7 میلیون مرد و 1.2 میلیون زن( ، افزود: در 
سال گذشته، 380 هزار مرگ برای ایران شامل 220 
هزار مرد و 160 هزار زن ثبت شده است.  ملک زاده با 
تأکید بر افزایش طبیعی شمار ساالنه مرگها در کشور، 
ایران   درباره روند مرگ ومیر استاندارد شده سنی در 
طی سالهای 69 تا 94  گفت: آنچه در بررسی روند 
تلقی می شود »شاخص  مرگ های یک  کشور مهم 
به ازای  مرگ  )یک  سنی«  استانداردشده  مرگ ومیر 
هر 100 هزار نفر( است که بررسی سالهای یادشده 
نشان می دهد میزان مرگ ومیر استانداردشده سنی در 
ایران بسیار کاهش یافته و این کاهش در کل جهان و 

خاورمیانه نیز رخ داده است.

سکته،آلزایمروجادههابالیجانایرانیان

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح گفت: طرح 
دوره های آموزشی بدو خدمت، مهارت های امداد و نجات سربازان 
و مشموالن معافیت از خدمت سربازی، با همکاری سازمان هالل 

احمر تا پایان امسال اجرایی می شود.
سردار موسی کمالی افزود: طبق تفاهم نامه منعقد شده با سازمان 
هالل احمر، قرار است تمام مشموالن خدمت وظیفه در بدو خدمت 

مهارت های امداد و نجات را فراگیرند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح  به ایرنا 
نیروهای مسلح شامل  گفت: طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
مقاطع زمانی قبل از شروع خدمت وظیفه، در حین انجام خدمت 
وظیفه و پس از آن با هدف تأمین نیاز نیروهای مسلح در دفاع و تأمین 
امنیت کشور و کمک به اشتغال پذیری و تسهیل ورود آنها به بازار کار 
انجام می گیرد. سردار کمالی افزود: ایجاد جذابیت و نگرش متعالی 
نسبت به خدمت سربازی در سطح جامعه، خوشایند کردن خدمت 
وظیفه عمومی و افزایش نشاط کارکنان وظیفه و همچنین افزایش بهره 
 وری کارکنان وظیفه و استفاده بهینه از اوقات فراغت آنان از دیگر 

اهداف این آموزش ها است.

آموزش مهارت های امدادی  به رسابزان

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به پیشنهاد چینی ها مبنی بر تولید 
دارو در منطقه آزاد چابهار، شروط این سازمان را برای تولید دارو در 

ایران از سوی خارجی ها تشریح کرد.
دکتر غالمرضا اصغری ، با اشاره به پیشنهاد تولید دارو از سوی 
چینی ها، گفت: این پیشنهاد در حد یک مصاحبه از سوی رئیس 
منطقه آزاد چابهار بود و ما هم در همین حد از موضوع مطلع شده ایم. 

بنابراین باید ابتدا پیشنهاد را ببینیم و بر اساس آن نظر دهیم.
وی افزود: اگر بنا باشد اتفاقی در این حوزه رخ دهد، صرفا برای 
نمی شوند  تولید  کشور  در  حاضر  حال  در  که  است  داروهایی 
و نوع وارداتی آنها وجود دارد. اصغری با تاکید بر اینکه در ایران 
البته همانطور که کیفیت  ادامه داد:  واردات داروی چینی نداریم، 
سایر محصوالت چینی ها متفاوت است، دداروهای چینی نیز کیفیت 
متفاوتی دارند؛ به طوریکه در حال حاضر بسیاری از داروهای چینی 
به آمریکا صادر می شوند. رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هر 
سرمایه گذاری که قرار باشد از سوی خارجی ها برای تولید دارو در 
کشور اتفاق بیفتد، قطعا باید در حوزه داروهای وارداتی باشد، کیفیت 

مناسب را داشته باشد، تحت لیسانی یک برند قابل قبول باشد.

تولید داروی چیین در ایران

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: با مساعدت 
سازمان برنامه و بودجه بخش عمده ای از معوقه ها شامل پاداش 
سال 1396  در  التدریسی  حق  نیرو های  معوقات  و  بازنشستگان 
پرداخت شده است.وی با بیان اینکه تنها چهار مورد از معوقات 
فرهنگیان پراخت نشده و در حال طی مراحل اداری برای پرداخت 
است، ادامه داد: در تمام استان ها، معوقه نیرو های حق التدریس تا 

ابتدای مهرماه امسال پرداخت و تسویه شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مدارس، 
گفت: سال تحصیلی جدید با 136 هزار نفر کمبود معلم در مدارس 
کشور آغاز شد.بطحایی بیان کرد: در سال تحصیلی آینده بخشی از 
کمبود معلم در مدارس کشور با جذب فارغ التحصیالن دانشگاه 
فرهنگیان جبران می شود.وی اضافه کرد: همچنین با توجه به قانون 
مصوب مجلس، سال آینده با بکارگیری معلمان حق التدیس، مربیان 
پیش دبستانی و نهضتی ها مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش 
و پرورش کاهش خواهد یافت.بطحایی ادامه داد: رشد 6 درصدی 
جمعیت دانش آموزی کشور یکی از دالیل عمده کمبود معلم در 

مدارس در سال تحصیلی جاری بود.

معوقات فرهنگیان پرداخت شد

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادذمه(
کالسه  اجرایی  پرونده  موضوع  اصلی-   1276/14/61 پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 

 9500110
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500110 شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه 
اول )واقع در یک مجتمع شامل سه طبقه و پارکینگ(، پالک 61 فرعی از 14 فرعی از 
1276 )شصت و یک فرعی از چهارده فرعی از یکهزار و دویست و هفتاد و شش اصلی( 
واقع در ایالم به آدرس ایالم – نام دنانان- خیابان شهید عقابی که سند آن ذیل ثبت شماره 
536 صفحه 13 دفتر جلد 5 به نام آقای نظر مهدوی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است دارای حدودات: شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول 
دیواریست بطول 4/11 متر به راه پله و آسانسور دوم درب و دیوار است بطول 4/56 متر 
به راه پله و آسانسور سوم دیواریست بطول 3/83 متر شرقا دیوار به دیوار است بطول 
15/40 متر جنوبا دیوار و پنجره است بطول 7/87 متر به فضای حیاط مشاعی غربا در پنج 
قسمت که قسمت دوم آن شمالی و قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیوار بدیوار است 
بطول 4/89 متر دوم دیواریست بطول 1/30 متر به نورگیر سوم دیوار و پنجره است بطول 
2/35 متر به نورگیر چهارم دیوار و پنجره است بطول 1/30 متر به نورگیر پنجم دیوار به 
دیوار است بطول 3/60 متر که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/852/700/000 ریال 
ارزیابی شده بابت پرونده اجرایی کالسه 9500110 له بانک ملی علیه آقای مجتبی شوهانی 
موضوع قرارداد بانکی شماره 54782 مورخ 87/09/11 که منجر به بازداشت پالک فوق 
گردیده و پالک فوق دارای 100/15 متر مربع اعیانی واقع در طبقه اول به انضمام پارکینگ 
به مساحت 14/97 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات با قدمت حدودا 6 سال 
و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و دارای آسانسور که برابر گزارش کارشناس 
ارزیاب ملک مزبور در تصرف مالک می باشد ملک فوق دارای هال و دو اتاق خواب 
و آشپزخانه و تراس مسقف پوشش بدنه اندود سفید و کف سرامیک می باشد و پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/09/24 )بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و 
سیصد ونود وهفت( در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم واقع در ایالم- بلوار 
مدرس- جنب اداره کل محیط زیست استان ایالم از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ 1/852/700/000 ریال )یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و 
هفتصد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برندهمزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

سازمان ثبت اسناد ایالمدر همان ساعت مکان مقرر برگزار خواهد شد.

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای خاتون فغانی فرزند فغانعلی به شرح دادخواستی به کالسه 4/97/349از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فغانعلی فغانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 5799673751 صادره از گلوگاه 
در تاریخ 97/4/1 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-خاتون  فرزند فغانعلی به ش ش 98  صادره از بهشهر متولد 1333/2/17 دختر متوفی
2-سراله  فرزند فغانعلی به ش ش 126  صادره از بهشهر متولد 1345/1/26 پسر متوفی

3-قنبر  فرزند فغانعلی به ش ش 125  صادره از بهشهر متولد 1339/1/1 پسر متوفی
4-حسنیه  فرزند فغانعلی به ش ش 2  صادره از بهشهر متولد 1339/1/10 دختر متوفی
5-خدیجه  فرزند فغانعلی به ش ش 156  صادره از بهشهر متولد 1349/6/20 دختر 

متوفی
6-رضیه  فرزند فغانعلی به ش ش 143  صادره از بهشهر متولد 1345/1/1 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/2۰/6919    رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 139760316011000079 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سید علی میر عبدالی فرزند سیدجمال  
بشماره شناسنامه 8627 صادره از کرند غرب دریک باب ساختمان به مساحت 539.56 
متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در کرند غرب خیابان شهید دلنواز محله 
شورا خریداری عرصه ملک از آقای جهانبخش ملک نیازی بموجب قولنامه عادی 
واعیان از وراث سید جمال میر عبدالی بموجب قولنامه عادی محرز گردیده است..لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97.8.30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97.9.17

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهیمزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه ی- 1469 شش دانگ پالک ثبتی 2600 فرعی از 2815 اصلی 
به مساحت147/33 مترمربع واقع در بخش یک شرق بابل به نام ابراهیم یحیی زاده کشتلی ثبت 
و صادر گردیده و بابت مطالبات بانک سپه مرکزی بابل بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری بابل به مبلغ 600 میلیون ریال ارزیابی گردید پالک فوق واقع در بابل جاده 
قائمشهر کمربندی از میدان هادی نوروزی به سمت جاده کیاکال کیلومتر یک بعد از پیچ جاده 
سمت راست می باشد ابتدا ملک فوق به پالک ثبتی 2600 فرعی از 2814 و 2815 اصلی و به 
مساحت 872/50مترمربع بوده که بعداً در مسیر تعریض کمربندی 45 متری قرار گرفت که سند 
جدید برابر صورتمجلس اصالحی در اجرای ماده 45 قانون ثبت اصالح حدود و مساحت گردید 
ضمناً کل مساحت زمین مذکور در حریم تاسیساتی کمربندی واقع گردیده و دارای کاربری 
کشاورزی  نیز می باشد لذا مالک حق ساخت و ساز در داخل زمین فوق را  ندارند همچنین 
در هنگام بازدید پالک فوق به صورت زمین خالی با دیوار بلوکی حدود سه متر محصور گشته 
و پوشش ایرانیت در شمال و یک درب کوچک فلزی در ضلع شرق مشرف به کمربندی 45 
متری نیز در داخل ملک مشاهده گردید پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
97/9/25در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ پایه 600 میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این 
که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجودمازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد م. الف 97/100/4712
اجرای ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
اقای  به وکالت  اذربایجان غربی   استان  مدیریت شعب  به  تجارت  بانک  خواهان:  
جعفرصادق دادگر وکیل   آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان –مجتمع نواله 

خان طبقه 4 واحد 11 
خوانده: 1- رقیه تاج نیا  فرزند حسن 2- ولی گل صنملو فرزند ابراهیم 

ادرس هردو خوی- دروازه ماکو روبروی بانک ملت .سوپر مارکت گل صنملو 
موضوع :مطالبه مبلغ    38/800/000  ریال ازبابت تسهیالت  دریافتی با احتساب 

خسارت دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 
رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی بانک تجارت  بطرفیت رقیه تاج نیا  فرزند حسن 2- ولی گل صنملو 
فرزند ابراهیم  به خواسته وجه   یکفقره  قرارداد بشماره  942500690-94/12/9 بانک 
تجارت با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و 
استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید 
مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل 
بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 
شورای حل اختالف خوی و مستندا  به ماده  230 قانون مدنی و مواد  522-519-198  
قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت  مبلغ     38/800/000 ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  
خسارت دادرسی بمبلغ1/600/000   ریال و تاخیرتادیه تا زمان وصول  و حق الوکاله 
در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره  در خصوص ردیف اول غیابی 
بوده و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی 
میباشدو به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ  قابل اعتراض در 

همین شعبه  میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو آریان 206 مدل 90 با شماره پالک 837م92 ایران 82 با شماره 
جواد  NAAP41FDXBJ319397بنام  شاسی  شماره  15090006087و  موتور 

حیدریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبزماشین وانت پیکان مدل 1389 وشماره شهربانی 423 ص12 ایران-- 82 
وشماره موتور11488101517 وشماره شاسی NAAA36AA5AG201583 به نام 

مقداد ذبیح الهی لنگوری مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
نوشهر 
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 مذاکره با سرمایه گذاران خارجی
 با وجود تحریم ها ادامه دارد

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
مراجعه ها  همچنان  تحریم ها،  وجود  با  گفت: 
در  سرمایه گذاری  برای  خارجی  شرکت های  از 
صنعت پتروشیمی وجود دارد که اقدام های الزم در 
حال انجام است.به گزارش زمان به نقل از شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، حسین علیمراد با توضیح 
قابل  مناطق  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه  برنامه 
توسعه و هاب های انرژی، انتظارات این مجموعه 
گفت:  و  کرد  بیان  را  قشم  در  سرمایه گذاری  از 
در این مسیر، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از سازندگان داخلی پشتیبانی و حمایت 

خواهند کرد.
وی در مورد طرح های منطقه آزاد قشم افزود: بعد 
از امضای تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد قشم و 
اولیه، روزانه 25 میلیون مترمکعب  هماهنگی های 
تاکنون  یافت.  اختصاص  منطقه  توسعه  برای  گاز 
چهار پروژه موافقت اصولی اولیه دریافت کرده اند 
که برای فاز نخست 9 میلیون مترمکعب خوراک 
و در مجموع 26 میلیون مترمکعب در روز گاز به 

ظرفیت اولیه تصویب شده اضافه خواهد شد.
با 13  همسایگی  من  اعتقاد  به  داد:  ادامه  علیمراد 
کشور و دسترسی به بازارهای آنها فشار تحریم بر 
کشور را کاهش می دهد. همانطور که تحریم های 
ما در عرصه صنعت شد و  تقویت  گذشته سبب 
با  خوبی  تعامالت  و  خاص  استراتژی  توانستیم 
کشورهای همسایه ایجاد کنیم بر همین اساس از 

این پیچ تاریخی تحریم نیز عبور خواهیم کرد.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 6 برنامه 
برنامه  اهداف ششمین  که  کرده  تدوین  توسعه ای 
توسعه صنعت پتروشیمی همسو با اقتصاد مقاومتی 
تکیه بر توان داخلی در استفاده از دانش فنی است، 
بر همین اساس پیشنهاد می کنم شرکت های خارجی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم در 

مورد دانش فنی داخل بررسی مجدد انجام دهند.
سرمایه گذاران  صورتی که  در  داد:  ادامه  علیمراد 
خارجی تمایل واقعی خود و داشتن توان فنی الزم 
را اثبات کنند، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی همکاری خواهند کرد.

کوتاه از انرژی

همزمان با آغاز دوره فراوانی اتان؛

 رکورد تولید در مسیر خط اتیلن غرب
 شکسته شد

همزمان با تکمیل توسعه پارس جنوبی و آغاز دوره فراوانی تولید و 
عرضه اتان، رکورد تولید در پتروشیمی کاویان و چهار طرح پتروشیمی 

خط اتیلن غرب مهرماه امسال شکسته شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، همسو با توسعه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت 
تولید انواع خوراک های گازی به ویژه اتان با افزایش روبرو شد به 
طوری که ظرفیت تولید اتان این میدان مشترک در طول پنج سال 
گذشته افزایشی حدود دو برابری را تجربه می کند. در شرایط فعلی 
ظرفیت تولید اتان پارس جنوبی حدود 6 میلیون تن در سال بوده که 
این ظرفیت با بهره برداری از پنج فاز جدید و طرح اتان ریکاوری 
فاز 12 پارس جنوبی به رقم بی سابقه 10 میلیون تن در سال افزایش 
می یابد. از سوی دیگر وزارت نفت هم شهریورماه امسال با انتشار 
گزارشی اعالم کرده بود: مقدار اتان مصرفی مجتمع های پتروشیمی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به دنبال راه اندازی فازهای جدید میدان 
گازی پارس جنوبی روند افزایشی داشته، به طوری که از 2میلیون و 
700هزار  تن در سال  92به 4میلیون و 700هزار تن در سال 96افزایش 

یافته است.
همزمان با جهش تولید اتان در پارس جنوبی، عرضه این خوراک 
استراتژیک منجر به ثبت رکوردهای جدید تولید در مسیر طرح های 
پتروشیمی خط اتیلن غرب شده به طوری که ظرفیت تولید دست 
کم در پنج مجتمع پتروشیمی این خط لوله انتقال اتیلن مهر ماه امسال 
شکسته شده است. مهمترین افزایش تولید در پتروشیمی کاویان به 
عنوان غول تولید ایران و جهان به ثبت رسیده به طوری که مهرماه 
امسال ظرفیت تولید اتیلن در این مجتمع پتروشیمی در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال افزایشی بیش از دو برابری داشته است.
آمارهای رسمی نشان می دهد، مهرماه امسال تولید در پتروشیمی 
کاویان به رقم بی سابقه 168 هزار تن در ماه رسیده و این درحالی 
است که مهرماه پارسال تولید در این مجتمع پتروشیمی 73 هزار تن 
بوده است. پتروشیمی کاویان مهر ماه پارسال با 51 درصد ظرفیت 
اسمی تولید کرده بود که این نسبت مهرماه امسال به بیش از 85 درصد 
رسیده و عمال حدود 35 درصد ظرفیت خالی این مجتمع پتروشیمی 
به واسطه افزایش تولید و عرضه اتان کامل شده است. در مجموع از 
ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه درحالی بالغ بر یک میلیون و 40 هزار 
تن اتیلن در پتروشیمی کاویان تولید شده که در مدت مشابه پارسال 
تولید واقعی محصول استراتژیک اتیلن در این پتروشیمی کمی بیش از 
670 هزار تن بوده و عمال افزایشی حدود 370 هزار تنی تولید را در 
مدت زمان یکسال تجربه می کند. همسو با افزایش تولید در پتروشیمی 
کاویان به عنوان مجتمع تامین کننده خوراک طرح های پتروشیمی 
مسیر خط اتیلن غرب تولید در چهار مجتمع پلیمری بزرگترین خط 
لوله انتقال اتیلن جهان هم با افزایش روبرو شده است. در این راستا، 
مهرماه امسال پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با 94 درصد، کردستان با 81 
درصد، لرستان با 111 درصد و مهاباد با 114 درصد ظرفیت اسمی 
محصوالت پلیمری از جمله گریدهای پلی اتیلن را تولید و روانه 
بازارهای داخلی و صادراتی کرده اند. نکته جالب اینجاست که در 
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه 29 درصد، پتروشیمی کردستان 27 درصد، 
لرستان 70 درصد و مهاباد 77 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 

نسبت تولید به ظرفیت اسمی محصول تولید و عرضه شده است.

خبر

تا  گرفته  شکل  دولت  در  جدیدی  اقدام 
کارت های بانکی که دست مردم است به کارت 
سوخت تبدیل شده و نیاز به صدور کارت های 
سوخت جدید نباشد. به گزارش زمان به نقل 
از تسنیم، باالخره پس از مدت ها بررسی نحوه 
مدیریت سوخت در دولت، در شرایطی که شاهد 

مصرف افسارگسیخته بنزین از یک سو و قاچاق 
گسترده این فرآورده استراتژیک نفتی از سوی 
دیگر بودیم، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »به منظور 
تشدید  با  به ویژه  بنزین  قاچاق  از  جلوگیری 
قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده که تحویل 

بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی 
که متعاقباً اعالم خواهد شد، صرفاً با استفاده از 
کارت سوخت انجام شود«.این اطالعیه به معنای 
اجباری شدن مجدد استفاده از کارت سوخت 
شخصی پس از 3 سال است. کارت سوخت 
شخصی با تصمیم دولت یازدهم، از سال 94 و 
پس از تک نرخی شدن بنزین، از حالت الزامی 

بودن در فرآیند سوخت گیری خارج شده بود.
 کارت بانکی شما همان کارت سوخت شماست

و  ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
برای  اقدام جدید دولت  از  اطالعات  فناوری 
»امروز  گفت:  و  داد  خبر  کارت های سوخت 
سوخت  کارت  خودرو،  میلیون   10 از  بیش 
از  تعداد  این  کردن  صادر  برای  و  ندارند 

کارت سوخت باید 330 میلیارد تومان هزینه 
می کردند درحالی که با استفاده از ظرفیت دولت 
الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، آن را 
به کارت بانکی متصل کردیم تا به جای اینکه 
مردم در صف بایستند تا در پلیس به عالوه 10 
)+10( ثبت نام کنند تا بعد از یک هفته پستچی 
کارت سوخت صادرشده را بیاورد و هزینه ای را 
پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش 
و پاالیش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به 
کارت سوخت متصل می شود«.بنابر گفته این 
دولت  در  جدیدی  اقدام  دولت،  کابینه  عضو 
شکل گرفته تا کارت های بانکی که دست مردم 
است به کارت سوخت تبدیل شده و نیاز به 

صدور کارت های سوخت جدید نباشد.

گازرسانی دولت تدبیر در هر 
روز به 10 روستا

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عزم 
جدی دولت تدبیر و امید برای گسترش شبکه 
گازرسانی، گفت: دولت تدبیر و امید طی پنج سال 
گذشته در هر یک روز به 10 روستا گازرسانی 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، حسن منتظر تربتی 
طرح  از  برداری  بهره  آیین  در  دوشنبه  شامگاه 
از صنایع  به 200 روستا و 18 مورد  گازرسانی 
عمده در آذربایجان غربی با بیان اینکه قبل از دولت 
یازدهم 14 هزار روستا در کشور از نعمت گاز بهره 
مند بود، بیان کرد: میزان گازرسانی به روستاها طی 
دولت تدبیر و امید با تعداد کل روستاهای بهره مند 
از نعمت گاز در طول انقالب اسالمی برابری می 
کند. وی با بیان اینکه 13 هزار روستا در دولت 
دکتر روحانی از نعمت گاز بهره مند شدند، ادامه 
داد: هم اکنون 27 هزار روستا در کشور به شبکه 

گازرسانی متصل است.

وی با اعالم اینکه 97 درصد مناطق شهری کشور 
امروز به شبکه گازرسانی ملی متصل است، اظهار 
داشت: از محل فروش گاز در داخل کشور بیش 
یارانه  پرداخت  برای  ریال  میلیارد  هزار  از 100 

اختصاص یافته است. 
منتظر تربتی ادامه داد: هم اکنون یکهزار و 13 روستا 
در آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند استدر 
حالی که این رقم قبل از دولت تدبیر و امید تنها 

359 روستا بود.
رییس  سفر  با  همزمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جمهوری به آذربایجان غربی طرح های گازرسانی 
به 200 روستا و 18 مورد صنایع عمده با هزینه 
بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال به بهره برداری 
عملیات  سفر  این  در  همچنین  گفت:  رسید، 
گازرسانی به 59 روستا، 116 واحد صنعتی و چهار 
مورد طرح خط تغذیه با اعتباری بالغ بر یکهزار و 

150 میلیارد ریال کلنگ زنی شد. 

 اجرای 1۲ طرح در بخش
 آب وخاک مرزی 

نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  سرپرست 
ایران گفت: 12 طرح مهم در بخش های آب 
و خاک مرزی به ارزش 12 هزار میلیارد تومان 
در دست اجرا داریم.به گزارش زمان  به نقل از 
صدا و سیما، بهروز مرادی، با بیان اینکه در بخش 
ساخت نیروگاه های برقآبی مهم ترین سدی که 
در حال حاضر می سازیم سد و نیروگاه سر دشت 
است که برای تابستان آینده نیروگاه آن به ظرفیت 
داد:سد  ادامه  آید.وی  می  مدار  به  مگاوات   30
بختیاری یکی دیگر از سدهای مهمی است که به 
صورت فاینانس اجرا می شود و از سرمایه گذار 
بخش خصوصی در ساخت آن استفاده می کنیم 
و طرح کارون2 را نیز با کمک بخش خصوصی 
و با استفاده از تبصره 19 خواهیم ساخت. به این 
ترتیب از میان 12 طرح در دست اجرا؛ درچهار 
طرح از فاینانس خارجی استفاده می شود که تمام 
مجوزهای آن دریافت شده که شامل سد های 

بختیاری، خرسان 3 ، تلمبه ذخیره ای رودبار و 
تلمبه ذخیره ای سد آزاد است.

نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  سرپرست 
ایران افزود: در دو سد رودبار و چمشیر که در 
مرحله پایانی ساخت آن قرار داریم نیز از فاینانس 
خارجی استفاده کردیم که ارزش سرمایه گذاری 
خارجی هر کدام از آنها بالغ بر 700 میلیون یورو 
در  فاینانس  از  استفاده  های  زیرساخت  است. 
سایر طرح های در دست اجرا نیز انجام شده و 
قراردادهای آن را نهایی کرده ایم. به گفته این مقام 
مسئول در تابستان امسال دو واحد 75 مگاوات 
نیروگاه برق آبی داریان در زمان پیک مصرف به 
مدار آمد به همین دلیل فقط 30 درصد از تولید 
برق نیروگاه های تحت مدیریت شرکت ما کاهش 
یافت. این در حالی است که سال آینده نیز قرار 
است نیروگاه برق آبی چمشیر به ظرفیت 120 

مگاوات وارد مدار شود.

رویترز نوشت: بعد از معافیت هشت کشور جهان از تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه )مردم( ایران، پاالیشگاه های کره جنوبی 
و ژاپن از ژانویه سال آینده به واردات نفتی خود از ایران 
ادامه می دهند. این خبرگزاری نوشت: آمریکا به دلیل 
ترس از افزایش قیمت نفت جهانی با اعمال دور دوم 
تحریم های این کشور علیه مردم ایران، سرانجام در ماه 
جاری به اعطای معافیت به هشت کشور جهان برای ادامه 
واردات نفتی از ایران به مدت 180 روز مجبور شد. دو کشور کره 

جنوبی و ژاپن نیز در میان پنج خریدار بزرگ نفتی ایران قبل از بازگشت 
تحریم های یک جانبه آمریکا بودند. به گزارش رویترز، پاالیشگاه های کره 
جنوبی هیچ تصمیمی برای ادامه خرید نفت خام از ایران تا انتهای سال 
جاری ندارند، اما به دنبال امضای چندین توافق خرید نفت از ایران و ادامه 
روند واردات از اول ژانویه سال 2019 هستند. به گفته یکی از مقامات 
صنعتی کره جنوبی، دولت سئول در مذاکرات آتی با مقامات ایران به دنبال 

کسب بهترین قیمت نفت خام برای ادامه واردات است. 
بر اساس سخنان این مقام کره ای، بیشتر تانکرهای نفتی تا ماه دسامبر 

سال جاری رزرو شده اند و بنابراین کره جنوبی ممکن است بارگیری و 
واردات نفت از ایران را از اول ماه ژانویه آغاز کند. به نظر می رسد از آنجا 
که تحویل محموله باری از ایران به سئول پایتخت کره جنوبی به مدت 
25 روز به طول خواهد کشید در نتیجه ایران تصمیماتی برای فروش نفت 
خام از ذخایر نفتی خود در بندر داالن چین به کره جنوبی را در دست 
دارد. هفته گذشته تیم نمایندگان کره جنوبی برای ادامه مذاکرات واردات 
میعانات گازی از ایران به ویژه از میدان گازی پارس جنوبی به این کشور 

سفر کردند.

کره جنوبی و ژاپن 
به واردات نفت ایران 

ادامه می دهند

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای/خانم رضا موسائی فرفرزند 
محمدرضا خواهان آقای مریم احمدی دادخواستی بطرفیت خوانده آقای رضا موسائی 
فرزند محمدرضا به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9709986153100409شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمزثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/2ساعت10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.   شماره م الف:12/478
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-شهال صحرایی

متنآگهی
پرونده کالسه 9609986648600035 شعبه دادگاه عمومی بخش سپیددشت تصمیم نهایی شماره 
9709976648600490 –خواهان : خانم ندا امیدی فرزند ذبیح اله به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد شهر سپیددشت کوچه شهید حمزه ایی – خوانده : آقای امین ماهرو فرزند رضا به نشانی 

مجهول المکان – خواسته : ثبت واقعه طالق 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم ندا امیدی فرزند ذبیح اله با شماره ملی 5929948909 به 
طرفیت آقای امین ماهرو فرزند رضا با شماره ملی 5929963304 به خواسته : )صدور حکم طالق 
غیابی به لحاظ وقوع در عسر و حرج شدید (با این توضیح که خواهان اظهار داشته که در تاریخ 
1393/6/23 با میزان مهریه به تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عقد دائمی خوانده درآمده 
است و پس از یک ماه از تاریخ وقوع عقد زندگی مشترک خود را با خوانده آغاز و مشارالیه چند 
ماه پس از آغاززندگی مشترک خواهان را ترک نموده و از آن تاریخ تا کنون مراجعتی نداشته است 
و با توجه به عسر و حرج ناشی از غیبت زوج و مشکالت متعدد مالی تقاضای صدور حکم طالق 
غیابی را دارم )ص9(الزم به ذکر است که خوانده توسط خواهان مجهول المکان اعالم شده )همان 
(دادگاه وقت دادرسی تعیین و خواهان ضمن تکرار اظهارات مندرج در دادخواست اظهار داشت 
که خوانده به مدت دو سال زندگی مشترک را ترک نموده و با توجه به اینکه بنده در عسر و حرج 
می باشم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم )ص 15 (دادگاه موضوع را به داور ارجاع و 
پیش از وصول نظر داوران پرونده به منظور حصول صلح و سازش به شورای حل اختالف فرستاده 
شده پرونده در آن مرجع با توجه به عدم حضور خوانده منتهی به صلح و سازش نگردیده و داور 
معرفی شده توسط خواهان نظر خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین طرفین اعالم نموده است 
)ص25( دادگاه مجددا وقت دادرسی تعیین و خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود 
و انجام تحقیقات محلی متمسک شده و شهود خود را در جلسه مورخ 1397/4/16 حاضر نموده 
و شهود تعرفه شده در همان جلسه اظهار داشتند که زوج مدت سه سال است که همسر و خانواده 
اش را رها کرده است )صص 43 و 44( در تحقیقات انجام شده توسط فرماندهی انتظامی بخش 
پاپی نیز اعالم شده است که زوج به مدت سه سال زندگی مشترک را ترک نموده است )ص 50( ( 
از سوی دیگر زوجه نفقه گذشته حال و آینده اجرت المثل ایام زوجیت و تعداد یک سکه از مهریه 
خود را در مقابل صدور حکم طالق بذل نموده است )صص 43 و 44( عالوه بر این زوجه به منظور 
تعیین وضعیت بارداری به پزشکی قانونی معرفی و حسب گواهی شماره 1397/17/661/2/344 
مورخ 1397/5/2 اعالم شده است که مشارالیها باردار نمی باشد )ص 48 (از سوی دیگر با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی دادگاه به خوانده از طریق 
نشر آگهی اعالم نمود که داور خود را به دادگاه معرفی کند که با توجه به عدم معرفی داور از سوی 
نامبرده دادگاه راسا اقدام به انتخاب داور نموده )ص62( و داور منتخب نیز اعالم کرده است که با 
توجه به انجام تحقیقات به عمل آمده و غیبت متوالی زوج به مدت تقریبی چهار سال امکان سازش 
بین طرفین وجود ندارد )ص62( دادگاه با وصف مراتب فوق و با توجه به محتویات پرونده ی پیش 
رو از جمله 1-اظهارات خواهان 2-شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان 3-شواهد و قرائن 
موجود در پرونده 4-عدم حضور خوانده ی دعوا علیرغم ارسال ابالغیه از طریق نشر آگهی 5-نظریه 
داوران تعیین شده 6-تحقیقات به عمل آمده توسط فرماندهی انتظامی بخش پاپی عسر و حرج زوجه 
را وارد و ادامه زندگی مشترک با کیفیت یاد شده در پرونده نگاه داشتن زوجه است در حرج و مشقت 
که مورد نهی شرع و قانون است بنابراین دادگاه خواسته خواهان را کیفیت مندرج در ستون خواسته 
وارد دانسته و مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب سال 1379 معطوف به ماده 1130 قانون مدنی اصالحی 70/8/17و تبصره الحاقی 81/4/29 
همین قانون و ماده واحده قانون اصالح مقرر مربوط به طالق مصوب مجمع و لحاظ تبصره های آن 
و مواد 24-26-29-33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با توجه به اینکه مساعی محکمه 
نیز در ایجاد صلح و سازش فیما بین به نتیجه ای نرسیده و از طرفی زوجه الحاح و اصرار به تفارق 
از ایشان داشتند و حتی حاضر شده نفقه –اجرت المثل ایام زوجیت و بخشی از مهریه خویش را 
در قبال طالق به وی بذل نماید حکم برالزام زوج به طالق زوجه صادرو اعالم می کند الزم به ذکر 
است که 1-نوع طالق با توجه به بذل بخشی از مهریه توسط زوج خلع و نوبت اول می باشد 2-با 
توجه به ترک زندگی توسط زوج جهیزیه تهیه شده توسط زوجه مستقر در منزل مشترک متعلق به 
زوجه می باشد 3-زوجه نفقه ایام گذشته اکنون و آینده و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت را در 
حق زوج بذل نموده است 4-زوجه تعداد یک مهریه خویش را در قبال طالق بذل و دادگاه به اعتبار 
قاعده الحاکم ولی الممتنع و الغائب قبول بذل مینماید 5-زوجه پس از طالق مشارالیها می بایست 
سه ماه عده نگه دارد و در این مدت مستحق نفقه نمی باشد 6-زوجه حسب اقرار خود و گواهی 
پزشکی قانونی حامله نبوده ولی ارائه تست عدم بارداری به هنگام اجرای صیغه طالق به محضر 
الزم است 7-مهریه زوجه به میزان دویست و نود و نه سکه بر ذمه زوج ثابت و با توجه به تقاضای 
زوجه مستقال تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت 8-رای دادگاه با توجه به عدم حضور زوج در 
جلسات دادگاه عدم ارائه دفاع به نحو کتبی و عدم ابالغ واقعی مستند به ماده 303 قانون آین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی غیابی و مستند به ماده 306 همان قانون ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و مستند به مواد 331 و 334 و 
336 همان قانون ظرف مهلت بیست روز از تاریخ پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت ( – کاظم نظری شیخ آباد. 

آگاهیابالغمفاداجرائیه
به موجب دادنامه شماره 275- 97/3/24 محکوم علیه ها ایرج یوسف نژاد رودسری 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحوه  به  محکومند  کوهی  دشت  زاده  معصومه حسن  و 
بابت هزینه دادرسی  بابت اصل خواسته و مبلغ 702/500 ریال  47/000/000 ریال 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 96/12/10 لغایت اجرای حکم در حق خواهان بانک 
مهر اقتصاد می باشد و مبلغ 5% از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه می گردد. لذا مفاد 
اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی 
می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر 

اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید.
م.الف 1419خ رئیس حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 1-محمد حسین پاپی فرزند شاه میرزا 

2-علی محمد ندری فرزند قیطاس 
به طرفیت خواندگان  دادخواستی  سایر خواهانها  و  بهاروند  بهزاد  آقای  خواهانها  
1-آقای محمد حسین پاپی فرزند شاه میرزا 2-علی محمد ندری فرزند قیطاس به 
خواسته ابطال مبایعه نامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986610400551  شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/05 ساعت11:15 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش 

آگهینوبتیسهماههیدومسال1397
اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، طبق ماده ی 12 قانون ثبت و رعایت ماده ی 
59 آیین نامه ی قانون ثبت اسامی افرادی که در سه ماهه ی دوم سال 1397 نسبت به امالک 

مجهول المالک، تقاضای ثبت نموده اند، جهت اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه    فروعات از یک اصلی جوانرود

پالک 5005 فرعی از 116 فرعی از یک اصلی جوانرود، خانم سرچین و میثم عبدالهی 
فرزندان حسین هر یک نسبت به سه دانگ مشاع، جمعا ششدانگ یک باب خانه، به 

مساحت 60/81 مترمربع.
لذا برابر ماده ی 16 قانون ثبت، کسانی که، به درخواست ثبت های مندرج در این آگهی، 
معترضند، می توانند اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، ظرف مدت 
90 روز به اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، تسلیم و رسید دریافت کنند 
) مراتب، از سوی این اداره به مراجع قضایی احاله میگردد ( و یا با توجه به ماده ی 17 
قانون ثبت، چنانچه، قبال دعوایی در محاکم قضایی قبل از انتشار آگهی، مطرح شده است 
با اخذ گواهی از محکمه ی مربوطه و ارائه ی آن ) ظرف همان مدت ( مانع اسقاط حق 
خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود،در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید 

حدود پذیرفته و منظور میگردد.
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/1

اقدام جدید دولت برای بنزین،

اتصالکارتبانکیبهکارتسوخت
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»مالیات بر عایدی مسکن«، طرحی برای 
مقابله با سوداگران

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح مالیات بر عایدی مسکن برای 
مقابله با سوداگران است، گفت: در کلیات این طرح پیش بینی شده تولیدکنندگان 

مسکن و خانه اولی ها از این مالیات معاف هستند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، قلی اهلل قلی زاده با اشاره به طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه مسکن اظهار کرد: در کلیات این طرح پیش بینی شده تولیدکنندگان 
مسکن و خانه اولی ها از این مالیات معاف هستند و این طرح صرفا برای مقابله با 
سوداگری سودجویان است.وی با تاکید بر اینکه امیدواریم طرح مالیات بر عایدی 
مسکن به زودی در مجلس تصویب شود، افزود: به دلیل اینکه این طرح با قید 
فوریت مطرح شد به احتمال بسیار زیاد تا پایان امسال در صحن علنی مجلس 
تعیین تکلیف می شود.وی با اشاره به تعدیل نسبی قیمت مسکن گفت: هر چند 
این تعدیل قیمتی محسوس نیست اما کاهش قیمت ارز تقریبا به لحاظ روانی در 
قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است که این کاهش قیمت به تثبیت بازار کمک کرد.

حساب های فاقد اطالعات کامل در بانک ملی 
ایران مسدود شد

در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطالعات هویتی 
یا دارای اطالعات ناقص در بانک ملی ایران مسدود شد.

به گزارشزمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک مرکزی پیش از این در 
بخشنامه ای تاکید کرده بود که همه حساب های بانکی باید دارای اطالعات هویتی 
کامل باشند. بانک مرکزی همچنین برای این کار مهلت تعیین و با روش های 
مختلف به دارندگان حساب های بانکی در این زمینه اطالع رسانی شد.خوشبختانه 
حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه 
به واحدها نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کردند.با این حال حساب هایی با 
اطالعات ناقص در واحدهای مختلف بانک ملی ایران وجود داشت که با رعایت 
ضوابط، مسدود شدند.مشتریانی که حساب های آنها به این دلیل مسدود شده 
است، می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه اطالعات الزم، نسبت به فعال سازی 

مجدد آن اقدام کنند.

بهره برداری از نخستین مزرعه تولید تیالپیا کشور

 نخستین مزرعه تولید تیالپیا با حضور مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی و 
مدیران استانی در شهرستان بافق به بهره برداری رسید.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد پورکاظمی در مراسم رونمایی از طرح 
تولید و برداشت ماهی تیالپیا که  برای نخستین بار در کشور با مشارکت بخش 
خصوصی در استان یزد و شهرستان بافق انجام شده است، اظهار کرد: خوشبختانه 
با مساعدت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تالش بی وقفه محققان علوم 
شیالتی، تولید تیالپیا در کشور کلید خورد و در آینده ای نزدیک، مزارع مشابه در 
استان های خراسان جنوبی، سمنان و قم نیز به چرخه تولید این ماهی مغذی اضافه 
می شود.وی با اشاره به این که یکی از مهمترین دستاوردهای موسسه تحقیقات 
علوم شیالتی کشور و مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، پژوهش در راستای 
تولید تجاری تیالپیا است، افزود: سیستم تولید این ماهی به نحوی پایه ریزی شده 
که کف استخر به دلیل عایق بندی با الینر، نشتی آب نداشته و محوطه نیز چون 
به صورت گلخانه ای است، تبخیری ندارد بنابراین 100 درصد آب موجود به 
صورت چرخشی عمل کرده و مواد غذایی و ضایعات تولید شده دوباره به داخل 

سیستم برمی گردد.

خبر

قاچاق 12 میلیارد دالر کاال
 در سال 96 

ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  رئیس 
ارزش قاچاق سال 96 را 12 میلیارد دالر ذکر کرد و 

از روند کاهشی قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی مویدی خرم 
آبادی« دیروز در حاشیه یکصد و بییستمین نشست 
اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اضافه کرد: قاچاق سوخت نسبت به گذشته دو تا 
سه میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.وی با بیان 
اینکه در جلسه امروز اعضای ستاد مرکزی مبارزه 
قاچاق سوخت  به موضوع  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
پرداختند، اضافه کرد: یکی از اقدامات جدی برای 
مقابله با قاچاق سوخت، بکارگیری سامانه هاست.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق اضافه کرد: وزارت نفت 
در اقدامات زیربنایی برای عدم انحراف در توزیع 
سوخت توفیقات خوبی داشته اما وزارت اقتصاد در 
جهت راه اندازی ساختارهایش کمترین همکاری 
را داشته است که ما گالیه مند هستیم؛ در نشست 
امروز نیز نه وزیر اقتصاد و نه مسووالن گمرک و 
سازمان اموال تملیکی حضور نداشتند.مویدی در 
مورد احیای کارت سوخت نیز گفت: این امر باعث 
نظم بخشی در بهینه مصرف کردن سوخت خواهد 
شد.وی ادامه داد: احیای کارت سوخت یکی از 
موضوعاتی است که ستاد پیگیری و وزارت نفت 
دنبال کرده است؛ با این اقدام، شاهد انضباط بهتر و 
استفاده بهینه از این سرمایه ملی خواهیم بود.وی 
اضافه کرد: دستگاه های عضو ستاد باید بر اساس 
صراحت قانون، سامانه هایی را به عنوان زیرساخت 
مبارزه با قاچاق ارز طراحی و راه اندازی کنند تا در 
سطح کشور با بکارگیری این سیستم های به روز، از 
قاچاق جلوگیری کنیم.مویدی ادامه داد: در نشست 
امروز گزارش پیشرفت دستگاه ها ارایه شد؛ بعضی 
دستگاه ها هفت درصد و بعضی دستگاه ها 75 
درصد پیشرفت داشتند.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
افزود: در این نشست، فرصتی 2 ماهه برای عملیاتی 
کردن این پروژه ها به دستگاه ها داده شد.رئیس 
ستاد مبارزه با قاچاق در مورد کاالهای مکشوفه 
قاچاق در انبار سازمان اموال تملیکی گفت: اموال 
مکشوفه در دو، سه سال گذشته روی هم متراکم 
شده اند که برای تعیین تکلیف آنها راهکارهایی را با 
همکاری دولت ایجاد کرده ایم.وی ادامه داد: اکنون 
وزارت اقتصاد فهرست این کاالها را آماده کرده و 
قرار شد تا پایان امسال کل اموالی که در سازمان 
اموال تمیکلی نگهداری می شود یا به فروش برسد 
یا صادر شود یا منهدم شود.مویدی اظهار داشت: 
به زودی سازمان اموال تمکیلی گزارش مشروح 

پیشرفت کار را ارایه می کند.

خبر

ادامه از صفحه 1
او همچنین با بیان اینکه داد و ستدها در بازار 
بورس باعث شفاف سازی در خرید و فروش 
ارز خواهد شد، اظهار کرد: کشف قیمت ارزها 
که تا پیش از این در سبزه میدان و توسط دالالن 
اتفاق می افتاد، حاال به بازار بورس رفته و آن بازار 

این نرخ تعادلی را ایجاد می کند.
اصطالح  به  اشاره  با  شقاقی شهری همچنین 
مبادالت  کرد:  اظهار  ارز  آتی  و  نقدی  مبادله 

اقتصادی  فعاالن  که  است  زمانی  برای  نقدی 
نیاز دارند، ارز خود  می خواهند به میزانی که 
را تهیه کنند؛ مانند آن چه در بورس کاال اتفاق 
می افتد. در این گونه مبادالت قیمت ها مشخص 
است. در بازارهای آتی هم مبادالت برای مثال 
شش ماه آینده صورت می گیرد.او با اشاره به 
مزایای طرح مورد نظر اعالم شده توسط رییس 
کل بانک مرکزی ادامه  داد: با راه اندازی بازار 
معامالت نقدی و حواله ارزی در بورس، هم 

مشخص  ارز  فروشندگان  هم  و  خریداران 
خواهند بود و عالوه بر این، بانک مرکزی هم بر 
مبادالت اشراف دارد و می تواند از طریق ردیابی 
جریانات، التهابات را در این بازار مدیریت کند.
با  دانشگاه خوارزمی  علمی  هیات  این عضو 
تاکید بر اینکه اگر بورس ارزهای خارجی راه 
بیفتد، عمال همان مکانیزم بازار آزاد با شفافیت 
بانک  گفت :  شد،  خواهد  عملیاتی  حداکثری 
مرکزی از طریق مجوزهایی که دریافت کرده 

است، در این بازار می تواند اعمال قدرت کند. 
حاال بانک مرکزی می تواند عالوه بر بانک ها 
و صرافی ها از طریق بازار سرمایه هم در بازار 

مداخله کند.
راه اندازی بازار معامالت نقدی و حواله ارزی 
طرحی بود که حدود دو سال پیش هم مطرح 
شد اما عملیاتی نشد. بازار آزادی که احتماال 
می تواند تاثیر عمیقی بر مبادالت ارزی و شکل 

و شیوه آن در کشور بگذارد.

بورسارز؛راهکارهمتیبرایساماندهیبازار

آگهیدادنامه
لطفی  حبیب  آقای  اکبرباوکالت  حاجیوندفرزندعلی  علیشاه  غالم  خواهان:آقای 
فخارفرزندلطیف به نشانی دزفول-خیابان شریعتی-کوچه زرگران.خواندگان:1-آقای 
آغاجری  آمنه  آغاجری3-خانم  گل  بی  بی  فرزندمحمد2-خانم  محمدرضاآغاجری 
همگی به نشانی مجهول المکان.خواسته ها:1-اعسارازپرداخت هزینه دادرسی2-مطالبه 
دیه.رای دادگاه:درخصوص دعوای آقای غالم علیشاه حاجیوندباوکالت آقای حبیب 
لطفی فخاربه طرفیت آقای محمدرضاآقاجری وخانم آمنه آقاجری به خواسته الزام به 
پرداخت نصف دیه کامل مقوم به845/000/000ریال به انضمام خسارات قانونی،به این 
شرح که خالصه ادعای خواهان دردادرسی این بوده که وی درسال1362درشرکت 
دلیل  به  که  است  کاربوده  کارگرمشغول  عنوان  به  خواندگان  مورث  به  متعلق 
تقصیرکارفرمادچارحادثه وچشم راست وی نابینامی گرددوپس ازطرح دعواعلیه مورث 
خواندگان ومحکومیت وی به پرداخت دیه،کاشف به عمل می آید که وی درزمان 
تقدیم دادخواست درقیدحیات نبوده است وبااعتراض احدازورثه وی،رای محکومیت 
موردادعای  وحقوق  حق  به  خواهان  جاکه  گرددوازآن  می  فسخ  واخواهی  درمقطع 
خودنرسیده،به شرح خواسته تقاضای محکومیت خواندگان رانموده است دادگاه برای 
این که درتصمیم گیری درماهیت دعواباجهات روشن تری اقدام نمایدبدوادرخصوص 
تعدادواسامی وراث مرحوم محمدآقاجری ازطریق حوزه قضایی اهوازازاداره دارایی 
اهوازاستعالم به عمل آورده که مرجع مذکوراعالم نموده است آقای محمدآقاجری 
درتاریخ1365/12/5فوت نموده اندوورثه حین فوت ایشان آقایان محمدرضا، مرتضی 
وعبدالرضاآقاجری)همگی پسران متوفی(وخانم هاآمنه آقاجری)دخترمتوفی(وماه بیگم 
آقاجری )زوجه متوفی(می باشندوهمچنین پرونده به شماره بایگانی870012شعبه اول 
حقوقی موردمطالعه و بررسی قرارگرفت واوراق ومحتوای آن بیانگراین بودکه خواهان 
درتاریخ1387/1/10دادخواستی به طرفیت)مرحوم(محمدآقاجری تقدیم دادگاه نموده 
ومدعی شده وی به عنوان کارگردرشرکت خوانده مشغول به کاربوده ودرحین کاربه 
علت سقوط میله گردازناحیه چشم راست دچارآسیب شده وکارفرما ازپرداخت دیه 
وی امتناع نموده است دادگاه پس ازتعیین وقت رسیدگی وعدم حضورخوانده،قرار 
استماع شهادت شهودصادرودرجلسه مقرر،شاهدخواهان حاضروادای شهادت نموده 
چشم  مذکورنابیناشدن  وپزشک  معرفی  قانونی  پزشکی  به  خواهان  همچنین  است 
راست وی راتاییدنموده است دادگاه بعدازوصول نظریه پزشکی قانونی مبادرت به 
صدوررای علیه خوانده می نمایدواحدازورثه خوانده متوفی باحضوردردادرسی مدعی 
می گرددکه مورث قبل ازطرح دعواازناحیه خواهان فوت نموده ودرقیدحیات نبوده 
است دادگاه نیزپس ازرسیدگی رای غیابی رافسخ وقرارعدم استماع دعوای خواهان 
اصلی راصادرنموده است که ازسوی دادگاه تجدیدنظرعیناتاییدشده است این دادگاه پس 
ازمطالعه و بررسی پرونده استنادی،جهت احرازتقصیرهریک ازطرفین ومیزان آن،موضوع 
رابه کارشناسی ارجاع وکارشناس منتخب دادگاه درنظریه ای که ازتعرض طرفین مصون 
مانده،میزان تقصیرخواهان ومورث خواندگان رادروقوع حادثه حین کارمنجربه نابیناشدن 
چشم راست خواهان رابه تساوی،هرکدام پنجاه درصدتعیین نموده است بادرنظرگرفتن 
نظریه کارشناس ولحاظ اوراق ومحتوای پرونده مورد استنادمارالذکروبه ویژه گواهی گواه 
ونظریه پزشکی قانونی مضبوط درآن وازآن جاکه خواندگان نیز دفاعی درمقابل دعوای 
خواهان به عمل نیاورده اندضمن احرازوقوع حادثه موردادعای خواهان و تقصیرمورث 
خواندگان به میزان پنجاه درصدووجودرابطه سببیت میان رفتارزیان بارمورث خواندگان 
خواهان  دعوای  ضرروتعدادورثه،دادگاه  عامل  فوت  وبادرنظرگرفتن  حادثه  ووقوع 
رابه میزان سهم تقصیرمورث خواندگان،صحیح ومنطبق باواقع تشخیص می دهدوبه 
استنادمواد1و2 قانون مسئولیت مدنی و515،511،197و519قانون آئین دادرسی مدنی 
وبارعایت موادقانونی فصل پنجم از باب پنجم قانون امورحسبی حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت پنجاه درصدازنصف دیه کامل به نسبت سهم االرث خویش 
ونیزپرداخت مبلغ خسارات قانونی)هزینه دادرسی وحق الوکاله مرحله بدوی(طبق تعرفه 
قانونی درحق خواهان صادرمی نماید.واحداجرای احکام مدنی هزینه دادرسی رادر زمان 
اجرای حکم محاسبه واخذمی نماید.حکم صادره غیابی وظرف بیست روزازتاریخ ابالغ 
قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دزفول-سیدمهرزادکاظمی

آگهیابالغوقتدادرسی
کالسه پرونده: 6/97ش/776

وقت رسیدگی: 97/10/2 ساعت 9
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای نادری

خوانده: 1- اکرم خسروجردی 2- مجتبی تاجیک خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود. 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 1438خ   مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین

آگاهیابالغمفاداجرائیه
به موجب دادنامه شماره 280- 97/3/24 محکوم علیه ها زهرا شاهسون داودی فرزند 
علی اصغر و حسین کرد امینی فرزند غالمعلی محکومند به نحوه تضامنی به پرداخت 
مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 640/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه دادخواست 96/11/28 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان می باشد و مبلغ 5% از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه می گردد. لذا مفاد 
اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی 
می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر 

اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید.
م.الف 1414خ رئیس حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگاهیابالغمفاداجرائیه
مرتضی   – سلگی  اکبر  ها  علیه  محکوم   97/1/28 – شماره 38  دادنامه  موجب  به 
نورایی – رکابعلی باقری فرد و اکبر سراقی محکومند به نحوه تضامنی به پرداخت مبلغ 
144/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/955/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تأخیر از تاریخ دادخواست 96/11/28 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
بانک مهر اقتصاد می باشد و مبلغ 5% از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه می گردد. لذا 
مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی 
آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 
قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد 

مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید.
م.الف 142۰ خ      رئیس حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
اقای  به وکالت  اذربایجان غربی   استان  مدیریت شعب  به  تجارت  بانک  خواهان:  
جعفرصادق دادگر وکیل   آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان –مجتمع نواله 

خان طبقه 4 واحد 11 
خوانده: 1- پروین شوکتی فرزند2- حسن ورمزیار فرزند حسن  

ادرس ه: خوی- خ چمران – کوچه جوادزاده 2 پالک 26 
موضوع :مطالبه مبلغ   60/000/000 ریال ازبابت تسهیالت  دریافتی با احتساب خسارت 

دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 
رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی بانک تجارت  بطرفیت  1- پروین شوکتی فرزند2- حسن ورمزیار 
با احتساب   بانک تجارت  قرارداد بشماره922500142   به خواسته وجه   یکفقره  
خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به 
میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت 
بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از 
انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه 
خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای حل 
اختالف خوی و مستندا  به ماده  230 قانون مدنی و مواد  198-519-522  قانون ایین 
دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت  مبلغ60/000/000 ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی 
بمبلغ 1/900/000ریال و تاخیرتادیه تا زمان وصول  و حق الوکاله در حق  خواهان صادر 
و اعالم مینماید. رای صادره  در خصوص ردیف اول غیابی بوده و ظرف 20 روز  از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشدو به خوانده ردیف دوم  

و سوم غیابی و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ  قابل اعتراض در همین شعبه  میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

دادنامه
پرونده کالسه 9709986656300316 شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976656300475 – خواهان : آقای سعید 
کرمی اسدآباد فرزند خداکرم به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خیابان میدان 
تیر روبروی نوبهار 5 – خوانده : آقای محمد مهدی شکوهی به نشانی مجهول المکان 

– خواسته : مطالبه وجه سفته 
رای قاضی : در خصوص دادخواست سعید کرمی اسد آباد فرزند خداکرم به طرفیت محمد 
مهدی شکوهی به خواسته مطالبه وجه سفته شماره 764649 به مبلغ یکصد میلیون ریال به 
انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم 
بدین توضیح که خواهان اظهار داشته سفته موصوف را بابت فروش لوازم خانگی اخذ 
نموده ام که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه ای نیز ارسال نکرده است فلذا با عنایت به وجود اصل سفته و واخواست نامه در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت 
خویش و استصحاب بقاء اصل دین دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
307 و 308 قانون تجارت و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 
و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 100/000/000 ریال اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضر به پرداخت 
اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت 1/310/000 ریال هزینه دادرسی و 180/000 
ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی در حق خواهان را صادر اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی 

آگهیابالغ
جلسه استماع گواهی گواهان خواهان به آقایان  1-سجاد رستمی   2- حمید رستمی 

خواهانها  آقای امیر قرئی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-آقای سجاد رستمی   2- 
حمید رستمی  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986656400211  شعبه14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد خیابان انقالب –شیرخوارگاه خیابان معرفت نبش کوچه گل میرزایی ثبت و 
با توجه به اینکه استماع گواهان در تصمیم گیری نهایی پرونده موثر می باشد لذا اقرار 
استماع گواهی گواهان صادر و وقت جلسه استماع گواهی گواهان خواهان رسیدگی 
مورخ 1397/10/05 ساعت09:30 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان  
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف خرم آباد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان در شعبه 14 شورای حل اختالف 
خرم آباد حاضر گردند در صورت عدم حضور خواندگان غیابا اتخاذ حاضر می گردد.

دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی 

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواستی  شرح  به  قاسمعلی  فرزند  گلوردی  فرخی  رضا  علی  آقای 
1/97/436از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شهربانو ساداتی کارکمی فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 224 صادره از نکا در تاریخ 97/5/9 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-انسیه فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 5799590724  صادره از گلوگاه 

متولد 1352 فرزند متوفی
2-فریده فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2180691998  صادره از بهشهر 

متولد 1354 فرزند متوفی
3-علیرضا فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 5799869648  صادره از بهشهر 

متولد 1356 فرزند متوفی
4-جواد فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2180359276  صادره از بهشهر 

متولد 1360 فرزند متوفی 
5-معصومه فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2181527581  صادره از بهشهر 

متولد 1363 فرزند متوفی
6-علی اصغر فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2181767157  صادره از 

بهشهر متولد 1365 فرزند متوفی
7-امیر فرخی فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2181747555  صادره از 

بهشهر متولد 1367 فرزند متوفی
8- فهیمه فرخی گلوردی فرزند قاسمعلی به کدملی 2181747547  صادره از بهشهر 

متولد 1367 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/2۰/6931    رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

آگهیمزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود درراستای نیابت اعطایی از شعبه 10 اجرای احکام مدنی کرمانشاه 
در خصوص فروش یکدستگاه ساختمان با شماره ثبت 334 مجزی شده از 185 از 109 فرعی از 
یک اصلی جوانرود بنام آقای محمد محمودی که براساس آن از طریق مزایده ملک معرفی شده را 
بفروش برساند. ملک دارای سند ثبتی بوده و در اختیار مالک می باشد. در رهن نمی باشد. نشانی 
ملک جوانرود بلوار انقالب روبروی اداره راه و شهرسازی کوی زنبق، مساحت ملک معرفی شده 
174/80 مترمربع میباشد.ملک توسط کارشناس رسمی ارزیابی و قیمت کل ملک را 6/204/000/000 
ریال برآورد نموده است. نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ و مصون از تعرض مانده است.به همین 
جهت جلسه مزایده جهت فروش ملک مذکور در روز چهارشنبه مورخ1397/9/28 راس ساعت 10 
صبح در محل اجرای احکام مدنی برگزار میگردد. شرکت برای عموم آزاد است. متقاضیان شرکت در 
مزایده 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند.شرکت 
کنندگان در مزایده می بایستی ده درصد مبلغ پایه مزایده را به همراه داشته باشند.قیمت کارشناسی 
قیمت پایه میباشد و کسی برنده مزایده خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.برنده مزایده فی 
المجلس باید ده درصد قیمت پیشنهادی را پرداخت و مابقی را طی یک ماه پرداخت نماید. چنانچه 
در موعد مقرر مابقی مبلغ مزایده را پرداخت ننماید نفر دوم بعنوان برنده اعالم و ده درصد پرداختی 
پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد. هزینه انتقال سند با 

برنده مزایده خواهد بود.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی 

شهرستان جوانرود-میدان انقالب– ابتدای خیابان شورا

دادنامه
پرونده کالسه 9709988350300224 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

تصمیم نهایی شماره 9709978350300477
خواهان: خانم سمیرا شهبازی مجرد گیالنی فرزند محمد رضا به نشانی قصرشیرین –خیابان 

قرنطینه –کوچه سپیدی –منزل شهبازی 
خوانده:آقای سجاد نصوری لعل آبادی فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان

خواسته: الزام زوج به طالق به جهت عسر و حرج وعدم پرداخت نفقه
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی 

مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم سمیرا شهبازی مجرد گیالنی بطرفیت آقای سجاد 
نصوری لعل آبادی بخواسته الزام زوج به طالق جهت عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه که 
توضیحا در دادخواست تقدیمی آورده است )به حکایت سند ازدواج شماره 188040 تنظیمی 
در دفتر خانه ازدواج شماره 1 شهرستان کرمانشاه معقوده دائمی ومنکوحه رسمی خوانده دعوی 
می باشم مدت 7 سال از وقوع رابطه زوجیت می گذرد با این حال از صلب وبطن همدیگر 
فاقد فرزند مشترک می باشیم لذا به سبب اینکه به اتهام سرقت های مکرر در اجرای احکام 
کیفری قصرشیرین ودادسرای عمومی وانقالب کرمانشاه مسبوق می باشد از طرف دیگر برابر 
محتویات پرونده کالسه 0031-97 اجرای احکام شورای حل اختالف قصرشیرین محکوم 
به پرداخت نفقه ایام معوقه درحق  اینجانب شده است و.. در جلسه اول دادرسی مضافا از 
موجبات عسر و حرج خود را غیبت بیش از پنج سال زوج عنوان نموده است دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به دادخواست تقدیمی خواهان ونظر به اینکه این دادگاه 
دراجرای ماده27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری را جهت ایجاد صلح وسازش 
بین طرفین صادر نموده است لکن مساعی داوران منجر به حصول سازش واصالح ذات البین 
نگردیده است وتحقیقات انجام شده به وسیله مرجع انتظامی ونیز شهادت شهود تعرفه شده 
از ناحیه خواهان حاکی از غیبت زوج  بمدت بیش از سه سال است وخوانده نیز علی رغم 
ابالغ جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادگاه حضور نیافته 
ودفاعی دررد خواسته خواهان معمول نداشته است بنابراین وبا احراز عسر وحرج خواهان در 
دوام زندگی مشترک وبا توجه به نظریه قاضی محترم مشاور دادگاه خانواده خواسته مطروحه 
را وارد تشخیص داده وبه استناد ماده 130 قانون مدنی ومواد 27-29-31-33 قانون حمایت 

خانواده زوج را به طالق زوجه با شرایط ذیل ملزم می نماید.
1-زوج باید مهریه زوجه را به تعداد 170 عدد سکه تمام بهار آزادی تادیه نماید.2- زوجه 
جهیزیه خود را تحویل گرفته است.3- زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را بذل نموده 
است.4-زوجه نفقه معوقه خود را تاسال گذشته بموجب دعوی جداگانه مطالبه نموده ودر 
مرحله اجرای حکم است ومابقی آنرا بذل می نماید.5-زوجین فرزند مشترک ندارند.6-زوجه 
برابر گواهی صادره از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قصرشیرین حامله نیست 6-نوع طالق 

بائن قضایی است.
این رای بمدت شش ماه از تاریخ ابالغ رای فرجام خواهی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی معتبر 
بوده ومضافا رای صادره غیابی وبمدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
وسپس بمدت بیست روز پس از آن قال تجدید نظر در محاکم محترم وتجدید نظر در محاکم 

محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
بهمن باباخانی ریس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین

مفقودی
ش ش  به   82 ایران  شهربانی153م69  ش  کمپانی206مدل89به  سند 
علوی  زینب  سیده  14189009174بنام  موتور  وش   naap03ED8Aj115172

پور امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز پژو 206 مدل 1396 شماره شهربانی 279 س 31 82 موتور 
165A0099345 شاسی   NAAP03EE8HJ066069   مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

تصمیمدولتبرایتوزیعتخممرغ
16هزارتومانیدرمیادین

 دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار 
با بیان اینکه تولید تخم مرغ نسبت به 
داشته  افزایش  روز  در  قبل ۵۰تن  ماه 
با  جهاد  وزارت  است  است،گفت:قرار 
همکاری اتحادیه میهن اقدام به توزیع 

این کاالدرمیادین کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید فرزاد 
طالکش با بیان اینکه توزیع تخم مرغ 
های وارداتی حدود دو الی سه هفته ای 
است که در چند فروشگاه زنجیره ای 
آغاز شده است، گفت: هر شانه از این 
تخم مرغ ها به قیمت 1۳ هزار و 8۰۰ 

تومان عرضه می شود ضمن اینکه تخم مرغ های مذکور از ترکیه وارد شده اند و میزان 
واردات آنها نیز محدود است.  وی تصریح کرد: همچنین قرار است وزارت جهاد کشاورزی 
با همکاری اتحادیه سراسری مرغ داران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ داخلی با قیمت هر 
شانه شانزده هزارتومان در میادین میوه و تره بار کند.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار 
ایران درباره اینکه زمان توزیع تخم مرغ های داخلی از چه زمانی آغاز می شود، افزود: قبل از 
آغاز باید هماهنگی هایی در این زمینه انجام شود و دولت اقداماتی حمایتی را انجام دهد به 
عنوان مثال در اختیار اتحادیه، نهاده قرار بدهد تا اتحادیه هم بتواند آن را میان تولیدکنندگان 
توزیع کند.طالکش با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری حدود 8۰۰۰ تومان است، اضافه کرد: ما در زمینه تولید تخم مرغ و شیوع بیماری 
های طیور مشکلی نداریم ضمن اینکه تولید تخم مرغ نسبت به ماه گذشته روزانه حداقل ۵۰ 
تن افزایش یافته است.  وی افزایش قیمت تخم مرغ طی هفته های اخیر را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: افزایش قیمت نهاده ها و مشکالتی که در زمینه حمل و نقل ایجاد شده دلیل 

این امر بوده است.
طالکش با بیان اینکه رانندگان نسبت به گذشته ،  برای حمل کاال بیش از ۲ برابر کرایه حمل 
درخواست می کنند، افزود: آنان حاضر به حمل کاال با کرایه ای که در بارنامه آمده نیستند 
و باید مبلغ بیشتری به آنان بپردازیم.  وی ادامه داد: این مساله هم باعث افزایش قیمت تمام 

شده تولید مرغ و تخم مرغ می شود و بر شرایط بازار تاثیرگذار است.  

5۰کشوردنیامقصدصادراتی
محصوالتنانوییایرانی

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه 
محصوالت  صادرات  از  نانو  فناوری 
نانوفناوری ایران به ۵۰ کشور دنیا خبر داد 
و گفت: پیش بینی می شود حجم فروش 
محصوالت نانوی ایران در سال جاری بالغ 

بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان شود.
رضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسدی فر دیروز در ششمین مجمع اقتصاد 
فناوری نانو با بیان اینکه این نشست هر 
برگزار  موضوع خاصی  محوریت  با  ساله 
ششمین  اصلی  تمرکز  افزود:  می شود، 
دوره مجمع، »انتخاب« است. بر این اساس 

تمرکز بحث های ما بر مدیریت نوآوری کسب و کار و ایجاد روح نوآوری در ابعاد مختلف قرار دارد.
وی با اشاره به اعمال تحریم علیه کشور با بیان اینکه در این نشست تجربیات شرکت ها در زمینه 
فرصت های موجود در دوران تحریم مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های 
این مجمع بخش ارائه فناوری است که در طی آن صاحبان فناوری در زمان محدود ایده های 
خود را به شرکت های سرمایه گذار معرفی می کنند.وی اضافه کرد: عالوه بر آن در این دوره از 
مجمع زمینه ای را فراهم کردیم تا شرکت های متقاضی فناوری نیازهای خود را به صاحبان ایده و 
دانشگاهیان ارائه دهند تا از این طریق راهکاری علمی برای چالش های موجود ارائه شود.این فعال 
حوزه نانو با اشاره به دستاوردهای محققان کشور در این حوزه خاطر نشان کرد: تعداد محصوالت 
مبتنی بر فناوری نانو از 1۳ مورد در سال 87 به 494 محصول در سال 97 رسیده است.وی با 
بیان اینکه تعداد شرکت های مبتنی بر فناوری نانو 194 شرکت تا سال 97 بوده است، یادآور شد: 
6۰ درصد این شرکت ها تولدشان مبتنی بر فعالیت نانو بوده و 4۰ درصد آنها شرکت هایی بودند 
که فعالیت کاری خود را با فناوری نانو توسعه و یا تغییر داده اند.اسدی فر با بیان اینکه میزان فروش 
محصوالت مبتنی بر نانو تا سال 96، 1۳74 میلیارد تومان بوده  است،  افزود: پیش بینی می شود 
که میزان فروش این محصوالت در سال جاری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان شود.به گفته وی 
کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، گرجستان، هند، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و چین از 
جمله مقاصد صادراتی محصوالت نانوفناوری ایران هستند.وی تاکید کرد: از سال 94 تا سال 96 

محصوالت ایرانی نانویی به ۵۰ کشور دنیا صادر شده است.



نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نود و نه 
درصد عرق ریختن.

ادیسون

سخنحکیمانه

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد 
                      باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

از سر ُکشته ی خود می گذری همچون باد 
                                    چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد

امروزباحافظ

 »رویای نیمه شب« 
در چاپ هفتاد و سوم

برای  کتابستان  انتشارات   
هفتاد و سومین نوبت کتاب 
»رویای نیمه شب« را منتشر 

کرد.
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کتاب »رویای نیمه شب« نوشته حجت االسالم مکفر 
ساالری از سوی نشر کتابستان به چاپ هفتاد و سوم 
رسید.ن اثر داستانی است عاشقانه با زمینه ی مذهبی که 
حکایت از دلدادگی جوانی پاک سیرت از اهل سنت 
به دختری شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع 
و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.جذابیت قلم 
نویسنده این اثر تواسنته این داستانی تاریخی مذهبی 
را به شیوه ای جذاب چنان بیان کند که مخاطب را 
دچار خود کرده و تا انتهای داستان همراه خود  سازد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:»پدر بزرگ از پشت 
قفسه ها بیرون آمد و به گوشواره ای زیبا و گران بها 
که من طراحی کرده بودم و ساخته بودم اشاره کرد. 
خوشحال شدم که آن را برای ریحانه انتخاب کرده 
بود؛ هر چند بعید میدیدم که مادرش زیربار قیمت 
آن برود.گوشواره را بیرون آوردم و به پدربزرگ دادم.

است.  هاشم  کار  گوشواره،  این  و ساخت  طراحی 
حرف ندارد!

مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد.
قشنگند، ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.

مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت. با 
نگاهش گوشواره های قبلی را جستجو کرد. پدربزرگ 
کوچکی  جعبه  توی  را  بها  گران  های  گوشواره 

گذاشت. جعبه را به طرف مادر ریحانه ُسراند.
از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

با  کتابستان  نشر  را  کتاب  این  و سوم  هفتاد  چاپ 
شمارگان هزار نسخه و قیمت 25 هزار تومان منتشر 

کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

پیمان قاسم خانی بار دیگر در سن پترزبورگ

به  »ماساچوست«  فیلم  تهیه کننده  اعتباریان،  حمید 
کارگردانی محمدحسین لطیفی درباره زمان ساخت این 
اثر سینمایی به خبرگزاری مهر گفت: با توجه به اینکه 
این روزها اکثر بازیگران یا مشغول ایفای نقش در دیگر 
پروژه ها و یا خارج از کشور هستند هنوز موفق به 
عقد قرارداد با بازیگران نشده ایم، با این وجود فیلمنامه 

را به چند بازیگر داده ایم که بخوانند و در صورت تمایل آنها به ایفای نقش، بالفاصه 
»ماساچوست« را در تهران کلید می زنیم و همه سکانس های آن را در تهران فیلمبرداری 
می کنیم.وی افزود: »ماساچوست« هم مانند »سن پترزبورگ« که پیشتر تهیه کرده بودم، 

اثری شیرین است و قصه ای متفاوت و باکالس را روایت می کند.
اعتباریان با اشاره به دیگر فعالیت هایش عنوان کرد: در رایزنی هایی که با پیمان قاسم 
خانی داشته ام، این قول را از او گرفته ام که بعد از عید شروع به نگارش »سن پترزبورگ 
2« کند تا بتوانیم اواخر بهار و تابستان سال بعد این فیلم را بسازیم.این تهیه کننده در 
پایان با بیان اینکه قصه »سن پترزبورگ 2« در ادامه قسمت نخست آن است، بیان کرد: 
کارگردان هنوز مشخص نیست اما طبق صحبت هایی که با پیمان قاسم خانی کرده ایم، 

قرار است او ضمن نگارش فیلمنامه در این اثر به ایفای نقش هم بپردازد.

رونمایی از پوستر جدید »پاسیو«

مریم  کارگردانی  به  »پاسیو«  فیلم  جدید  پوستر 
بحرالعلومی با طراحی سمیه رضاپور رونمایی شد. به 
نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم »پاسیو« اولین ساخته 
بلند مریم بحرالعلومی که سیمرغ بهترین کارگردانی را 
از بخش جلوه گاه شرق سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر به دست آورد از چهارشنبه 18 مهر ماه در 

گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران شده است.
 مریم بحرالعلومی عضو انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینمای ایران 
است که »پاسیو« را به عنوان اولین تجربه بلند خود با سرمایه شخصی مقابل دوربین برده 
است. در خالصه داستان »پاسیو« که قصه ای زنانه را روایت می کند، آمده است: »گاهی 
شهر با تمام بزرگی اش برای بعضی آدم ها همقواره  یک پاسیو، کوچک می شود!« بهناز 
جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، یاسمن ترابی، حسین ملکی، بهروز قادری، سحر 
غمخوار، محمدرسول صفری، علی یعقوبی، بابک انصاری، پوریا پورسرخ و شقایق 

فراهانی در  »پاسیو« ایفای نقش کرده اند.

خبر

کاریکاتور

حماس اکبینه نتانیاهو را ساقط کرد

موسیقی زیرزمینی و خیابانی با  تمام حاشیه هایی که دارد، امروز به 
صورت قاچاقی و بدون مجوز در کنار پاساژها یا درب ورودی و 
خروجی متروها، پیاده روها و ... نواخته می  شود. سازهایی که به 
دالیل مختلف توانایی رقابت با اما و اگرهای مادی و معنوی نداشته 
و امروز بدین گونه قصد عرضه دارند. نوازندگانی که از سر عالقه 
هنر خود را با تمام مشکالت و مصائبش دنبال می  کنند و به نظر می 

 رسد این آخرین گزینه برای حیات هنری آنها باشد.
زمانی که سخن از موسیقی ایران می  شود، افرادی مانند محمدرضا 
شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر و... در یادها تداعی می  شود؛ 
افراد بی بدیلی که هنر موسیقی ایران را شهره جهانیان کرده اند. اما 
جامعه قدردان آنها نبوده و در سطح بین المللی گوشی برای شنیدن 

نغمات سازهای ایرانی پیدا کردند.
موسیقی هنری که درگیر مسائل مختلف در میان آالت نواختن مجاز 
و غیرمجاز به حیات خود ادامه می  دهد و همواره سلیقه و بی 
 برنامگی برای سیاستگذاری آن مسیر مشخصی پیش پایش تعیین 
نمی  کند. در بینابین خبرهای ناخوشایند سیاسی و اقتصادی که امروز 
کشور درگیر آن شده است؛ خبر کنسرت خیابانی شجریان خبری 
بود که حواشی آن بر متن غلبه کرد و اما و اگرها همواره دامن این 

هنر پرطرفدار را گرفت.
کنسرت خیابانی برای شاد کردن مردم کاری پسندیده و ستودنی 
است که باری دیگر ذهن ها را به سمت نوازندگان خیابانی کشاند؛ 
هنرمندانی که مجاز و غیر مجاز بدون هیچ چشمداشتی هنر خود 
را در معرض نمایش گذاشته اند و کسی نیز قرار نیست سیاست 

خاصی برایشان اتخاذ کند؛ در نتیجه هر از چندی بساطشان تعطیل 
می  شود و در جای دیگر پهن!

موسیقی خیابانی از دیر زمانی است که در پایتخت مرسوم بوده 
است. نوازندگان خیابانی هنرمندان آماتوری یا نیمه حرفه ای هستند 
که از سر ناچاری گوشه  ای از شهر را برای عرضه هنر خود انتخاب 
کرده اند. در میان  ازدحام و سرو صدا و ترافیک تهران، نوای  های 

موسیقی رنگ و بوی دیگری به شهری پر از تناقض داده است.
امروز به سراغ یکی از نوازندگان خیابانی رفتیم. صدای سازش 

همیشه شاد است؛ به قول معروف غیر مجاز اما شادی آور!
شاهین قدرتی یکی از هنرمندانی که صدای گیتارش کوک است 
و بیشتر مواقع شاد می نوازد. به قول خودش »هر روز را با یک 
ملودی خوب شروع  می  کنم و با یک ملودی خوب دیگر به پایان 
می رسانم«. وي معتقد است: موسیقی با روح مردم در ارتباط است. 
در همه حالت در حق این هنر ظلم شده است. موسیقی هنری است 
که در همه صورت می  تواند با احساس و روح انسان ها در ارتباط 
مستقیم باشد. امروز ما حتی در آسانسور، رستوران، فروشگاه ها و 
مراکز خرید هم نوای موسیقی را می  شنویم؛ موسیقی در ارتباط 

مستقیم با روح انسانهاست.
قدرتی با بیان اینکه موسیقی را از کودکی شروع کرده، اما از سال 
78 به صورت جدی به عنوان یک منبع درآمد به صورت شغلی پر 
حاشیه ادامه داده است گفت: یکی از آرزوهایم این است کنسرت 
روی صحنه اجرا کنم اما متاسفانه در موسیقی هم رابطه جای ضابطه 

را گرفته است.

این هنرمند خیابانی معتقد است که ما در کشوری زندگی می  کنیم 
که صدای اذانش هم از گلدسته مساجد به صورت نوای آرامش 
بخشی که خود نوعی موسیقی است، نواخته می  شود. وی موسیقی 
خیابانی را موسیقی تقلیدی می  داند و عنوان می  کند: اثر هنرمندان و 
نوازندگان خیابانی بیشتر کپی است، کمتر موزیسن خیابانی خودش 
آهنگ تولید می  کند و یا توانایی تولید را دارند و با این اوصاف 
همگی هنرمند هستند و اکثریت از سر بیکاری و عالقه و حتما امرار 

معاش به این سمت کشیده شده ایم.
این خواننده در پاسخ به این سوال که نواختن موسیقی بدون مجوز 
در خیابان برایتان حاشیه ندارد، عنوان کرد:هر کاری سختی خود را 
دارد. اما موسیقی خیابانی به دلیل محدودیت هایی که دارد هم از 
سمت مردم ومسئوالن مورد اجحاف قرار می  گیرد. در این چند 
سالی که در خیابان می  نوازم گاهی از سمت مردم هم مورد کم لطفی 
قرار گرفتم؛  گاهی از سمت مسئوالنتا جایی که یکبار گیتارم را از 
من گرفتند و یا به دلیل اینکه بدون مجوز این کار را انجام می دهم 
با من برخورد شد. در صورتی که من برای مجوز از طریق وزارت 

ارشاد اقدام کردم؛ اما متاسفانه بی نتیجه بود.
این هنرمند در مورد موسیقی پاپ ایرانی عنوان کرد: در وضعیت 
پاپ حال موسیقی کشور مناسب نیست. حتی به جرات می توانم 
روزی  امیدوارم  نمی  شود.  دیده  من  کشور  در  موسیقی  بگویم 
وزارت ارشاد و نهادهای مربوطه این هنرمندان خیابانی که بدون 
هیچ چشمداشتی می  نوازند را ببیند و موضوع بیمه این هنرمندان هم 

مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
قدرتی در مورد کنسرت خیابانی همایون شجریان ابراز خرسندی 
کرد و گف: امیدوارم کنسرت خیابانی این افراد شهره کمکی به دیده 
شدن من و امثال من باشد. در کنار درب متروها، پارک ها، میادین 

و ... که بدون هیچ توقعی هنرمان را مجانی به مردم هدیه می کنم.
وي در مورد میزان درآمدش گفت: خدا روشکر کم نیست، اما 
مقداری از درآمدم را به آسایشگاه کهریزک می  دهم. گاهي برای آنها 
می  نوازنم؛ چراکه این مساله برایم آرامش بخش است که با آهنگ به 

قلب مردم سرزمین نفوذ کنم.
وي در پایان تاکید کرد: در اینجا الزم است بگویم متاسفانه در کشور 
ما به دلیل شرایط سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی هنر نادیده گرفته 
شده و امروز موسیقی هنری که میان هنر سینما، تئاتر و دیگر هنرها 

با چرایی بسیاری روبرو است .
به تبع نادیده گرفته شدن هنر موسیقی در کشور، اهالی این هنر 
کرده  انتخاب  خود  ساز  صدای  عرضه  برای  متفاوتي  راه های 
اند؛عده ای به صورت زیرزمینی نواخته، تعدادی روی زمین در کنار 
درب متروها و کافی  شاپ ها و پاساژها رفته و تعدادی مثل نخبه 
های ریاضی، فیزیک، پزشکی و ...  چمدان  های خود را شبانه بسته 
و راهی دیار غربت شده اند. امید که این سرمایه انسانی در کنار باقی 

سرمایه های کشور مورد بی مهری قرار نگیرد.

موسیقی؛هنریپرازحاشیه!
*محبوبه اشرفی پیمان

فیلم سینمایی »قانون مورفی«، تازه ترین اثر رامبد 
جوان از اواسط آذر اکران می شود.

به  مورفی«  »قانون  سینمایی  فیلم  اکران  قرارداد 
کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی محمد شایسته 
در شورای صنفی نمایش ثبت شد و این فیلم از 
اواسط آذر در سینماهای سراسر کشور اکران می 

شود.
امیر جدیدی، امیر جعفری، مهسا طهماسبی، دانیال غفارزاده، سروش صحت، سیروس گرجستانی، 
آناهیتا درگاهی، ارشا اقدسی، هادی کاظمی، محمد معتضدی، بهزاد قدیانلو، حسین شاهرخ نیا و 
رامبد جوان گروه بازیگران »قانون مورفی« را تشکیل می دهند. »قانون مورفی« در ژانر کمدی اکشن 
در تهران و شمال کشور فیلمبرداری شده است و با توجه به داستان فیلم و بازیگران آن می توان از 

»قانون مورفی« به عنوان تنها گزینه سینمای ایران برای فروش باال در پاییز امسال یاد کرد.

اتریخ اکران »قانون موریف« رامبد جوان 
مشخص شد

سریال  با  تیتراژ  خواننده  عنوان  به  فالحی  مازیار 
تلویزیونی »مینو« همکاری خواهد کرد. مازیار فالحی 
تلویزیونی  تیتراژ مجموعه  برای  را  قطعه ای عاشقانه 
»مینو« به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی 
مهدی همایونفر می خواند. تازه ترین محصول سریال 
سازمان هنری رسانه ای اوج از اواسط آذر هر شب از 
شبکه یک سیما پخش خواهد شد. سریال 27 قسمتی »مینو« در بوستان والیت، آبادان، خرمشهر، شهرک 
سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی تصویربرداری شده و با پایان یافتن مراحل فنی آماده 
نمایش از رسانه ملی است. عباس غزالی، سیاوش طهمورث، محمود پاک نیت، پروانه معصومی، سلمان 
فرخنده، مهدیه نساج، مالک حدپور سراج و شیوا ابراهیمی بازیگران این اثر هستند. »مینو« به کارگردانی 
امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی مهدی همایونفر، داستان عاشقانه ای است که در تابستان و پاییز 

پنجاه و نه در روزهای آغازین جنگ تحمیلی می گذرد.

 مازیار فالحی برای »مینو« 
یم خواند


