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سود سهام عدالت 
هر ایرانی، حدود

 ۹۰هزار تومان

به گزارش زمان ، در حالی توزیع سود سهام عدالت حدود ۶میلیون نفر از مشموالن کمیته 
امداد و بهزیستی به مبلغ ۱۷۵هزار تومان آغاز شده است که بقیه مشموالن سهام عدالت امسال 
حدود ۹۰هزار تومان سود سهام عدالت می گیرند.سازمان خصوصی سازی با اشاره به آغاز 
پرداخت سود مشمولین سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱3۹۶ شرکت های سرمایه پذیر 
همزمان با ایام هفته وحدت اعالم کرد در این مرحله به مشموالن مددجوی کمیته امداد و 
بهزیستی ۱۷۵هزار تومان سود پرداخت می شود.این در حالی است که مشموالن مددجوی 
کمیته امداد و بهزیستی سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت گرفته بودند که این 

7رقم در سال جاری ۱۶ درصد افزایش یافت.

روزانهم صبح اریان
والدت رسول اکرم )ص( 

و امام جعفر صادق )ع( مبارک باد 

کنترل تورم
 مهم ترین اولویت 

اقتصاد کشور

بنزین 
سهمیه بندی 

نمی شود 

ایران در فهرست 
امن ترین

 کشورهاي جهان
765

آیت اهلل خاتمی: مردم از گرانی های لجام گسیخته در رنج هستند

جریانی بدنبال اسالم زدایی در کشور است

وزیر امور خارجه :

است مواجه  ترامپ  دولت  قلدری  با  برجام 
3
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سرمقاله

داعش یک سال بعد از پایان  
تفکر هنوز باقی است

نگاه

دالرهای ۲۵۰ صادرکننده 
بزرگ برنگشت

3۰ آبان ماه ۹۶، فرودگاه بین المللی بغداد؛ آخرین 
باری بود که بعد از 4۰ ماه حضور در عراق خاک 
این کشور را برای همیشه ترک می کردم و در همان 
حال خبر ارسال نامه سردار قاسم سلیمانی به رهبری 
را شنیدم درحالی که سریعتر از آنچه تصورش می 
رفت، دهان به دهان میان کارکنان عراقی در سالن 

فرودگاه بغداد نقل می شد.
2۱ نوامبر 2۰۱۷ درست در چنین روزهایی، یک 
پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از پایان 
به سرعت  که  داد، خبری  داعش در عراق خبر 
در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت.به محض 
دریافت خبر نامه سردار سلیمانی، یاد اولین روزی 
افتادم که هنگام فرود هواپیما بر روی باند فرودگاه 
بغداد در آخرین روزهای بهار ۹3 همه مسافران با 
دلهره و نگرانی، آماده ورود به پایتخت عراق می 
شدند. آن هنگام که همه خبرها حاکی از نزدیک 
شدن داعش به دروازه های شهر بود، همه به این 
فکر می کردند که آیا بغداد سقوط خواهد کرد؟ حاال 
اما در روز 2۱ نوامبر 2۰۱۷ با گذشت 4۰ ماه نبرد 
جانانه عالی ترین فرمانده جنگ علیه تروریسم در 
منطقه، از پیروزی بر این گروه تکفیری خبر می داد. 

2

اتهام شیمیایی علیه ایران توسط امریکا با هدف انحراف افکار عمومی؛

» خیمه شب بازی« جدید ترامپ علیه ایران 

1
8

 محمد علی حیدری هایی

به گزارش زمان، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام وارد شده از سوی آمریکا علیه ایران را رد و تاکید کرد چنین ادعاهایی صرفا از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جهان از نقض تعهدات آمریکا است. 
بهرام قاسمی در خصوص اتهام واهی تازه آمریکا به کشورمان در خصوص نقض کنوانسیون منع سالح های شیمیایی اظهار داشت: هیات آمریکا در سازمان منع سالح های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس 

بازنگری کنوانسیون منع سالح های شیمیایی در الهه اتهامات بی پایه و اساسی را طبق عادت مالوف و همیشگی خود علیه جمهوری اسالمی مطرح کرد که این اتهامات را قویا مردود می دانیم.
3

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تشکیل بازار آنی 
ارز در کشور گفت: اآلن فقط روی معامالت نقد برنامه ریزی 

می کنیم و بعداً حواله ها هم اضافه می شود.
همتی  عبدالناصر  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درگفت وگوی تلویزیونی به تشریح برنامه های ارزی و اقدامات 
انجام شده در بانک مرکزی طی دو سه ماه اخیر برای برقراری 
ثبات و آرامش در بازار پرداخت و اظهار داشت: ما نگران آن 
هستیم که اگر مردم به سمت بازار ارز بروند، به دارایی هایشان 
اما  نمی کنم  صحبت  ارز  نرخ  به  راجع  من  برسد.  آسیب 
معتقدم که باید به سمتی برویم و با اطالعی که از صادرات 
و منابع ارزی دارم می گویم که به سمت تعادل واقعی پیش 
خواهیم رفت و نگرانی ندارم.وی با تأکید براینکه اقتصاد در 
بازار  افزود: دولت در تنظیم  مسیر تعادل قرار گرفته است، 
کرده  بسیج  را  امکانات  تمامی  ولی دشمن،  دارد  اقتدار  ارز 
است که نظام جمهوری اسالمی ایران را دچار مشکل کند، 
بنابراین ما برنامه ریزی کردیم تا در طول دو ماه اخیر، نشان 
بانک  کل  آمد.رئیس  خواهیم  فائق  مشکالت  این  بر  دهیم 
مرکزی ضمن بیان اینکه نوسانات برای اقتصاد ایران خوب 
نیست و بنابراین ما ثبات را به اقتصاد بازگرداندیم، تصریح 
کرد: طی این مدت تبلیغات بر علیه ملت ایران را با تالش 

و تدبیر دولت و بانک مرکزی، مدیریت کردیم.همتی اضافه 
کرد: اکنون خوشحالیم که بازار ارز تحت کنترل کامل است 
و بانک مرکزی مسیر خود را ادامه خواهد داد. ما هدفمند 
بازار را به سمت تعادل پیش خواهیم برد و در آینده مردم 
پیش  را  عملیاتی  های  برنامه  که  بود  خواهند  آن  شاهد 
خواهیم برد.وی در خصوص برنامه جدید بانک مرکزی برای 
ایجاد بازار متشکل ارزی گفت: باید بازار ارز را بازار متشکلی 
کنیم، چراکه باید بازار را ساماندهی کرد، اکنون در بازار و 
اقتصاد، بازار آزاد تاثیرگذار است، هرچند با اختیاراتی که به 
صادرکنندگان داده ایم می توانند بخشی از ارز را از طریق سنا 
به صرافی ها عرضه کنند.به گفته همتی، ما حتما باید بازار 
متشکل ارزی یا شبیه بورس داشته باشیم تا معامالت آنی نه 
آتی را در آن ساماندهی کنیم، بانک مرکزی نیز در این بازار 
به عنوان بازیگردان اصلی خواهد بود.وی در ادامه درباره انتقاد 
صادرکنندگان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی و در پاسخ به 
سوال مجری برنامه که چرا انقدر صادرکننده ها را اذیت می 
کند و آنها از شما راضی نیستند، گفت: ما هم از صادرکننده 
ها راضی نیستیم. این گروه به وظیفه ای که داشتند عمل 
نکرده و ارزی که باید برمی گرداندند را نیاوردند.همتی تاکید 
کرد: آمار مستند داریم، خیلی از صادرکننده ها ارز 5-6 هزار 

تومانی گرفتند ولی ارزشان را نیاوردند. این تعداد کال 250 
صادر کننده هستند که از اول سال تا کنون هنوز ارزشان را 
به چرخه اقتصاد برنگردانده اند.رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد:  صادرکنندگان کمتر از 7 میلیارد دالر به ما عرضه کرده 
اند. البته صادرکنندگان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، 
ما دست همه  را به خاطر تالشی که می کنند می بوسیم، 
خیلی از آنها تولیدکننده هستند و برخی دیگر نیز تجاری 
که  بدانند  باید  آنها  کنند،  می  صادر  فقط  کاال  که  هستند 
ارز باید به کشور وارد شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه از ابتدای سال تاکنون 31 میلیارد دالر ارز برای تامین 
واردات تامین شده است، گفت: از ابتدای سال 10 میلیارد 
دالر برای واردات دارو و کاالهای اساسی پرداخت کرده ایم.

همتی خاطرنشان کرد که با توجه به پیش بینی های گذشته 
بزرگترین ذخایر اسکناس را در اختیار داریم و مشکلی از این 

بابت نداریم.
رئیس شورای پول و اعتبار به معافیت 8 کشور از خرید نفت 
ایران اشاره کرد و افزود: دو گروه از مسئولین بانک مرکزی 
برای قراردادهای نحوه فروش نفت و دریافت ارز به 2 کشور 
خریدار سفر کرده اند و ظرف 3 هفته آینده این موضوع نهایی 

خواهد شد.

تلگرام به دنبال ایجاد قلعه دیجیتال
فضای  ابزارهای  گفت:  مجازی  فضای  عالی  شورای  معاون 
مجازی در حقیقت استعمار نوین است. دیگر برای چپاول 
کشورها نیازی به ناو و سرباز نیست، بلکه با این پلتفرم ها 

به سادگی این امر ممکن خواهد شد.
بیان  خوراکیان  محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد: در فضای مجازی چهار الیه مهم وجود دارد. الیه اول 
فیزیکی است؛ مانند سخت افزارها و برخی از نرم افزارها که 
است.  منطقی  الیه  دوم،  الیه  می گیرند.  قرار  زمره  این  در 
در حقیقت منظور از پلتفرم ها و نرم افزارهای بزرگی است 
کرده اند. ایجاد  مجازی  فضای  در  وسیعی  میدان  یک  که 

معاون شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: الیه سوم، 
الیه اطالعات است. محتوایی که در فضای مجازی در بستر 
این اطالعات، محتوا است  پلتفرم ها شکل می گیرد. گاهی 
نهایت  در  چهارم  الیه  است.  خدمات  شامل  هم  گاهی  و 
مجازی  فضای  کرد:  اضافه  است.وی  کاربران  یا  مردم  الیه 
کارکردهای بسیاری دارد. ما نبایستی از این کارکردها غافل 
بایستی در نظر گرفته شود. فضای  این کارکردها  شویم و 
کارکرد  ارتباطی،  کارکرد  دارد.  کلی  کارکرد  چهار  مجازی 
اطالعاتی، کارکرد خدماتی و کارکرد سرگرمی از جمله این 
دارای  مجازی  فضای  کرد:  اظهار  کارکردهاست.خوراکیان 
عرصه  است،  شبکه ای  مجازی  فضای  است.  ویژگی هایی 
از  و یک سری  است  تعاملی  و  است، خدماتی  هوشمندی 

مجازی  فضای  هستید.  باخبر  آن  از  که  دیگر  ویژگی های 
همراه  گوشی  در  چیز  همه  اکنون  است.  ابزارها  همگرایی 
اشیا  و  انسان  زیست بوم  مجازی  فضای  است.  یافته  تجمع 
به فضای  برای ورود  ادامه داد: اصلی ترین عرصه  است.وی 
 7 جهان  در   200۹ سال  در  است.  عامل  سیستم  مجازی 
سیستم عامل وجود داشته است. آمریکایی ها سیاستی را در 
جهان اتخاذ کردند که اندروید سهم به سزایی در کاربران 
سیستم های عامل پیدا کند. اکنون 8۴ درصد سیستم های 
عامل جهان از آن اندروید است. معاون شورای عالی فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: حوزه دوم پیام رسان است. واتسپ 
و  مسنجر  است.  اول  پیام رسان  جهان،  کشور   10۹ در 
وایبر نیز در ادامه قرار دارند و آمریکایی هستند. هنگامی 
عمده  که  می یابیم  در  می کنیم،  نگاه  رسان ها  پیام  به  که 
آمریکایی هستند. وی در خصوص  رسان های جهان،  پیام 
کرد:  بیان  تلگرام  با  مجازی  فضای  عالی  مناقشات شورای 
از نقش  با تلگرام داشتیم آن بود که چرا  مسئله ای که ما 
پول  چرا  شده ای؟  اقتصاد  وارد  و  شدی  خارج  پیام رسان 
درست می کنی؟ جواب آن ها این بود که کاری به قوانین 
کشورها نداریم و دنبال ایجاد یک قلعه دیجیتال هستیم. در 
نهایت به هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست.خوراکیان تصریح 
می کند  رمزنگاری  را  خود  اطالعات  وقاحت  کمال  با  کرد: 
و  فرهنگ  متولی  که  دولت ها  به  اطالعات  این  دادن  از  و 

فروش  آن ها قصد  دین جامعه هستند، خودداری می کند. 
اطالعات را داشته اند. چندی بعد پول مجازی ارائه می شد 
و اگر کسب وکار مردم بر پایه آن شکل می گرفت و سپس 
نبود. حوزه سوم،  پاسخگو  ناپدید می شد، کسی  این پول 
جستجوهای  درصد   78 است.  جست وجوگر  موتورهای 
کیست؟  آن  از  گوگل  مالکیت  است.  گوگل  آن  از  جهانی 
بزرگ  شرکت  پنج  میان  در   ،2001 سال  در  افزود:  وی 
مجازی  فضای  عرصه  در  شرکت  یک  تنها  دنیا،  اقتصادی 
فعال بودند اما در سال 2016 همه پنج شرکت در عرصه 
فضای مجازی فعال هستند و از طریق فضای مجازی به این 

مقام رسیده اند. 
شرکت اپل ساالنه هزار میلیارد دالر درآمد دارد. کل صادرات 
نفتی ما در سال 50 میلیارد دالر است.معاون شورای عالی 
اول  شرکت   15 لیست  در  کرد:  تصریح  مجازی  فضای 
اقتصاد  درصد   50 و  هستند  آمریکایی  10 شرکت  جهان، 
فضای مجازی در اختیار آمریکا است. یکی دیگر از مباحث 
ارزش  یک  بیت کوین  اکنون  است.  مجازی  پول  اقتصادی، 
در  است.  بزرگی  بسیار عدد  که  دارد  میلیارد دالری   160
50 کشور جهان بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. وی 
تاکید کرد: اگر ارزش این پول افت کرد، چه کسی پاسخگو 
است؟ متولی این پول کیست؟ مشخص نیست که چه کسی 

پشت این پول قرار دارد.

پیش بینی بارش برف در ۸ استان

سازمان هواشناسی با اعالم ورود سامانه بارشی جدید به کشور از بارش برف در 8 استان کشور خبر داد و نسبت به 
وقوع سیالب  در 7 استان هشدار داد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید 
به کشور از سمت جنوب غرب، اظهار کرد: بر این اساس بارش ها در غرب، شمال غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز 

و جنوب کشور را در بر می گیرد.
وی با بیان این که »با تقویت این سامانه در روز شنبه شاهد بارش در مناطق شرق و شمال شرق کشور نیز خواهیم 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،  خوزستان،  استان های  در  امروز  برای  کرد:   تصریح  بود«، 
ایالم، جزایر شمال خلیج فارس، لرستان و کرمانشاه رگبار، رعد و برق،  آب گرفتگی و سیالبی شدن رودخانه ها را 
پیش بینی کرده ایم.وی با اشاره به این که روز یکشنبه نیز بارش ها ادامه خواهد داشت، افزود:  امروزو یکشنبه در 
ارتفاعات البرز و زاگرس در استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش برف پیش بینی شده که از این رو لغزندگی جاده ها و اختالل در تردد را 

خواهیم داشت.

دالرهای ۲۵۰ صادرکننده بزرگ برنگشت؛

خوش بینی رئیس کل بانک مرکزی  به آینده بازار ارز 

تبدیل مسئله کتاب خوانی
 به یک جنبش اجتماعی

صالحی تاکید کرد: 
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داعش یک سال بعد از پایان؛ تفکر هنوز باقی است

 محمد علی حیدری هایی

3۰ آبان ماه ۹۶، فرودگاه بین المللی بغداد؛ آخرین باری بود که بعد 
از 4۰ ماه حضور در عراق خاک این کشور را برای همیشه ترک 
می کردم و در همان حال خبر ارسال نامه سردار قاسم سلیمانی به 
رهبری را شنیدم درحالی که سریعتر از آنچه تصورش می رفت، 
دهان به دهان میان کارکنان عراقی در سالن فرودگاه بغداد نقل می 
شد.2۱ نوامبر 2۰۱۷ درست در چنین روزهایی، یک پیام فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران، از پایان داعش در عراق خبر داد، خبری 
المللی قرار گرفت.به محض  که به سرعت در صدر اخبار بین 
دریافت خبر نامه سردار سلیمانی، یاد اولین روزی افتادم که هنگام 
فرود هواپیما بر روی باند فرودگاه بغداد در آخرین روزهای بهار 
۹3 همه مسافران با دلهره و نگرانی، آماده ورود به پایتخت عراق 
می شدند. آن هنگام که همه خبرها حاکی از نزدیک شدن داعش به 
دروازه های شهر بود، همه به این فکر می کردند که آیا بغداد سقوط 
خواهد کرد؟ حاال اما در روز 2۱ نوامبر 2۰۱۷ با گذشت 4۰ ماه نبرد 
جانانه عالی ترین فرمانده جنگ علیه تروریسم در منطقه، از پیروزی 
بر این گروه تکفیری خبر می داد. دیگر نه تنها داعش در حزام بغداد 
)کمربند بغداد( نبود، بلکه از شهرهای مهم و بزرگی مانند تکریت، 
فلوجه، الرمادی و موصل و تلعفر رانده شده و سازمان رزم این گروه 
تروریستی از هم پاشیده بود. شنیدن این خبر قطعا برای آن سربازان 
و نیروهای داوطلبی که در طول 4۰ ماه در سخت ترین شرایط 
آب و هوایی از گرمای باالی ۵۰ تا زیر ۵ درجه جنگیده بودند، 
خبری مسرت بخش بود؛ در تکریت ، در فلوجه ، در الصقالویه 
، الگرمه ، در موصل و در تلعفر همراهشان بودم و به خوبی آرمان 
ها و آرزوهایشان را می فهمیدم.در تلعفر با پیر سالخورده ای که به 
شکارچی داعش معروف شده و سرانجام هم در آخرین نبردهای 
سال ۹۶ شهید شده بود، هم سفره و هم صحبت بودم و در شمال 
سامرا با نوجوانی که کالس درس را رها کرده بود و با اصرار از 
پدرش اذن جنگ علیه داعش گرفته بود، همراه و هنوز این جمله 
شهید حیدر المیاحی مسئول خبرنگاران خارجی در الحشدالشعبی را 
از یاد نبرده ام که می گفت، مهمتر از سازمان و تشکیالت داعش، 
تفکر آن است.روزهای اول جنگ را بیاد آوردم، زمانی که خیلی ها 
به دنبال یک کالشینکف بودند و خیلی های دیگر که اسلحه داشتند 
و فشنگ نداشتند. همان روزهایی که در رسانه ها گفته می شد، زنان 
عراقی قرص سیانور آماده کرده اند و بسیاری از مردان نیز خانواده 
خود را به نقاط امن تر جنوبی انتقال داده بودند و خود برای دفاع از 
خانه و کاشانه به بغداد برگشته بودند. آن روزها سامرا و بلد در شمال 
بغداد و در استان صالح الدین در محاصره بود و داعش در حال 
حرکت سریع به سمت عمق استان دیاله که دامنه اش به مرزهای 
ایران کشیده می شد. با سقوط موصل ، تکریت مرکز استان صالح 
الدین هم به اشغال داعش در آمد و الرمادی مرکز استان االنبار نیز 
در محاصره قرار گرفت.داعش از محدوده منطقه ابراهیم بن علی در 
شمال بغداد هم عبور کرده بود و به نزدیکی های شعله رسیده بود 
که فاصله چندانی با کاظمین نداشت و با خمپاره ۶۰ این منطقه را 
زیر آتش قرار داده بود و بدتر از آن کربالی معلی هم از طریق شرق 
استان االنبار و شهر جرف الصخر که بعد از آزادی به جرف النصر 

تغییر نام یافت، در معرض تهدید مستقیم قرار داشت.
و در این شرایط مردان عراقی خشمگین از اینکه جامعه بین الملل، 
بخصوص آمریکایی ها در روزهای سخت تنهایشان گذاشته بودند. 
محمد ناجی العسکری از فرماندهان الحشدالعشبی را در اولین هفته 
های حضورم در بغداد و در مقرش در همان منطقه حزام بغداد ، در 
ابراهیم بن علی مالقات کردم ، او که آن زمان نماینده پارلمان عراق 

بود و با لباس رزم نیروهایش را فرماندهی می کرد...
ادامه دارد

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تقدیم3 طرح دوفوریتی برای مقابله 
با تحریم ها به هیات رئیسه مجلس

نماینده مردم مشهد از ارائه 3 طرح دوفوریتی برای 
مقابله با تحریم های آمریکا به هیات رئیسه مجلس 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، نصراهلل پژمانفر 
درباره آخرین وضعیت 3 طرح پیشــنهادی مجلس 
برای مقابله با تحریم های آمریکا اظهار داشت: این 
3 طرح به هیات رئیسه مجلس و به صورت دوفوریتی 
ارائه شده است و امیدواریم که بتوانیم این طرح ها را 
خارج از دستور در صحن علنی مطرح کنیم.وی ادامه 
داد: البته نگرانی ما در این است که ممکن است این 
طرح ها با نگاه های سیاســی به تأخیر بیافتند و ما 
نتوانیم از جایگاه قانونی خود برای پیشبرد این طرح ها 
استفاده کنیم.گفتنی است که طرح تنبیه کشورهای 
همکار با آمریــکا در اعمال تحریم علیه ایران، طرح 
حــذف دالر از معامالت بین المللی و طرح مقابله با 
حمله سایبری آمریکا به زیرساخت های ایران چندی 

پیش در مجلس کلید خورد.

نیروهای فرامنطقه ای
 وصله ناجور درخلیج فارس 

 فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( گفت: خلیج 
فارس خانه ماســت و حضور نیروهای فرامنطقه ای 
به مثابه وصله ناجور در آن است.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا )ص( در راس هیاتی عالی رتبه 
در جریان آخرین وضعیت آمادگی یگان های مستقر 
در منطقه و اســتحکامات، مواضع و تجهیزات قرار 
گرفت.وی در این بازدید اقتدار ایران اسالمی را ثمره 
همدلی، مقاومت و ایستادگی مردم، تدابیر راهبردی 
و حکیمانه مقام معظم رهبری و جانفشانی جوانان 
غیور این مرز و بوم توصیف و تصریح کرد: در چهلمین 
سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، ملت مقاوم 
و آگاه و نیروهای مسلح آماده و هوشیار ایران، اجازه 
نخواهند داد تحریم و تهدید های پوشالی و ناشی از 
عجز و واماندگی استکبار جهانی خللی در عزم و اراده 
آهنین آنان در پیگیری اهداف واالی انقالب اسالمی 
و برقراری امنیت کشور ایجاد کند. وی با بیان اینکه 
خلیج فارس خانه مــا و حضور  نیروهای فرامنطقه 
ای به مثابه وصله ناجور در آن به شــمار می رود، بر 
لزوم حفظ و ارتقای روزبه روز آمادگی ها متناسب با 
تهدیدهای دشمنان تاکید و تصریح کرد : با وجود آنکه 
توانمندیهای دفاعی و بازدارنده جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های مختلف، مدت هاست دشمنان را مجاب 
به کنارگذاشتن گزینه نظامی از فهرست راهبردهای 
خصمانه خود علیه ملت ایران کرده است، اما هرگونه 
اشتباه محاسباتی و تهدید احتمالی از سوی آنان در 
هر سطحی، پاسخ سریع، ویرانگر و پشیمان کننده 

نیروهای مسلح را به همراه خواهد داشت .

اخبار

سرمقاله

رشکبر همیشه بیمار است 

کالمامیر

امام جمعه موقت تهران گفت: من امروز جریانی 
را می بینم که می خواهد اسالم زدایی را در کشور 

تئوریزه کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سیداحمد 
هفته  این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  خاتمی 
و  )ص(  اکرم  رسول  میالد  تبریک  با  تهران 
جهان  یعنی  وحدت  اظهارداشت:  وحدت  هفته 
اسالم مشت محکمی در دهان آمریکا شود.وی 
سنی  و  شیعه  بحث  در  که  گونه  همان  افزود: 
حرف از وحدت می زنیم، در عرصه داخلی هم 
به شدت نیازمند وحدت زیر سایه والیت فقیه 
بلکه  گیرد  نمی  با شعار شکل  هستیم. وحدت 
به  با منطق، سعه صدر و خوش گمانی نسبت 
یکدیگر ایجاد می شود.وی با اشاره به هفته بسیج 
گفت: بسیج فرهنگ آمادگی برای دفاع از دین و 
ارزش های اسالم است و سپاه پاسداران تدارک 
بسیج  فرهنگ  است.  غنی  فرهنگ  این  کننده 
عامل پیروزی های متعدد بوده و خواهد بود. در 
عراق این فرهنگ، موصل را از شِر جنایات داعش 
در  توانست  فرهنگ  این  همچنین  داد.  نجات 
لبنان و توسط حزب اهلل، پوزه رژیم صهیونیستی 
کرد:  تصریح  اهلل خاتمی  بمالد.آیت  به خاک  را 
فرهنگ بسیج در سوریه، عراق و یمن نیز جواب 
داد و یک سرمایه عظیم است که باید از آن بهره 
مند شد.وی جمهوری اسالمی ایران را دارای سه 
عنصر اساسی و غیرقابل تغییر دانست و گفت: 

اسالم، جمهوریت و والیت فقیه سه عنصر اصلی 
جمهوری اسالمی است که تغییرپذیر نیستند و 
اگر کسی از این عناصر عبور کند، از نظام اسالمی 
عبور کرده است. به مردم می گویم مراقب باشید 
موقت  گیرد.خطیب  می  شکل  کم  کم  انحراف 
نماز جمعه تهران با اشاره به مطالبی که در یکی 
از روزنامه ها منتشر شده بود، گفت: در روزنامه 
ای که بودجه از بیت المال می گیرد، نوشته شده 
تقلبی موجب آسیب می  این مشروبات  »چون 
شود، پس همانند زمان رژیم پهلوی، شراب را 
مطبوعات  بر  نظارت  هیات  به  من  کنیم«.  آزاد 
می گویم که شما باید رصد کنید نه اینکه من در 
خطبه ها بگویم. اینها امروز می گویند شراب را 
آزاد کنیم و فردا خواهند گفت حجاب را و بعد از 
آن می گویند اسالم را به رفراندوم بگذارید. به آنها 
می گوییم این آرزو را به گور می برید؛ این مردم 
به اسالم رأی دادند و برای دفاع از آن تا آخرین 
قطره خون دفاع می کنند.خاتمی ادامه داد: من 
جریانی را پشت این مطلب روزنامه می بینم که 
می خواهند اسالم ستیزی را تئوریزه کنند. مردم 
ما انقالب کردند که شراب خواری نباشد؛ بنابراین 
این شرایط  اقدامی برای عادی سازی  با هرگونه 
گفت:  ادامه  در  می کنیم.وی  مقابله  شدت  به 
مردم ما شایسته بهترین تکریم ها هستند. دیدیم 
که در 13 آبان چه حماسه ای را آفریدند اما از 
گرانی های لجام گسیخته در رنج و آزار هستند و 

وظیفه ماست که در نماز جمعه، سخن آنها و درد 
دل آنها را بگوییم. مقابله با این گرانی ها، مدیریت 
و نظارت می خواهد. چرا کاالیی که هیچ ربطی 
برابر شده است؟  ندارد، قیمتش چند  به خارج 
چرا مسئولین جلوی این گرانی ها را نمی گیرند؟ 
به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
آمریکا  رئیس جمهور  گذشته  روز  چند  سخنان 
افزود:  بود،  نامیده  تروریست  را  ایران  مردم  که 
هستید  تروریسم  شما  لقب شماست.  تروریسم 
را  تروریست  شما  می کنید.  تروریسم پروری  و 
به سوریه فرستاده بودید و از عربستان که عامل 
اصلی شکل گیری داعش و گروه های تروریستی 
داشت:  اظهار  می کنید.خاتمی  حمایت  است، 
سخن  چه  هر  چون  دارد  توجه  عقده  ترامپ 
می گوید، می بیند کسی به او توجه نمی کند. او 
تحقیر  را  ایران  مردم  این حرف ها می خواهد  با 
ایران  بزرگ  ملت  این  الهی،  فضل  به  اما  کند 
است که آمریکا را تحقیر کرده و همچنان تحقیر 
خواهد کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
انگلیس واکنش نشان  به اظهارات وزیر خارجه 
به کشور  انگلیس که  وزیر خارجه  و گفت:  داد 
ما سفر کرده، سخنان سخیفی را بیان کرده که 
دستگاه دیپلماسی نباید اجازه چنین سخنان و 
دخالت هایی را می داد. او به ایران آمده بود که 
یک جاسوس را آزاد کند و گفت که »در منطقه 
نفوذ دارم« به آنها می گوییم »آن سبو بشکست 

و آن پیمانه ریخت«. شما از زمان شیخ فضل اهلل 
منطقه  در  نفوذی  و  قدرت  هیچ  دیگر  نوری، 
ندارید.خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: 
وزیر خارجه انگلیس، عربستان را هم پیمان خود 
نامید؛ ما به خود می بالیم که با شما هیچ ارتباطی 
نداریم.خاتمی در ادامه سخنان خود به جنایات 
عربستان سعودی و حامیانش در یمن اشاره و 
تصریح کرد: مسئله یمن یک آزمون بزرگ است 
که مردم یمن سربلند از این آزمون بیرون آمدند. 
این آزمون جنایاتی همانند مغول  عربستان در 
علیه بشریت داشت. به آنها می گوییم »شما خود 
را خادمین حرمین شریفین می دانید« درحالی که 
مجامع  هستید.  اسالم  و  حرمین  به  خائنین 
بیرون  سرافکنده  آزمون  این  از  هم  بین المللی 
آمده اند و تنها به محکوم کردن جنایات آل سعود 
و حامیان آن در یمن اکتفا می کنند، درحالی که 
سعودی  عربستان  اصلی  حامی  که  آمریکا  باید 
این  از  تا دست  قرار دهند  فشار  را تحت  است 
جنایات بردارد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به ناآرامی ها در سرزمین های اشغالی اشاره 
کرد و گفت: تزلزل در کابینه رژیم صهیونیستی 
بعد از تهاجم به نوار غزه، از اخبار خوبی بود که 
به سمت  قبل شنیدیم. ۴70 موشک  در هفته 
سرزمین های اشغالی شلیک شد که اگر این روند 
ادامه پیدا کند، امیدواریم قبل از اتمام 25 سال، 

شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم.

مفقودی
 برگ سبز موتور سیکلت هاتف مدل ۱3۹۰با شماره پالک ۵88-4۹۶44و شماره موتور 
NC۵۱۶۱FMJF۵2۰4۵۵2۹و شماره تنه ۱۵۰Z۹۰۱2۷۹۷***NC۵به رنگ آبی 

بنام داود قاسمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی پیکان وانت مدل ۹۰ با شماره پالک 328ص۱۵ ایران 82 با شماره موتور 
۱۱4۹۰۰۷۷۹۵۱و شماره شاسی NAAA4۶AAXCG3۱۱2۹۹بنام علی قاسم زاده 

بابل  مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز نیسان زامیاد مدل 84 با شماره پالک 232ص38 ایران 82 با شماره موتور 
28۶۱۰۱و شماره شاسی D8۱۶2۹بنام حرمت محمد پور میر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : مسعود عالمه  ساکن تنکابن که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود 
حسین مراد پور   دادخواستی بخواسته  الزام  به ایفای تعهد   باستناد کپی قرار داد 
_معاینه محل _عندالزوم جلب کارشناس به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 
۹۷/۶22شعبه  دوم  ثبت و وقت دادرسی بروز یکشنبه   مورخ 2/۱۰/۹۷ساعت 3۰/۹ 
صبح تعیین گردید. .اینک بدرخواست  خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از 
جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده 

روز خواهد بود.  
     مدیر  دفتر شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
پالک  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  ۹۰به  مدل  ام  وی  ام  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  موتور MVM484FFFA۰۰۶۹۷3با  شماره  با  ایران 82  ۷۶۶ص2۱ 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ذبیحی  NATGCAVFX۰۱۰۰۷34۰بنام حسین 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز  و سند کمپانی سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 88 با شماره موتور 
3۱۱۱۷88و شماره شاسی S۱4۱2288۰۹۷۰۱2با شماره پالک ۹3۶و۶3 ایران ۷2 بنام 

بابلفرشته عنایتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مزایده مال منقول نوبت  اول
 اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش خط 
موبایل متعلق به محکوم علیه حسین میرزا علیزاده در حق کوهیار  بهرامی روز دوشنبه در تاریخ 
۹۷/۹/2۶ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس خط 
موبایل ۰۹۱۱۱۱۱4۹۷۵را ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ 
خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم 
پرداخت مابقی مبلغ ۱۰ درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه 

دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی بعدی بر عهده خریدار می باشد 

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه آقای محسن محرابی شش پلی  فرزند نعمت اهلل دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سیدمصطفی اریحی  فرزند سید آقا در این شعبه 
تسلیم نمود که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3/۷۵۶/۹۷ثبت و برای مورخه 
۹۷/۱۰/۱۰ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی 
در شعبه سوم ۹۷/۱۰/۱۰حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانیه دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محصوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای سهیل مومنی فرزند محمد دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت سید جمال حسینی فرزند سید علی اکبر در این شعبه تسلیم  
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۱4/42۵/۹۷ ثبت و در مورخه ساعت 
8:3۰ دقیقه صبح تعیین وقت نموده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار در ج و به  خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه ۱4 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر 
شعبه ۱4 مراجعه نمایید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان بابل اکبرزاده

آگهی مفقودی
LFXW۰22۷Xموتور شماره  به  دیفرانسیل  تک  تراکتور2۹۹کشاورزی  سند  اصل 
وشماره شاسی L۰2۰۱۰وشماره سری L۰۰۹۰T۱به نام سعد گرالی مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
NAAM3۱FE۶JK:۱۶4شاسیB۰۱۷۵۷۹۵:المثنی برگه سبز پژو4۰۵  مدل ۹۷ موتور

۱۰۱۷۶8شماره پالک:۹۹۵ج۱۱ایران ۹2مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
.کی سپند مدل ۱383به رنگ زرشکی  مالکیت)برگ سبز(خودرو رنو پی  شناسنامه 
متالیک به شماره پالک ایران ۶8-483ب۱2وشماره موتور M۱3۶3۱34۰وشماره شاسی 

2۰2۵2۵4به نام شهره برزین مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط است.
 شهرستان دزفول

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای در علی بهروزی فرزند عباس با ارائه دو برگ استشهادیه 22۷۷8 به تایید دفتر خانه 
238. آمل رسیده طی تقاضای وارده به شماره ۹۷/3۰2۶۹ _۹۷/8/2۷. اعالم داشته که 
اصل سند مالکیت بشماره چاپی ۷8۷۱38 الف ۹۰ ششدانک پالک 2243 فرعی از ۵2 _ 
اصلی واقع در بخش ۹ ثبت آمل سند مالکیت ذیل ثبت ۵433۷ ص ۷2 ج 2۶8 بنام آقای 
درعلی بهروزی صادر و تسلیم گردید که یک نهم عرصه موقوفه است و برابر سند رهنی 
۷_۷۱۵۰۶ _۱38۵/۹/۱4. دفتر خانه ۶3. آمل در رهن بانک مسکن شعبه شیخ فضل اهلل 
نوری آمل قرار دارد و در اثر پرس و جابجایی مفقود شده را نموده است که در اجرای ماده 
۱2۰ _ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 
در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وحود سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نماید چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود 
سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آمل م الف 96/150/318

مفقودی
 برگ سبز  خودرو سواری پژو  تیپ ۱۶۰۰ آر.دی مدل ۱382  به شماره پالک  3۷ایران 
8۱۶ب۷۵ و به شماره موتور223282۰۰۵۶  و به شماره شاسی 82۷۰۱۹۰۵ مفقود 

خویگردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید حاصلی دارای شماره شناسنامه ۱۶۵ و شماره ملی 3۷3242233۱ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۷۰۹84/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم حاصلی به شناسنامه ۱۶۵۶۱ و شماره ملی 
3۷3۰۱۶3۷۵2 در تاریخ 2۱/۷/۱3۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱. مریم نجفی ش ش 3۶۰ ت ت ۱۰/8/۱333 شماره ملی 3۷3۰۹۷۷83۰  همسر متوفی
2. شهرام حاصلی ش ش 4۹۰ ت ت ۱/۱/۱3۵3 شماره ملی 3۷32۰۰۷۱۱۱ پسر متوفی

3. حمید حاصلی ش ش ۱۶۵ ت ت ۱/3/۱3۵۹و شماره ملی 3۷3242233۱  متوفی
4. شاهرخ حاصلی ش ش 3۵۶ ت ت 3۰/۶/۱3۵۵ شماره ملی 3۷۶۱۹۷۶۶23 پسر 

متوفی
۵. پرشنگ حاصلی ش ش 3۷۶ ت ت ۱۶/۶/۱3۵۰ شماره ملی 3۷32324۵32 دختر 

متوفی
۶. شیالن حاصلی ش ش 342۶ ت ت 2۵/۱/۱3۶۵ شماره ملی 3۷32۹8۷۵۰۷ دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
آگهی ابالغم الف 8156 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

 وقت رسیدگی در کالسه پرونده۵/۹۷۰82۷ حقوقی 
 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱ صبح

مرجع رسید گی : شعبه   پنجم حقوقی 
خواهان  :عزیز حرمتی فرزند علی 

خوانده :  میرثابت علی بهادری فرزند میر یداله 
خواسته: مطالبه وجه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 

برابر اعالم خواهان  عزیز حرمتی فرزند علی  در پرونده کالسه فوق بطرفیت خواده  نظر به 
مجهول المکان بودن   داد خواست مطالبه وجه و خسارت دادرسی وتاخیر تادیه  که دادخواست 
نامبرده  به کالسه فوق  تعیین وقت گردیده  و طبق دستور دادگاه و وفق   ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های رسمی   چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل 
از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 

جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی خوی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   محسن نوری دارای شناسنامه شماره 44۵2۶ بشرح دادخواست به کالسه۹۷۱۵۹3/
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که  ش3 
شادروان   ستار نوری بشناسنامه ۶۱۰   در تاریخ ۶3/۱۱/2۰ اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   اردشیر نوری  فرزند  ستار    –ش 
ستار -ش  ش     فرزند  نوری  ایران   متوفی/2-   –پسر  ش 28۰۱884۶۶۹   خوی 
28۰2۱۵۰۷3۱ خوی-دختر متوفی/3-  فاطمه نوری فرزند مال مرتضی   -ش  ش 
28۰۱88۰4۷۷   –خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی
برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم شورای حل اختالف  شهرستان خوی
وقت رسیدگی:  ۹۷/۱۰/۱2   ساعت ۹ 

 خواهان : مسعود علی میرزالو فرزند علی شغل ازاد محل اقامت خوی-خ کوچری
خوانده : خسرو دالئی میالن –مجهول المکان

 تعیین خواسته و بهای ان: صدور حکم به پرداخت مبلغ یک فقره سفته به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه از تاریخ صدور لغایت زمان پرداخت و کلیه خسارات 
دادرسی دالیل و منضمات دادخواست:  نسخه ثانی دادخواست 2- مصدق سفته بشماره 
32۷۹4 سی ی / د      برابر اعالم خواهان با نظر به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در 
یکی از روزنامه های رسمی   چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند
شعبه پنجم شورای حل اختالف  شهرستان خوی  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سید محسن موسوی دارای شناسنامه شماره  3۱۶۷8   بشرح دادخواست به 
کالسه  3/۹۷۱۶۶۱ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان قیز نه نه میرزائی  بشناسنامه۱۱۰   در تاریخ۹۷/3/۶ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  سید محسن موسوی 
فرزند میر جلیل –ش ش 3۱۶۷8 خوی –پسر متوفی/2-  میر یعقوب موسوی فرزند 
میر جلیل -ش  ش    ۱۱23خوی-پسر متوفی/3-  سیدقاسم  موسوی فرزند میر 
جلیل -ش  ش ۱۱2۱   –خوی-پسر متوفی/4- سلطان   موسوی فرزند میر جلیل 
- ش ش   3۹4  -خوی-دختر متوفی/۵-  مریم موسوی فرزند میر جلیل -  ش 
ش   ۹82   خوی- دختر متوفی/۶-  رویا موسوی فرزند میر جلیل -ش ش 448   
خوی –دخترمتوفی/ 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

آیت اهلل خاتمی: مردم از گرانی های لجام گسیخته در رنج هستند

جریانی بدنبال اسالم زدایی در کشور است

خبرگزاری فرانسه از احتمال دیدار بن سلمان با اردوغان خبر داد
خبرگزاری فرانسه با اشاره به موضوع قتل ›جمال خاشچقی‹ 
و برخی تنش ها در روابط آنکارا-ریاض نوشت: ›رجب طیب 
اردوغان‹ رییس جمهور ترکیه ممکن است در هفته جاری و 
در حاشیه نشست G20 در آرژانتین با ›بن سلمان‹ شاهزاده 

سعودی دیدار کند
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بنا به گفته ›ابراهیم کلین‹ 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه این دو نفر در ماه گذشته 
و متعاقب قتل خاشچقی تلفنی گفتگو کردند و دو طرف بر 
تالش های مشترک برای روشن شدن جوانب قتل وی تاکید 
داشتند.سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در باره احتمال 

دیدار در حاشیه نشست G20 گفت : ›ما به برنامه ها نگاه 
می کنیم.‹ و ›ممکن است‹ این جلسه بین دو طرف برگزار 
گذشته  های  ماه  طی  در  ترکیه  و  سعودی  شود.عربستان 
بخاطر قتل جمال خاشقچی 5۹ ساله، تنش هایی در روابط 
فی مابین را تجربه می کنند. طبق گزارش دادستان ترکیه، 
خاشقچی شهروند عربستان سعودی و ساکن ایاالت متحده 
استانبول  به کنسولگری سعودی در  اکتبر)10 مهر(  در 2 
رفت و در آنجا به قتل رسید است.هم اکنون تجزیه و تحلیل 
سعودی،  شاهزاده  بسوی  به  را  اتهام  انگشت  سیا  سازمان 

محمد بن سلمان نشانه رفته است.
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بسیج کلید طالیی عبور از تحریم های
 استکبار جهانی 

 جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین بسیج را کلید طالیی عبور از 
تحریم های استکبار جهانی دانست و گفت: بسیجیان با امامین انقالب پیمان 

بسته اند که تا رسیدن به اهداف انقالب از پای ننشینند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی 
)ره( از برکات الهی انقالب اسالمی و نعمتی بزرگ برای ملت ایران بود.وی 
افزود: رهبر معظم انقالب می فرمایند »بسیج یعنی حضور با ایمان ترین افراد 
در عرصه های مختلفی که ملت به آن نیاز دارد« و در ۴0 سال گذشته نقش 
بسیج در حفظ و تداوم انقالب اسالمی حیاتی بوده و حضور در هشت سال 
دفاع مقدس و دفاع از تمامیت ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای بسیج است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به گردان های مختلف بسیج 
اظهار داشت: امروز ده ها هزار گردان بیت المقدس، امام حسین)ع( و... بزرگترین 
قدرت دفاعی و امنیتی برای نظام اسالمی است و بسیج اساتید، عشایر، اصناف 
و دیگر اقشار، بزرگترین منبع تولید اقتدار برای نظام اسالمی ایران است.سردار 
سپهر تصریح کرد: پزشکان و همه عناصر فرهیخته بسیج در تولید علم و ارائه 
خدمت آماده هستند و با حمایت دولت، بسیج توانسته در عرصه خدمت رسانی 
و محرومیت زدایی حضوری فعال داشته باشد.وی بسیج را کلید طالیی عبور از 
تحریم های استکبار جهانی دانست و گفت: بسیجیان با امامین انقالب پیمان 
بسته اند که تا رسیدن به اهداف انقالب از پای ننشینند. ما یقین داریم که 
پرچم نصرت الهی در دست بسیجیان جهان اسالم است و مشاهده کردیم که 
انتقال فرهنگ بسیج به جهان اسالم، موجب پیروزی های مقاومت در لبنان، 
سوریه، عراق و یمن شد.جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: 
بسیجیان در مقابل مرتدین و گروه های مورد حمایت غرب و رژیم صهیونیستی 
ایستادگی می کنند و با دشمنان اسالم، سردوستی ندارند و به کسانی که به 

صورت مخفیانه با غرب ارتباط برقرار کرده اند، توصیه می کنیم که توبه کنند.

پیش بینی۱۷ هزار میلیارد تسهیالت برای 
حمایت از بخش کشاورزی

 معاون وزیر جهاد از پیش بینی بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
حمایت از برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹7 خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه همکاری مشترک بین 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در زمینه 
برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اظهار داشت: تامین کاالهای اساسی و 
مورد نیاز مردم از اصول اساسی دولت است و در این رابطه حمایت از کسب و 
کارهای کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.عبدالمهدی بخشنده خاطرنشان 
ساخت:در این تفاهم نامه مبلغ 17 هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی 
شده است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری، 15 درصد از محل آورده متقاضی و بقیه از ظرفیت تبصره 
18 قانون بودجه تامین خواهد شد.وی ادامه داد:در این برنامه سه محور اصلی 
تامین مالی برنامه تولید و ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای رسته فعالیت های 
اولویت دار بخش کشاورزی به میزان 11 هزار میلیارد تومان، تامین مالی برنامه 
ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه در 
گردش واحدها به میزان 5هزار و 500 میلیارد تومان و تامین مالی پروژه ارتقای 
معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی به میزان 

700 میلیارد تومان دیده شده است.

پایگا ه های آمریکایی دورایران
 زیر بُرد موشکی سپاه

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه: در حوزه پهپادی نیز ما امروز 
بزرگترین کلکسیون پهپاد های غنیمتی از آمریکا و رژیم 

صهیونیستی داریم.
امیرعلی  و سبما، سردار  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با حضور در  نیروی هوا فضای سپاه  فرمانده  حاجی زاده 
برنامه تلویزیونی ثریا به تشریح برخی نقاط قوت نیروهای 
مسلح در حوزه موشکی و پهپادی و برخی ناگفته ها در این 
حوزه پرداخت.وی با بیان اینکه ما دقت در حوزه موشکی 
را مدیون رهبری هستیم به ماجرای سه عملیات موشکی 
از کشور اشاره کرد و گفت:  علیه تروریست ها در خارج 
مطالبه اصلی رهبر انقالب بر این بود که در این عملیات ها 
به مردم عادی و غیرنظامی آسیبی نرسد و ما توانستیم در 
این عملیات ها با استفاده از موشک های نقطه زن اهداف را به 
صورت دقیق مورد اصابت قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: در 
جریان این سه عملیات تنها دو موشک به دلیل مسائل فنی 
دچار مشکل شد و اقدام به خودکشی کرد.حاجی زاده افزود: 
این موشک ها مجهز به سیستمی هستند که اگر از لحاظ برد، 
سمت و... دچار مشکل شوند این امکان را دارند که اقدام به 
خودکشی کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه پایگاه های آمریکایی اطراف ایران زیر برد موشک های ما 
بوده و به اصطالح گوشت زیر دندان ما هستند، اظهار داشت: 
مثالً برخی از این پایگاه ها در فاصله 300 تا ۴00 کیلومتری 
ما قرار دارند.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه برای مثال به 
پایگاه های آمریکایی العدیبه در قطر، پایگاه الظفر در امارات 
و قندهار در افغانستان اشاره کرد و گفت: ما حتی می دانیم 
که هواپیمای بدون سرنشین RQ170 آمریکایی در پایگاه 
قندهار در کدام آشیانه بوده است.حاجی زاده خاطرنشان کرد: 
این پایگاه ها اگرچه زمانی برای ما تهدید بودند اما امروز برای 
ما فرصت هستند.وی در حوزه تهدیدات دریایی و شناوری 
نیز گفت: شما موشک های 700 کیلومتری ما را دیده اید که 
نقطه زن و بالستیک هستند. ما از اینها نمی توانیم در خلیج 
فارس استفاده کنیم بلکه در دریای عمان به کار گرفته 
می شود و شما حساب کنید که ناو هواپیمابر آمریکایی با 
۴0 تا 50 جنگنده و شش هزار نیرو یک سیبل برای ما است.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه ادامه داد: در حوزه پهپادی 
نیز ما امروز بزرگترین کلکسیون پهپادهای غنیمتی از آمریکا 
و رژیم صهیونیستی داریم که پهپادهای MQ1 و MQ۹ و  
اسکن ایگل و RQ170 آمریکایی و هرمس رژیم صهیونیستی 
از جمله آنها است.حاجی زاده تأکید کرد: در حوزه هواپیمایی 
بدون سرنشین در دنیا ما در بین ۴ تا 5 کشور اول قرار داریم 
و در منطقه نیز نه تنها در این حوزه بلکه به لحاظ قدرت 
نیروهای مسلح اول هستیم.وی گفت: فرمانده نیروی هوایی 
یکی از کشورهای قدرتمند که به ایران آمده بود ، وقتی 
دستاوردهای پهپادی ما را دید گفت ما در این حوزه غفلت 

کردیم و شما از ما جلوترید و من به شما تبریک می گویم.

نگاه روزخبر

سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام وارد شده از سوی آمریکا علیه ایران را رد و تاکید کرد چنین ادعاهایی 
صرفا از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جهان از نقض تعهدات آمریکا است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اتهام واهی تازه آمریکا 
به کشورمان در خصوص نقض کنوانسیون منع سالح های شیمیایی اظهار داشت: هیات آمریکا در سازمان 
منع سالح های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سالح های 
شیمیایی در الهه اتهامات بی پایه و اساسی را طبق عادت مالوف و همیشگی خود علیه جمهوری اسالمی 
مطرح کرد که این اتهامات را قویا مردود می دانیم.قاسمی افزود: براساس آیین کار کنفرانس، هیات 
کشورمان نزد آن سازمان و پس از پایان مباحث عمومی به این اتهامات بی پایه و اساس پاسخ مقتضی 
خواهد داد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: آنچه که مسلّم و کامال عیان می باشد این است که 
آمریکا به عنوان تنها کشور عضو سازمان، دارنده زرادخانه تسلیحات شیمیایی است که تا کنون به تعهدات 
خود برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی جانبداری 
می کند و این گونه اتهامات نادرست و ناراست را صرفا از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار 
عمومی جامعه بین المللی از نقض تعهدات و حمایت های مکرر خود از زرادخانه های شیمیایی رژیم 

صهیونیستی و گروه های تروریستی مطرح می نماید.

آگهی تجدید مزایده 
عمومی)کتبی(

شهرداری محمدشهر در نظر دارد نسبت به اجاره 
یک واحد تجاری متعلق به شهرداری محمدشهر 
واقع در خیابان حافظ )پارک حافظ( به مدت یکسال 
به شرح ذیل براساس بند 1 مصوبه سی و نهمین 
جلسه شورای اسالمی شهر مورخ 1397/03/27 
از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی واجد الشرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از 
چاپ آگهی نوبت دوم )تا تاریخ 1397/09/20 با مراجعه ب امور قراردادهای 
به عنوان سپرده شرکت در  پیمان  واریز 5درصد سپرده  شهرداری ضمن 
به  اسناد  نمایند. مهلت تحویل  اقدام  اسناد مزایده  اخذ  به  مزایده نسبت 
دبیرخانه شهرداری حداکثر تا 30: 14 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 می 
باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده و هزینه آگهی و 

هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
سعید صفری - شهردار

 آگهي مناقصه عمـومي دو مرحـله اي
» شماره ۹7-۰24«

عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  دارد  نظر  در  هرمزگان  ای  منطقه  برق  شرکت سهامی 
دومرحله ای نسبت به »تامین یراق آالت موردنیاز خط132کیلوولت دشتی « اقدام نماید.

    لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت 
به واریز مبلغ500،000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام 
لغایت 97/09/07  ازتاریخ 97/09/03  انشعاب وسایردرآمدها       تمرکزوجوه درآمد حق 
اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم 
امضا,  گواهی  دریافت  به  ونسبت  مذکورانجام  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  فوق  سامانه  در  شرکتها  فبلی  عضویت 
الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   076-33331700-4 
داخلي2298 ، ودر خصوص سامانه با داخلی 2071 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از سوی 
شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا« تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز 

برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد . 
معتبربانکي  ضمانتنامه  صورت  به  300،000،000ریال،  کار  ارجاع  درفرایند  شرکت  تضمین  1-مبلغ  توضیحات: 

)مخصوص طرحهای عمرانی(ویا واریز نقدي .
2-دستگاه نظارت : معاونت  طرح وتوسعه – امور خطوط  شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان       می باشد 
یا  و  مهندس دشتی(  داخلی 2159)آقای  تلفن  با  فنی خود  تواننددر خصوص سئواالت  می  متقاضی  وشرکتهای 

شرکت منیران)آقای حسینی( 05138717200 تماس حاصل فرمایند.
وزمان  مورخ97/09/20   شنبه  سه  روز  9صبح  تاساعت  اینشرکت  دبیرخانه  اسنـادبه  تحویل  3-حداکثـرمهلت 

بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می باشد. 
4-به پیشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این شرکت 

ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
5-آگهي ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«  قابل 

مشاهده مي باشد.      
روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان شناسه اگهی : 297713 

متن آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد فاکتور مورخه ۹۵/۹/23 فی ما بین آقایان 
احمد یدالهی پور و آقای محمد علی احمدی حسب درخواست صدور رای داوری توسط 
خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت ۶2/88۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل بدهی و پرداخت مبلغ 884/۰۹2/8۰۰ ریال خسارت عدم انجام تعهد بابت ۷۰3 
روز تاخیر در انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی تا اجرای 
قطعی رای داوری و حق الزحمه  داوری بدین وسیله به آقایان احمد یدالهی پور و آقای 
محمد علی احمدی ابالغ می گردد در تاریخ ۹۷/۱۰/3 راس ساعت ۱۰ صبح در محل خرم 
آباد –جاده کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره یک دفتر گاراژ یدالهی پور حضور بهم 
رسانند. به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای 

داور با توجه به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجرا است . 
داور قرارداد – اسداله یدالهی پور . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای ابراهیم کفشدار طوسی فرزند رحیم به طرفیت پیروز عزیزی گنجی 
مبلغ  به  به شماره 3۶48۱۹  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک  فرزند نورعلی 
2۰۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال بر عهده بانک انصار بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹8۶۶۱۰۱۰۰۶۵۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱2:3۰ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷3قانون 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 اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱3۱۰۰۵۰4 در خصوص شکایت آقای حمید مرادی فرزند اسداله 
علیه محمدرضا غالمی فرزند علی زمان دائر بر صدور چک بالمحل به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹2 نامبرده از 
تاریخ نشر آگهی تا ظرف 3۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر 

گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای وحید نوید احمدی فرزند علی اصغر در تاریخ 
۱3۹۷/8/28 خواهان آقای علی قربانی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۱۰۰ ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۵ ساعت ۱۶ عصر تعیین وقت شده است. اینک به 
علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما 
دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 3۱ شورای حل اختالف مجتمع مرکز حاضر 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه 
شده دارید بنمایید در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام 

قانونی را معمول خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

شرکت سهامی برق منطقه ای 
هرمزگان

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : ادریس رستم زاده– نام پدر:صابر -نشانی محل اقامت:خ 

کردستان کوی بهار ۱۰- ۰۹۱2۰8۷۶42۵
مشخصات محکوم علیه :بهزاد نوریان زاده– نام پدر:نیت علی -نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
اختالف  حل  شورای    ۹۷/۶/۱8 مورخ   344 شماره  دادنامه  به/بموجب  محکوم 
جوانرود شعبه اول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۹/۷8۰/۰۰۰ تومان 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۷/2/22 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ ۱28۷۰۰ تومان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای صالح کریمی دارای شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی 3۷82۱3۷۵۹۰ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۷۱۰38 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کافیه کریمی شهرک به شناسنامه 3۰۹ و شماره ملی 
3۷8۰۶4۱3۱3 در تاریخ ۱۰/۱۰/۱3۹۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. صالح کریمی 

دارای ش ش ۵ ت ت ۱2/8/۱3۱8و شماره ملی 3۷82۱3۷۵۹۰ برادر ابوینی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در 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 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8144 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه   ۹۷۰۹۹884۶۰3۰۰4۶۷ کالسه  پرونده 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷84۶۰3۰۰88۷
فرزند  تنهائی  سروش  آقای  وکالت  با  عبداله  فرزند  مرادپور  عادل  خوهان:آقای 
قاضی  خ  جوانرود  شهرستان  کرمانشاه-جوانرود-کرمانشاه  نشانی  به  میراحمد 

روبروی دادگستری
خوانده:آقای رزگار انور فرزند انور به نشانی کرمانشاه-جوانرود-مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

دعوی آقای سروش تنهایی به وکالت از آقای عادل مرادپور فرزند عبداله بطرفیت 
آقای رزگار انور فرزند انور مجهول المکان محکومیت خوانده به پرداخت مطالبه 
2۶4۰۰ دالر و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل است.دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و مالحظه متن دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه دادرسی، و نیز مودای گواهان تعرفه شده که همگی بر ارسال مورد معامله 
فیمابین طرفین دعوی ادای شهادت داده اند و از سویی خوانده علی رغم ابالغ و 
انتشار اگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در رد خواسته خواهان بعمل 
نیاورده، فلذا دعوی مشارالیه وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹8-۵۱۵-۵۱۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱2۵۷ قانون مدنی خوانده آقای رزگار انور را به 
تحویل 2۶4۰۰ دالر و نیز پرداخت و هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل در حق آقای 
عادل مرادپور محکوم می نماید.رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی 

سپس بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان جوانرود-نادری

رونوشت برابر با اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول-مالح رای شورا
شماره  دادنامه :3۵۰مورخ ۵/۶/۹۷

شماره پرونده :۹۷/22۵/ش۵
بطرفیت  حسن هاشمی  )مهرداد(  رضا دوست  در خصوص  دعوی   محرمعلی 
)مجهوالمکان(    ، بخواسته مطالبه وجه  بمبلغ :۰۰۰/۰۰۰/۱3 ریال     بابت وجه یک 

فقره چک نزد بانک ملت مسکن
 بشماره :۵۰۶348/8۰۶ و      مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده  
علی رغم ابالغ قانون اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و نسبت به اصالت 
سند ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده ، بنابر این اشتغال ذمه   وی محرز است .   و 
شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد ۱۹8 و ۵22 قانون آیین 
دادرسی و مواد 3۰۷ و  3۰۹ و 3۱۰و 3۰4  قانون تجارت  ، خوانده  را بپرداخت  
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱3ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ ۰۰۰/2۶۵/۱ ریال بابت   هزینه 
دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ 2۰/2/۹۶  تا زمان  اجرای کامل حکم   
که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون نی باشد  ، در حق خواهان    محکوم می 
نماید    .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد 

گاههای عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  5 حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مصطفی ایزدی فرزند اسمعیل به شماره در خواستی که با شماره ۹۷۰۶۶8این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که شادروان 
اسمعیل ایزدی فرزند احمد به شماره شناسنامه 3صادره از نور در تاریخ ۹۷/۷/2۷در اقامتگاه 

دائمی خود به شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱-خانم مهرانوش یزدانی   فرزند نبی به شماره شناسنامه 2۱۹ صادره از نورهمسر متوفی 

2-محبوبه ایزدی  فرزند اسمعیل  به شماره شناسنامه  4۵صادره از نورفرزند متوفی 
3-صغری ایزدی فرزند اسمعیل  به شماره شناسنامه  ۱3۵8صادره از نورفرزند متوفی 
4-مصطفی ایزدی  فرزند اسمعیل  به شماره شناسنامه ۵۷۹ صادره از نورفرزند متوفی 

۵-زهرا ایزدی  فرزند اسمعیل  به شماره شناسنامه 222۹۶۹۹2۰2 صادره از نورفرزند 
متوفی 

۶-احمد ایزدی  فرزند اسمعیل  به شماره شناسنامه ۱8۷۶ صادره از نورفرزند 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 م. الف۹۷/۵2۶
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نورمحمد علی گل برار زاده 

آگهی مفقودی 
سفید  رنگ  به   ۱3۷۵ رsGمدل  سیلند  چهار  پاژن  کار  سواری  خودرو  مادر  سند 
شاسی شماره   m۵E۰۰3۵۰موتور ۷2شماره  ایران  ۱3۷ه۱۹  پالک  شماره  با 
IRCE۷۵3E۰ZG4۰۰2۹۶ به مالکیت قنبر رشید مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 نکا

شهرداری محمدشهر

اتهام علیه ایران با هدف انحراف افکار عمومی؛

 اتهام شیمیایی، خیمه شب بازی جدید 
ترامپ علیه ایران 

وزیر خارجه کشورمان گفت: یکی از اهداف برجام عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با 
ایران بوده است که در حال حاضر با قلدری دولت ترامپ و ایجاد مانع برای سایر کشورهای 

جهان مواجه شده است.
و  ایران  و  ایتالیا  مشترک  بازرگانی  اتاق  تجاری  نشست  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امور خارجه کشورمان در رم  با حضور محمدجواد ظریف وزیر  ایتالیا  کنفدراسیون صنایع 
برگزار شد.در این نشست که جمعی از کارآفرینان ایتالیایی، معاون وزیر خارجه ایتالیا، رئیس 
اتاق بازرگانی ایتالیا و معاون اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا و رئیس آژانس بین المللی 
ایتالیا و ایران  اتاق بازرگانی مشترک  ایتالیا حضور داشتند، الساندرلو رییس  سازی صنایع 
با اشاره به سوابق تاریخی روابط بازرگانی دو کشور، به حجم پنج میلیارد یورویی تجارت 
دو کشور که ایتالیا را شریک نخست تجاری در اروپا نموده، اشاره و اظهار امیدواری کرد 
ایتالیا همچنان این جایگاه را حفظ کند.وی تاکید کرد: شرکت های ایتالیایی زمینه های 
خوبی برای کار در ایران دارند و با گذر از برخی مشکالت، می توان روابط اقتصادی و تجاری 
را حفظ کرد و گسترش داد.ظریف نیز در این نشست به روابط عمیق تاریخی و فرهنگی 
دو کشور اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف برجام عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با 
ایران بوده است که در حال حاضر با قلدری دولت ترامپ و ایجاد مانع برای سایر کشورهای 
جهان مواجه شده است. اگر آمریکایی ها دوست ندارند یا نمی توانند از فرصت های تجاری 
و اقتصادی در ایران بهره ببرند، چه حقی دارند برای شرکت های جهان که می خواهند با 
ایران همکاری کنند بطور غیر قانونی مانع تراشی کنند؟! شرکت های ایتالیایی و ایرانی باید 
بدون هیچ مانعی از فرصت های تجاری و اقتصادی عظیم دو کشور بهره ببرند.وی خاطر 
نشان کرد: راههای زیادی برای همکاری شرکت های دو کشور وجود دارد که در حال هموار 
کردن این راهها از طریق اتحادیه اروپا و یا همکاری های دو جانبه هستیم.ظریف با تاکید 

تنها  عنوان  به  ایران  مردم  اهمیت  و  نقش  بر 
پشتوانه و تکیه گاه کشور اظهار داشت: ما 

برجام را مذاکره نکردیم که به دنبال 
آن  گذاشتن  کنار  برای  بهانه 
ایران  مردم  چنانچه  اما  باشیم 

شرکای  سایر  کنند  احساس 
نمی  یا  خواهند  نمی  برجام 
تامین  را  آنها  منافع  توانند 
دولت  به  را  آن  و  نمایند 

نظر  این  کنند،  منتقل 
تصمیم  محور  ما  برای 
ما  و  بود  خواهد  گیری 
مختلفی  های  انتخاب 
داشت.در  خواهیم 
چند  نشست  این  ادامه 
شرکت  مدیران  از  تن 

طرح  به  ایتالیایی  های 
و  خود  دیدگاههای 

از  که  پرداختند  پرسش 
پاسخ  خارجه  امور  وزیر  سوی 

داده شد.

برجام با قلدری دولت ترامپ مواجه است
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محافظت مالی از مردم در ارایه خدمات 
درمانی مورد توجه قرارگیرد

بر  تاکید  با  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مقام وزیر  قائم 
ضرورت توجه به ارایه خدمات درمانی مطلوب به مردم گفت: 
محافظت مالی از مردم در ارایه خدمات درمانی مورد توجه قرار 

گیرد.
داشت:  اظهار  رشت  در  خبرنگاران  جمع  در  حریرچی  ایرج   
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در کشور 
از  مالی  حفاظت  و  کیفیت  با  درمانی  ارایه خدمات  در  بایستی 
مردم بیش از پیش اهتمام جدی داشته باشند.وی با تاکید بر این 
مطلب که مردم شایسته ارایه خدمات با کیفیت در مراکز بهداشتی 
درمانی هستند، افزود: ارایه این خدمات بایستی در سطحی باشد 
که کمترین فشار مالی بر مردم وارد شود و بخش های دولتی 
وزیر  مقام  کنند.قائم  توجه  مهم  این  به  بایستی  خصوصی  و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: بایستی به 
گونه ای برنامه ریزی شود که خدمات بهداشتی درمانی در استان 
ها انجام شود و ارجاع بیمار به خارج استان جز در مواردی استثنا 
باشد.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موفقیت های 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن بیان داشت: این دانشگاه به پیشرفت 
های خوب در نظام ارجاع پیدا کرده و زیرساخت های مهمی در 
علوم پزشکی گیالن فراهم شده و تجربه های خوبی در بخش 
گیالن  مردم  که  این  بیان  با  دارد.حریرچی  دارو  متمرکز  خرید 
شایسته خدمات درمانی باکیفیت هستند و این مهم بایستی مورد 
توجه دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی باشد، تصریح کرد: 
بایستی طوری برنامه ریزی شود که حداقل ۹۰ درصد خدمات 
بهداشتی درمانی مردم در این استان انجام گیرد.قائم مقام وزیر 
بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی با اشاره به توانمندی خوب 
مردم خاطر  به  درمانی  بهداشتی  ارایه خدمات  در  گیالن  استان 
توانند  می  که  است  مستعدی  پزشکان  دارای  گیالن  کرد:  نشان 

خدمات درمانی در داخل استان را به خوبی انجام دهند.
بر  که  این  بر  مبنی  از خبرنگاران  یکی  به سئوال  پاسخ  در  وی 
اساس ادعای برخی مسووالن و این که دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن جزء بدهکارترین دانشگاه های علوم پزشکی است، اضافه 
کرد: در مقاطعی دانشگاه علوم پزشکی گیالن توسعه پیدا کرده 
و هزینه هایی در آن انجام شده که نمی توان گفت بدهکارترین 
دانشگاه است، اما جز دانشگاه های بدهکار بود.قائم مقام وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: یک سری 
مشکالت تخصیصی از کشور و توسعه دانشگاه را می توان دلیل 

این بدهکاری دانست.
عملکردهای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مورد 
طرح تحول سالمت در افزایش خدمات رسانی به مردم و ارایه 
مورد  مردم  از  مالی  محافظت  و  تر  کیفیت  با  درمانی  خدمات 
با  نشستی  پنجشنبه  روز  دلیل  همین  به  گیرد  می  قرار  بررسی 
در  پزشکی  اموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مقام  قائم  حضور 

دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن برگزار شد.

خبر

شناسایی 4۱  درصد مبتالیان
 به ایدز در کشور 

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت از شناسایی 
۴1 درصد افراد مبتال به ایدز در کشور خبر داد.

پروین افسر کازرونی، در هفتمین سمینار ایدز، با 
بیان اینکه از سال ۹۴، چهارمین استراتژی کنترل 
اچ آی وی در حال اجرا است، بر لزوم انسجام و 
تعامل سازمان ها و ارگان های مختلف برای تحقق 
تا  اینکه  بیان  با  کرد.وی  تاکید  استراتژی  این 
کنون 57 درصد از بیماران مبتال به ایدز به مراکز 
مراقبتی و درمانی مراجعه کرده اند، افزود؛ از این 
تعداد حدود ۹2 درصد دارو مصرف می کنند که 
این موضوع موفقیت بزرگی است.کازرونی با اشاره 
به اینکه ۴1 درصد بیماران مبتال به ایدز در کشور 
شناسایی شده اند، گفت: تخمین زده می شود که 
تعداد مبتالیان به این بیماری در کشور بیش از 
5۹ هزار نفر باشد.رئیس اداره کنترل ایدز وزارت 
بهداشت ادامه داد: تا آخر شهریور ماه امسال 2۴ 
هزار و 860 مبتال به این بیماری ثبت شده اند 
که همه آنان تحت مراقبت و درمان نیستند. از 
مجموعه بیماران ثبت شده، 1۴ هزار و ۴5۹ نفر 
که 12  شدند  وصل  درمان  و  مراقبت  مراکز  به 
هزار و ۴3۴ نفر مصرف دارو را شروع کردند.وی 
درباره اهداف استراتژی چهارم کنترل ایدز گفت: 
از اهداف اصلی برنامه چهارم این است که شیوع 
اچ آی وی در مصرف کنندگان تزریقی کمتر از 
15 درصد و در گروه های در معرض خطر ابتال 
کمتر از پنج درصد باقی بماند.کازرونی ادامه داد: 
یکی دیگر از اهداف این برنامه این است که نوزادان 
نداشته  اچ آی وی  از مادران مبتال،  متولد شده 
باشند.وی درباره استراتژی های برنامه کنترل ایدز 
توضیح داد: آموزش و اطالع رسانی یکی از مهم 
ترین موارد این برنامه است که متاسفانه در این 

زمینه ضعف هایی وجود دارد. 
تامین  بهداشت  وزارت  ایدز  کنترل  اداره  رئیس 
و  تزریق  انتقال  از  پیشگیری  خون،  سالمت 
و  جنسی  انتقال  از  پیشگیری  و  آسیب  کاهش 
ترویج استفاده از کاندوم و توصیه به انجام مشاوره 
دیگر  از  را  وی   آی  اچ  تشخیصی  آزمایش  و 
بیان  با  با  کرد.وی  عنوان  برنامه  این  محورهای 
بارداری  زنان  از  باالیی  اینکه خوشبختانه درصد 
وجود  بیماری  این  به  آنان  ابتالی  احتمال  که 
دارد، برای تست تشخیص اقدام می کنند، گفت: 
پیشگیری از ابتال به ایدز از طریق مادر به فرزند 
نیز یکی دیگر از هداف این برنامه است.کازرونی، 
را  وی  آی  اچ  به  مبتال  افراد  درمان  و  مراقبت 
ازدیگر محورهای برنامه چهارم کنترل ایدز عنوان 
کرد و افزود: حمایت و توانمند سازی نیز از دیگر 

محورهای مهم این برنامه است. 

خبر

سیدمحمد بطحایی، در نخستین همایش ملی 
قدردانی  اسالمی ضمن  ایران  کودکان  هویت 
از برگزارکنندگان این همایش اظهار کرد: این 
همایش بسیار ارزشمند است و طی این دو روز 
به مضمون بسیار مهمی در آموزش و پرورش 

که در آینده کشور اثرگذار است، پرداخته شد.
با  همایش  برگزاری  تقارن  کرد:  عنوان  وی 
موضوع هویت کودکان ایران اسالمی با میالد 
مبارکی  تقارن  محمد )ص(،  مبارک حضرت 
است زیرا آن حضرت تغییر و تحول در سنت 
و سیره ای ایجاد کردند که پایه گذار یک هویت 

جدید شد.
)ص(  اکرم  پیامبر  کرد:  خاطرنشان  بطحایی 
و  برد  بین  از  را  غلط  های  سنت  از  بسیاری 
اینها همه تغییری بود که هویت اسالمی را پایه 
گذاری کرد و امروز شاهدیم که این هویت همه 
ذخیره ارزشمند ما در جامعه است.وزیر آموزش 
و پرورش عنوان کرد: موضوع هویت همانطور 
تحریر  رشته  به  که  متعددی  مقاالت  در  که 
درآمده، یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی 
و یکی از مهمترین مولفه های رفتاری و منش 
افراد است که قالب این هویت در دوران کودکی 
و نوجوانی شکل می گیرد.وی خاطرنشان کرد: 
بخش عمده ای از کیستی و چیستی، ویژگی 
های رفتاری و شخصیتی افراد، غالبا در دوران 
کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و البته یکی 

از مهمترین محیط هایی که این هویت در آن 
شکل می گیرد و قوام و عمق پیدا می کند، 
خانواده است.بطحایی عنوان کرد: خانواده یکی 
از مهمترین و اصلی ترین محیط هایی است که 
هویت بچه ها در آن شکل می گیرد و ساخته و 
پرداخته می شود اما متاسفانه خانواده در معرض 
است.وزیر  گرفته  قرار  مختلف  تهدیدهای 
آموزش و پرورش اظهار داشت: گسست بین 
نسلی، نقش، محوریت و مرجعیت خانواده را در 
پرداختن به هویت دارد کاهش می دهد و بچه 
ها کم کم دیگر پدر و مادر را الگوی خود قرار 
نمی دهند و دیگر مانند گذشته پوشش، ادبیات، 

رفتار و ... پسرها دیگر مثل پدرها نیست.
وی افزود: پسرها مرجعیت الگویی برای هویت 
را تغییر داده اند و کم کم نوجوانان و جوانان 

از گروه های همسال و دوستان خود الگوگیری 
می کنند که یکی از دالیل آن گسست بین نسل 
ها است.بطحایی یادآور شد: نقش خانواده هنوز 
در دوره دبستان و پیش دبستانی و در دوران 
در  مدرسه  نقش  و  است  پررنگ  خردسالی 
هویت بخشی در دوره پیش دبستانی در مقایسه 
با خانواده کمتر است و خانواده ها هستند که 
همچنان بیشترین تاثیرگذاری را در هویت سازی 
کودکان بر جای می گذارند و این نقش در رده 
های سنی نوجوانی و جوانی به سرعت در حال 
تغییر است.وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: 
گسست بین نسلی نقش خانواده ها را به شدت 
در هویت بخشی کاهش می دهد به نحوی که 
اکنون 24 میلیون و ۱۹۶ هزار خانواده در کشور 
داریم که طی 4۰ سال گذشته، 3.4 برابر شده و 

یکی از دالیلی که نقش خانواده ها در این هویت 
بخشی کاهش یافته، افزایش سن ازدواج است.

بطحایی گفت: میانگین سن ازدواج از 2۶.۶ سال 
در سال 8۵ به 2۹.2 در سال جاری افزایش یافته 
و سن ازدواج به طور میانگین سه سال افزایش 
یافته است ضمن اینکه خانواده ها نیز کوچکتر 
و کم جمعیت تر شده اند به نحوی که از ۵.2 در 
سال ۷۰ به 3.۵ رسیده است.وی تاکید کرد: این 
شاخص ها و بسیاری دیگر از شاخص هایی که 
در مورد آن تحقیق به عمل آمده، همه نشان می 
دهد که سهم خانواده ها در تاثیرگذاری هویت 
در کودکان و نوجوانان و جوانان رو به کاهش 
است و در مقابل آن، سهم گروه همساالن در 
همان چیزی  دقیقا  این  و  است  افزایش  حال 
است که آموزش و پرورشی ها باید بیشتر به 
آن توجه کنند.بطحایی گفت: نقش نظام آموزش 
و پرورش و همساالن دارد گسترده تر می شود 
و نقش خانواده ها کمتر می شود بنابراین ما در 
دوره پیش دبستانی باید توجه بیشتری به خانواده 
ها از حیث نقشی که در هویت بخشی برای بچه 
ها دارند، به عمل آوریم.وی اظهار داشت: در 
دوره پیش دبستانی مثل دوره نوجوانی و جوانی 
توانیم جای خالی خانواده را در هویت  نمی 
بخشی پر کنیم زیرا مرجعیت اثرپذیری و هویت 
پذیری کودکان در دوره پیش دبستانی و دبستانی 

هنوز خانواده است.

میانگین ازدواج به 2۹سال رسید

سرهنگ کیوان ظهیری در گفت وگویی درباره اقدام برخی مدیران 
پاساژهای مطرح پایتخت مبنی بر استخدام نگهبان و استفاده آنها 
از لوازم دفاع شخصی بدون مجوز اظهار کرد: شرکتهای انتظام زیر 
نظر نیروی انتظامی فعالیت دارند و صالحیت افرادی که به عنوان 
نگهبان در شرکتهای انتظام مشغول فعالیت می شوند، باید ابتدا توسط 
پلیس تأیید شود و سپس این افراد برای فعالیت به شرکتهای انتظام 
معرفی می شوند.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به فعالیت 
حدود ۱۶۰ شرکت انتظام در سطح شهر تهران، خاطرنشان کرد: 
نگهبانان شرکتهای انتظام، البسه مشخصی بر تن دارند و باید برای 
سایر تجهیزاتی که استفاده می کنند )مانند باتوم، اسپری دفاع شخصی و 
شوکر( نیز مجوز دریافت کنند.وی ادامه داد: این نگهبانان در محدوده 
مأموریتی و در زمان خاص مجاز به استفاده از تجهیزات هستند اما 
افرادی که لباس مستقل و خارج از مصوب نگهابان شرکتهای انتظام را 

می پوشند زیر نظر شرکتهای انتظام نبوده و غیرمجاز هستند.

تذكر پليس به برخي از اپساژهاي 
اپيتخت

دو مؤسسه بین المللی »کنترل ریسکس« و »اینترنشنال SOS« در ارزیابی 
خود برای سال 2۰۱۹، ایران را جزو امن ترین کشورهای جهان برای 
گردشگران شناختند.امنیت ایران در این گزارش در سطح کشورهای 
اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا ارزیابی شده است.به غیر از ایران، تنها در 
تعداد انگشت شماری از دیگر کشورهای خاورمیانه مانند کویت و قطر 
نیز سطح خطرهای امنیتی »پایین« ارزیابی شده است.امنیت کشورهای 
ترکمنستان و عربستان سعودی متوسط ارزیابی شده و پاکستان، عراق، 
افغانستان به همراه بسیاری از کشورهای آفریقایی در رده کشورهای 
»خطرناک« برای گردشگران قرار گرفته اند.در میان کشورهای جهان، 
فنالند، نروژ و دانمارک به عنوان امن ترین ها معرفی شده اند.این گزارش 
منتشر شده که در آن   Ipsos از مؤسسه در کنار گزارش دیگری 
چشم انداز اقتصاد و بازار در سال 2۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته است. 
بر مبنای آن گزارش، 43 درصد تصمیم گیران حوزه کسب و کار، انتظار 

افزایش تهدیدهای امنیتی در جهان در سال 2۰۱۹ را دارند.

ايران در فهرست امن ترين 
كشورهاي جهان

با  زیارت  معاون حج و  عمره سازمان حج و  اکبر رضایی   
اشاره به سهمیه ایران در حج تمتع ۹8 اظهار داشت: هر سال 
عربستان بنا بر جمعیت هر کشور سهمیه ای را در نظر گرفته و 
اعالم می کند که امسال نیز سهمیه کشورمان برای حج حدود 

8۶ هزار نفر بود.
وی درباره امکان افزایش سهمیه ایران در حج ۹8، خاطر نشان 
کرد: ما تنها در قالب سهمیه ای که عربستان به ما تخصیص 
می دهد، می توانیم عمل کنیم. البته ممکن است در برخی از 
کشورها حدنصاب زائران کمتر از سهمیه آن ها باشد که در این 
صورت ما اعالم آمادگی کردیم تا از سهمیه مازاد استفاده کرده 
و سهمیه خود را باال ببریم.رضایی با بیان اینکه برنامه ریزی ها 
برای حج تمتع آغاز شده است، گفت: برای تعیین قیمت هزینه 
حج تمتع نیز پس از مذاکرات با عربستان و تمهیدات الزم در 

آن جا زمستان سال جاری هزینه ها اعالم می شود

آماديگ ايران براي پذير هسميه 
ساير كشورها

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کوروش بیرانوند فرزند علی محمد 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  غیره   و  بیرانوند  محمد  علی  آقای  خواهان 
کوروش بیرانوند به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۶۶۱۰۵۰۰۵۵۹   شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۹/28 ساعت۰۹:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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 دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –

علیرضا تقی پور . 

متن آگهی 
شاکی آقای امید توپچی فرزند محمد شکایتی علیه متهم سجاد رفیعی دایر بر ضرب و 
جرح عمدی با چاقو که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع 
در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و 
به کالسه ۹۷۰۹۹8۶۶۱۱۷۰۰۷۷4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۷/۱۰/۱۹ 
و ساعت ۰8:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۹۱۰۱2۹۰۹۷صادره  پدرکریم  نام  بهروزمدملیل  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهواز28۱/38/۹۷درخواستی 
رامشیردرتا ۱۹۱۱48۱2۵8صادره  بشناسنامه  مدملیل  کریم  مرحوم  پدرم  که  داده 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  ریخ۱3۹۷/8/۱۶دراهوازاقامتگاه 
ازاهواز2-بهنام  ملی۱۹۱۰۱2۹۰۹۷صادره  بشماره  پدرکریم  نام  بهروزمدملیل 
ازاهواز3-بهزادمدملیل  ملی۱۹۱۰۱4۵۰۵۱صادره  بشماره  پدرکریم  نام  مدملیل 
نام  مدملیل  ازاهواز4-حسین  ملی۱۹۱۰۱2۹۱۰۰صادره  بشماره  پدرکریم  نام 
پدرکریم  نام  مدملیل  ازرامهرمز۵-بهمن  ملی۱۹۱۱۵4۶۶۱۹صادره  بشماره  پدرکریم 
بشماره  پدرکریم  نام  مدملیل  ازرامهرمز۶-علی  ملی۱۹۱۰۱4۵۰۶8صادره  بشماره 
پدرکریم  نام  مدملیل  متوفی(۷-خدیجه  ازاهواز)پسران  ملی۱۷4۱8۷۷۹۰3صادره 
بشماره ملی۱۹۱۱8۷8۰۹3صادره ازرامهرمز8-فاطمه مدملیل نام پدرکریم بشماره ملی 
۱۷4۰32۷۷۰۵صادره ازاهواز۹-فیروزه مدملیل نام پدرکریم بشماره شناسنامه۱28۹8صادره 
از رامهرمز۱۰-شبنم مدملیل نام پدرکریم بشماره ملی۱۷4۱۶828۶۱صادره ازاهواز۱۱-
ازرامهرمز)دختران  ملی۱۹۱۱8۷8۶۶2صادره  بشماره  پدرکریم  نام  مدیلسی  امینه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه قاضی شورای حل اختالف اهواز-سیروس خورشیدی مهر

آگهی حصروراثت
اهوازدرخواستی  از  بشناسنامه88۵صادره  پدرخلیل  نام  پرویزشهدزرگانی  آقای/بانو 
مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اهوازدرتاریخ  بشناسنامه۱۷4۷8۹۷۰۷8صادره  شهدزرگانی  محمدصادق 
۹۵/۱/8دراهوازاقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات 
شناسنامه۶4صادره  باشماره  فرزندکاظم  دغالوی  )پدرمتوفی(2-خدیجه  فوق 
۹۷۰438/۱4/۹۷حقوقی  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  اهواز)مادرمتوفی(والغیر 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  باشد.اینک  می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه14اهواز-محمد دستیار

شورای حل اختالف
شماره پرونده: ۶/۹۷ش/۱۱43

شماره دادنامه: 23۷ – ۹۷/3/22
حوزه ۶ شورای حل اختالف ورامین

بانک مهر   – آپادانا  تاالر  – روبروی  امام حسین  میدان   – نشانی خواهان: ورامین 
اقتصاد

نشانی خواندگان: ۱- نورمحمد بختیاری – ورامین- خیرآباد -  خ شهید کتی – پ 
22

2- محمود شعبان – ورامین خیراباد – خ کتی – ک فهیم مطلق - پ 8
درتاریخ جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است. پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی قاضی شورا

در مورد دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی الهام شاهپری به طرفیت خواندگان 
۱- نورمحمد بختیاری فرزند علی محمد 2- محمود شعبان فرزند هوشنگ به خواسته 
ی : ۱- مطالبه مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از وجه چک به شماره ی ۰۶۰328 2- مطالبه 
هزینه دادرسی، خسارت تأخیرتأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
، هزینه دادرسی با لحاظ نظریه مشورتی اعضاء شورا، محتویات پرونده، مستندات 
عدم  گواهی  و  برگشتی  شماره ی ۶۱۰۰ چک  به  نمایندگی  برگ  ابرازی خواهان 
پرداخت آن دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد ۱۹8 و ۵۱۵ قانون آیین 
به محکومیت تضامنی  قانون حکم  امور مدنی و ماده ی ۵2۵2 همان  دادرسی در 
خواندگان به پرداخت مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ا زوجه چک برگشتی به شماره ی 
۰۶۰328 و خسارت تأخیر تأدیه از ارائه دادخواست ۹۶/۱۱/28 لغایت اجرای حکم 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ ۱/۱۱۵/۰۰۰  پرداخت  و  مرکزی  بانک  طبق شاخص  نهایی 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت 
به هردو خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
حوزه می باشد و پس از آن به مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری 

محترم ورامین می باشد.
م.الف 1418خ   قاضی مشاور- شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف ورامین

آگهی اجرائیه
نژادنام  خانوادگی:هاشمی  نام  لهم:۱-نام:محمدعلی  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
پدر:علی نشانی:استان اصفهان-شهرستان نجف آباد-شهرنجف آباد-خیابان رضایی 
علیه/ محکوم  پالک24.مشخصات  شهیدچمی  کوچه  شهیدجوزی  کوی  جنوبی 
نشانی:محکوم  پدر:شاکر  نام  خانوادگی:زرگانی  علیهم:۱-نام:محمدرضانام  محکوم 
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب 
چهارصدوبیست  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  ۹۷۰۹۹۷۶۱4۱3۰۰۰۱۱محکوم 
به  وهفتصدهزارریال  میلیون  دوازده  ومبلغ  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون 
عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسیدتازمان پرداخت)بارعایت تغییرشاخص ساالنه نرخ تورم(که محاسبه واخذآن 
پس ازپرداخت هزینه دادرسی به عهده ی اجرای احکام است.درحق خواهان ضمنانیم 
حقوقی  عمومی  مدیردفترشعبه3دادگاه  باشد.  می  علیه  محکوم  بعهده  عشردولتی 
دادگاه حقوقی  رئیس شعبه سوم  امضاء  محل  باقری  شهرستان خرمشهر-معصومه 
خرمشهر-ضرغام خسروی محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف 
ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن 
میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال 
خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل 
ایرانی  بانک هاوموسسات مالی واعتباری  برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد 
یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که او به هرنحو 
نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
محکوم  مالی۱3۹4(4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می 
علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت رادرپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده۱۶قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱3۹4(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.
پس  اموال  صورت  مالی۱3۹4(۶-چنانچه  محکومیت  اجرای  نحوه  )ماده2۱قانون 
ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی۱3۹4(.          شماره م.الف)۹/844(
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

مفقودی
 سند کمپانی موتور سیکلت هاتف مدل ۱3۹۰با شماره پالک ۵88-4۹۶44و شماره 
موتور NC۵۱۶۱FMJF۵2۰4۵۵2۹و شماره تنه ۱۵۰Z۹۰۱2۷۹۷***NC۵به رنگ 

آبی بنام داود قاسمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 2۰۶ مدل 82 به رنگ بژ متالیک با شماره پالک 3۶۵ج38ایران 
۷2 با شماره موتور ۱۰FSM84۵88۶3۷و شماره شاسی 82۶۵۶۹۷2بنام محسن زارع 

مرزونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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پیش بینی تدوین بودجه ۹۸ برپایه 
نفت ۶۰دالری 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی رقمی 
را که برای قیمت نفت در بودجه ۹8 تعیین خواهد 
شد حدود ۶۰ تا ۶۵ دالر پیش بینی کرد و گفت: ممکن 
است دولت یک بودجه را با صادرات 2میلیون بشکه 
نفت و بودجه دیگری هم بر اساس صادرات یک میلیون 

بشکه نفت ارائه دهد.
به گزارش زمان به نقل از تسینم، هدایت اهلل خادمی با 
اشاره به رویکرد دولت به نفت در بودجه ۹8 اظهار 
کرد: دولت هنوز طرح خود را ارائه نداده اما سناریوهای 
مختلفی را بررسی خواهد کرد. به نظر می رسد طرح 

دولت تحت چند فصل باشد. 
در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
یک  دولت  است  ممکن  افزود:  مطلب  این  توضیح 
بودجه را با صادرات 2میلیون بشکه نفت با میعانات 
صادرات  اساس  بر  هم  دیگری  بودجه  و  گازی 

یک میلیون بشکه نفت ارائه دهد. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان ساخت: با 
توجه به قابل پیش بینی نبودن آینده و مشخص نبودن 
کاهش و افزایش صادرات، درست این است که دولت 
چند مدل بودجه ارائه کند تا آمادگی را برای هر یک از 

مدل ها داشته باشند. 
این نماینده مجلس رقمی را که برای قیمت نفت تعیین 
خواهد شد حدود ۶۰ تا ۶۵ دالر پیش بینی کرد و متذکر 
شد: البته این رقم خیلی واقعی نیست و ممکن است 

کاهش پیدا کند. 
خادمی همچنین درباره منابع تأمین بودجه سال آینده 
بیان داشت: یکی از منابعی که می تواند برای ما تأمین 
بودجه کند نفت و میعانات گازی است که به سمت 
از  مالیات  دریافت  این،  بر  عالوه  می رود،  کاهش 
شرکت ها، عوارض گمرکات و فروش اوراق از جمله 
موارد اصلی تشکیل دهنده بودجه و درآمدهای ماست. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه »کشور 
ما بزرگ ترین دارنده نفت و گاز جهان است« اضافه 
کرد: متأسفانه ما هنوز بنزین سوخت وارد می کنیم و به 
خام فروشی عادت کرده ایم. اگر خام فروشی نمی کردیم 
و به جای فروش ارزان نفت خام به کشورهای دیگر 
صدها فرآورده باارزش نفتی تولید می کردیم تحریم ها 

هیچ تأثیری بر زندگی مردم نمی گذاشت. 
وی در ادامه تأکید کرد: باید تالش کنیم که از هر طریقی 
نفت مان را بفروشیم و این تنها راه مطمئن نسبت به 
راه های دیگر برای تأمین بودجه سال ۹8 است. خادمی 
عنوان کرد: دولت برای پیشگیری از مواجه شدن با 
را  حقوق ها  نمی تواند  آینده،  سال  در  شدید  کسری 

افزایش ندهد.

خبر

راه اندازی سیستم کنترل قدرت توزیع برق 
پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

یک مقام مسئول گفت: همسو با ایمنی کارکنان در عملیات سوئیچ زني و 
تحلیل آسان و سریع خطاها به منظور جلوگیری از بروز حوادث، سیستم 
کنترل قدرت توزیع برق پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت 

راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، کشتکار رئیس کارگاه 
تعمیرات برق پاالیشگاه ششم با اعالم این خبر گفت: PDCS یک سیستم 
کنترل قدرت توزیع یافته  است که همه شبکه برق پاالیشگاه در صفحات 
گرافیکی آن تجمیع شده و دسترسی و کنترل آسان و سریع به تمام نقاط آن 
وجود دارد. کشتکار با اشاره به وسعت پاالیشگاه ششم و گستردگی تجهیزات 
آن افزود: الزم است سیستم کنترلی وجود داشته باشد که بتوان از طریق آن، 
بصورت کامال ایمن و با قابلیت اطمینان باال،به همه بخش های شبکه برق 
ادامه  پیدا کرد. رئیس کارگاه تعمیرات برق پاالیشگاه ششم در  دسترسی 
با اشاره به اهمیتسیستم کنترل قدرت توزیع برق PDCS گفت: از مزایای 
بسیار مهم این سیستم تسهیل در عملیات سوئیچ زنی کلیدها از اتاق کنترل 
و تجمیع شبکه برق در صفحات گرافیکی و دسترسی آسان و سریع به تمام 
نقاط شبکه است. این مقام مسئول با بیان اینکه پیمانکار طرح درخصوص 
بخش Diagnostic سامانه PDCS ، هیچ اقدامی انجام نداده است گفت: با 
تالش بی وقفه همکاران، تمامی مراحل طراحی و انجام و تست این بخش به 
صورت کامل انجام شد و همچنین اقدامات موثری نسبت به تکمیل الجیک 
Re–Starting نیز صورت پذیرفت و هم اکنون درحال بهره برداری می باشند. 
وی در ادامه عنوان کرد: به ابتکار کاشناسان تعمیرات برق پاالیشگاه ششم، 
برنامه ریزی، راه اندای و اجرای الجیک Re-Energizing نیز با موفقیت انجام 
شد و خوشبختانه با اضافه شدن این بخش به سامانه PDCS و راه اندازی 
دیزل ژنراتورها، تمامی کلیدهای Emergency به صورت خودکار برق دار 
شده و تغذیه اضطراری آماده سرویس می گردد و این خود گامی ارزشمند در 
جهت ارتقای سطح ایمنی و پایداری تولید خواهد بود. این مقام مسئول با بیان 
اینکه دسترسی به تمامی پارامترهای آنالوگ و دیجیتال شبکه و تجهیزات برقی 
از دیگر مزایای ارزشمند این سیستم است عنوان کرد: الجیک های متعددی 
در این سیستم طراحی شده اند که در سرویس قرار گرفتن تجهیزات برقی 
پس از هر توقف ناخواسته، در سریع ترین زمان ممکن انجام و پاالیشگاه به 
صورت اتوماتیک در مدار تولید قرار گیرد. وی با اشاره به هدف استقرار این 
سیستم، تصریح کرد: از دیگر اهداف کلی راه اندازی این سیستم، ایمنی افراد 
در عملیات سوئیچ زنی و تحلیل آسان و سریع خطاها به منظور جلوگیری 
از بروز حوادث مشابهاست. کشتکار با تأکید بر اهمیت امکان تحلیل وقایع و 
اتفاقات با استفاده از منحنی ها و پارامترهای استخراج شده از این سامانه،اظهار 
داشت: قبل از راه اندازی این سامانه، تجهیزات برقی بصورت LOCAL و از 
محل تجهیز که در نقاط مختلف سایت هستند کنترل می شدند که بسیار زمان 
بر و خسته کننده بود اما در حال حاضر،استارت و استاپ و دریافت و ارسال 
اطالعات تمام تجهیزات برقی که از   CCR کنترل میشوند، از طریق شبکه 
PDCS هموار شده و به سادگی قابل انجام است و اپراتور از اتاق کنترل به 
تمام تجهیزات سایت دسترسی دارد و درصورت لزوم، به صورت اتوماتیک 
کنترل می نماید. وی در پایان با قدردانی از تالش های مبینی و سایر کارشناسان 
گروه رله و حفاظت واحد تعمیرات برق پاالیشگاه ششم گفت: تمامی اقدامات 
انجام شده در طی مدت راه اندازی این سامانه، بدون هیچ توقفی در فرایند 

تولید، صورت گرفته است.

کوتاه از انرژی

زنگنه با انتقاد از وضع جایگاه داری و با تأکید برتحول 
خدمات در جایگاههای سوخت گفت:هدف از احیای 
کارت سوخت نظام دادن به توزیع سوخت است و به 
هیچ وجه بحث سهمیه بندی وافزایش قیمت بنزین 

مطرح نیست.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه 
سالن   محل  در  سوخت  جایگاه داران  همایش  در 
اظهار  پزشکی(  علوم  )دانشگاه  رازی  همایش های 
این زمینه تالش  کرد: الزم است جایگاه داران در 
و همفکری کنند تا افزون بر پیشرفت در زندگی 
مردم  به  کیفیت تری  با  خدمات  خود،  شخصی 
ارائه کنند. وی تاکید کرد: سطح خدماتی که در 
جایگاه های عرضه سوخت کشور ارائه می شود، با 
خدماتی که در جایگاه های عرضه سوخت کشورهای 
منطقه ارائه می شود، بسیار متفاوت است. وزیر نفت 
با اشاره به نقش مستقیم دولت برای قیمت گذاری 
سوخت گفت: قبول دارم که دخالت در قیمت گذاری 
نبود  نیز  و  دولتی  و  دستوری  به صورت  سوخت 
به  توجه  بدون  جایگاه داران  دستمزد  بین  تفاوت 
ارائه  و خدمات  کیفیت سوخت  موقعیت جایگاه، 
شده در جایگاه از مهمترین مشکالت ما در زمنیه 

توزیع سوخت است، اما با همه این شرایط باید تالش 
کنیم تا در جهت کیفی شدن جایگاه ها به ویژه از 
نظر امنیت، محیط زیست و خدماتی که به مردم 
می دهیم، تحولی اساسی ایجاد کنیم. زنگنه با اشاره 
به رفع برخی مشکالت کامیونداران در سال جاری 
گفت: امیدوارم سازوکاری ایجاد شود تا مشکالت این 
قشر به طور کامل برطرف شود و آنها بتوانند دستمزد 
خود را به موقع دریافت کنند. وی افزود: این که ما 
هر چه درآمد داریم، به خزانه بریزیم و سپس از 
سازمان هدفمندی می خواهیم مقداری پول بدهد تا 
ما مثل یک پیمانکار با جایگاه داران و کامیونداران 
برخورد کنیم و دستمزد آنها را چند ماه بعد بدهیم، 
سبب مشکالتی شده است که باید همکاران ما در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی برای آن 
سازوکاری بیندیشند. زنگنه با اشاره به وجود سه 
هزار و 600 جایگاه دار و 85 میلیون مصرف کننده 
گفت: تالش ما این است که رضایت تولید و توزیع 

کننده و مصرف کننده جلب شود.
احداث جایگاه های تک تلمبه در کالنشهرها

وزیر نفت یکی از راه حل های مناسب برای توزیع 
مناسب خدمات سوخت رسانی در سطح شهر تهران 

را با توجه به افزایش قیمت زمین، احداث جایگاه های 
تک تلمبه در حاشیه خیابان ها خواند و گفت: به 
صرفه نبودن احداث جایگاه به ویژه در مناطق شمالی 
شهر سبب شده است تا تعداد جایگاه ها در شمال 
شهر کم شده و این موضوع افزون بر نارضایتی مردم، 
سبب آلودگی محیط زیست می شود که با احداث 
جایگاه های تک تلمبه این مشکل برطرف خواهد 
شد. وی تاکید کرد: این مشکل گریبانگیر بیشتر 
کالنشهرهای کشور نیز هست که می توان آن را با 
احداث جایگاه های تک تلمبه عرضه سوخت برطرف 

کرد.
اجرای طرح برند اجتناب ناپذیر است

زنگنه با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن اجرای طرح 
ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت در کشور 
گفت: خود جایگاه داران می توانند در این زمینه با 
مشارکت یکدیگر سرمایه گذاری کنند. وی با اشاره به 
طرح شایعاتی درباره این که این طرح به منظور ارائه 
فرصتی برای بازنشستگان مطرح شده است،  گفت: 
به هیچ وجه نمی توانم بپذیرم که به خاطر عده ای 
در کشور اسیر یک قالب شویم و اگر ما می خواهیم 
استاندارد، نظارت، ایمنی و کیفیت الزم را در ارائه 
خدمات داشته باشیم،  باید مطابق با پیشرفت فناوری 
متحول شویم. زنگنه با اشاره به این که بخش زیادی 
از مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
قرار  جایگاه داران  دوش  بر  سوخت  توزیع  و  ایران 
منافع  تا هم  است،  گفت: تالش می کنیم  گرفته 
مردم را نظر گیریم و هم سود جایگاه داران معقول 
باشد. وی با اشاره به افزوده شدن ساالنه یک میلیون 
خودرو و بسیار بیشتر از این موتورسیکلت به زنجیره 
حمل و نقل کشور گفت: با توجه به چنین شرایطی 

الزم است که خدمات مطلوب تر و بهتر شود. زنگنه با 
تاکید بر حمایت خود از اجرای نظام حق العمل کاری 
برای حمایت از جایگاه داران و حقوق کامیونداران، 
ضمن تشکر از کامیونداران گفت: به صورت مستقیم 
در حل مسائل جایگاه داران دخالت کرده ام و نماینده 
من در این نشست ها نیز به صورت مستقیم پیگیر 

رفع مشکالت کامیونداران است.
به دنبال نظام مند کردن توزیع سوخت در 

کشور هستیم
وزیر نفت با اشاره به صدور اطالعیه شرکت ملی 
استفاده  لزوم  بر  مبنی  نفتی  فرآورده های  پخش 
عرضه  جایگاه های  در  شخصی  سوخت  کارت  از 
از اجرای این طرح نظام دادن به  گفت: هدف ما 
بحث  وجه  هیچ  به  و  است  توزیع سوخت کشور 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. 
زنگنه با اشاره به سیاست دولت برای جلوگیری از 
قاچاق بنزین و گازوئیل گفت: درباره قیمت سوخت 
مجلس شورای اسالمی و دولت باید با هم تصمیم 
بگیرند تا اگر تغییراتی باشد در الیحه بودجه کل 
آن  دنبال  به  کرد:  تاکید  وی  شود.  لحاظ  کشور 
هستیم که یک جریان صحیح و رو به رشد برای 
جایگاه داران و یک جریان صحیح برای توزیع بنزین 

و گازوئیل و سی ان جی در کشور داشته باشیم.
تصویب کننده نهایی کارمزد نیستیم

کارمزد  کردن  منطقی  لزوم  به  اشاره  با  زنگنه 
زمینه  این  در  نفت  وزارت  گفت:  جایگاه داران 
جایگاه داران  به  اما  نیست،  نهایی  تصویب کننده 
اطمینان می دهیم که مسائل را به دقت و پیگیری 
دنبال می کنیم تا سرانجام شاهد بهبود کیفیت و 

کمیت در بحث توزیع سوخت در کشور باشیم.

وزیر نفت:

بنزین سهمیه بندی نمی شود 
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طبقه 4 –خواندگان : ۱-آقای عادله الیق غازانی فرزند حسن 2-سمیه الیق غازانی 
فرزند حسن 3-ناهید الیق غازانی فرزند حسن 4-بیوک خانم دریائی غازانی فرزند 
اصغر ۵-فاطمه الیق غازانی فرزند حسن ۶-محمد رضا الیق فرزند حسن ۷-امیر علی 
الیق غازانی فرزند حسن همگی به نشانی استان آذربایجان شرقی –شهرستان تبریز 

خیابان ذهاد کوچه سرابی پالک ۶۱ – خواسته : ثبت واقعه ازدواج 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم :۱-مهناز ماسوری فرزند حیدر با وکالت 
خانم زهرا شمس به طرفیت ۱-فاطمه الیق غازانی 2-محمد رضا الیق 3-ناهید الیق 
غازانی 4-سمیه الیق غازانی ۵-بیوک خانم دریائی غازانی فرزند اصغر ۶-عادله الیق 
غازانی ۷-امیر علی الیق غازانی همگی فرزندان حسن بخواسته الزام خواندگان به 
ثبت واقعه نکاح فی ما بین خانم مهناز ماسوری و مرحوم حسن الیق غازانی از عادی 
به رسمی با توجه به شرح متن دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان 
و مودای گواهی گواهان و گواهی حصر وراثت صادره پیوستی و گواهی فوت شماره 
382۷4۷مورخ ۹۷/4/28 در خصوص فوت مرحوم حسن الیق غازانی و اینکه از وی 
دارای یک فرزند مشترک پسر 4 ساله می باشد و خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته اند و دلیلی خالف ادعای خواهان 
دادگاه خواسته  قاضی مشاور خانواده  نظریه مشورتی  اند و  ننموده  ارائه  دادگاه  به 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد به مواد 2۱۹-22۰-۱2۵۷ -۱2۵8 قانون مدنی 
و ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به الزام خواندگان به ثبت رسمی واقعه ازدواج عادی مورخه ۱38۱/۱/۱۹ فیما 
بین خانم مهناز ماسوری فرزند حیدر به شماره ملی 4۰۷2۶8۶4۵۱ متولد ۱3۶۰/3/۱۵ 
و مرحوم حسن الیق غازانی به شماره ملی ۱38۰۶۷۹۷3۷ متولد ۱328/۷/3 ب مهریه 
یک میلیون تومان وجه نقد صادرو اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف 2۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( 

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۱۵4صادره  پدرعبداالمام  نام  منتظری  عباسی  عبدالحسین  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
۱282صادره  بشناسنامه  منتظری  عباسی  عبداالمام  مرحوم  پدرم  که  داده 
اهوازدرتاریخ82/۹/2۰درشهرستان اهوازاقامتگاه دائم خویش فوت ورثه اش عبارتنداز 
بشناسنامه۱۱۵4صادره  فرزندعبداالمام  منتظری  عباسی  عبدالحسین  ۱-متقاضی 
بشناسنامه۶3۱صادره  فرزندعبداالمام  منتظری  عباسی  ازاهواز2-عبدالحسن 
بشناسنامه۷۰2صادره  عبداالمام  فرزند  منتظری  ازاهواز3-عبداالمیرعباسی 
۱۵۱۱صادره  بشناسنامه  فرزندعبداالمام  منتظری  عباسی  ازاهواز4-عبدالرحمن 
بشناسنامه4۶۹صادره  فرزندعبداالمام  منتظری  عباسی  ازاهواز۵-عبدالمحسن 
ازاهواز ۶-عبدالزهراعباسی منتظری فرزندعبداالمام بشناسنامه۵۰۵صادره ازاهواز۷-
ازاهواز8- بشناسنامه۱۱۶3صادره  فرزندعبداالمام  منتظری  عباسی  عبدالکریم 
عباسی  ازاهواز۹-مکیه  بشناسنامه۵4۵صادره  فرزندعبداالمام  منتظری  زهراعباسی 
منتظری  عباسی  اهواز۱۰-دولت  از  بشناسنامه۱842صادره  فرزندعبداالمام  منتظری 
فرزندعبداالمام بشناسنامه48صادره ازاهواز۱۱-مدینه عباسی منتظری فرزندعبداالمام 
حمیداوی  متوفی(۱2-رضیه  فرزندان  ازاهواز)همگی  بشناسنامه8۰2صادره 
فرزندجوادبشناسنامه2۱۵صادره ازاهواز)همسرمتوفی(والغیرورثه دیگری ندارد.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع3اهواز

شورای حل اختالف
تاریخ: ۹۷/۷/۱2

شماره پرونده: 3/۹۷ش/323
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ دادنامه: ۶8۵ – ۹۷/۷/22
خواهان: بانک مهراقتصاد به نشانی: ورامین – میدان امام حسین)ع( روبروی تاالر 

آپادانا
خواندگان: ۱- اعظم منصوری فرزند علی   2- جعفر پور یوسف اله مغانلو فرزند 

بسم اله
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: باتوجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی بانک مهراقتصاد با نمایندگی حقوقی/ وکالت مرضیه بیات به 
طرفیت خواندگان به  خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره 
چک به شماره 3۰۰۹۱۱ عهده  بانک تجارت شعبه ورامین با احتساب کلیه خسارات 
وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست، شورا با 
توجه به مجموع محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده 
اند و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده 
دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده فلذا ادعای خواهان محمول 
بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۵۱۹،۵۱۵،۱۹8 و۵22 قانون آیین دادرسی در امور 
مدنی و مواد 3۱۱،3۱۰،24۹و3۱2 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )2( قانون 
صدور چک حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته، مبلغ ۱/۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر قانونی، 
تاریخ )۹۶/۷/۱۰(  از  تأدیه  قانونی و خسارت تأخیر  برابر تعرفه  الوکاله وکیل  حق 
لغایت اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر 
و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگستری 

شهرستان ورامین می باشد.
م.الف 1415خ    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

شورای حل اختالف
تاریخ: ۹۷/۷/۱2

شماره پرونده: 3/۹۷ش/324
شعبه 3 شورای حل اختالف ورامین

شماره و تاریخ دادنامه: ۶84- ۹۷/۷/22
خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانی: ورامین – میدان امام حسین روبروی تاالر آپادانا 

بانک مهر اقتصاد
خواندگان: ۱- هادی فردی ایان فرزند فض اهلل  آدرس: ورامین – خیرآباد  - خورین 

– آزادگان ۱۰ پالک 2۹
2- تقی حسنی جعفری فرزند مسیب  آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: باتوجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی بانک مهراقتصاد با نمایندگی حقوقی/ وکالت خانم مرضیه بیات 
به طرفیت خواندگان به  خواسته مطالبه طلب به مبلغ۰۰۰ /۱۰۶/۰۰۰  ریال بابت یک 
فقره چک به شماره ۰۱۷/2۱3۹38 عهده  بانک سپه شعبه خیابان داودی شهرری  با 
احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح 
دادخواست، شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت آن و اینکه خواندگان با وصف ابالغ جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون 
بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده فلذا ادعای 
خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۵۱۹،۵۱۵،۱۹8 و۵22 قانون آیین 
دادرسی در امور مدنی و مواد 3۱۱،3۱۰،24۹و3۱2 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده )2( قانون صدور چک حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 2/4۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر قانونی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ )۹۶/۷/۱( لغایت اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگستری شهرستان ورامین می باشد.
م.الف 1416خ  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب شاهین سیفی فرزند تقی به شماره ملی ۰۰۱۷8۹4۵۶۵ و 
شماره دانشجوئی ۹2۱2422۹ دانشجوی رشته برق قدرت مقطع کارشناسی علم و 

فناوری مازندران )واحد بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب شاهین سیفی فرزند تقی به شماره ملی ۰۰۱۷8۹4۵۶۵ 
کارشناسی  مقطع  قدرت  برق  رشته  دانشجوئی   ۹2۱2422۹ دانشجوئی  شماره  و 

دانشگاه علم و فناوری مازندران )واحد بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

قاچاق سوخت 2 میلیون لیتر در روز کمتر شد
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در سه ماه اخیر روزانه 10 
از  نقل  به  زمان  گزارش  به  است.  شده  قاچاق  کشور،  سوخت  لیتر  میلیون   13 تا 
و  نفت  وزارت  کنترلی  اقدامات  با  عبداهلل هندیانی گفت:  و سیما،  خبرگزاری صدا 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و استان های مرزی، این رقم اکنون 2 میلیون 
لیتر در روز کاهش یافته است. وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ابتدای امسال 
داخل  یارانه ای  سوخت  قیمت  اختالف  به  توجه  با  شد  موجب  موضوع  این  افزود: 
کشور و سوخت فوب منطقه ، قاچاق سوخت افزایش یابد. وی ادامه داد: بر اساس 
برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سه ماه اخیر، حدود 3 میلیارد 
لیتر سوخت قاچاق شده است. هندیانی افزود: با کنترل کدینگ کارت های سوخت 
شناور و مهاجر، بیش از 150 تا 160 هزار کارت مهاجر ابطال شده است و وزارت 

نفت هم در حال احیای کارت های سوخت است. 

تعویض پوشش بخشی از خط لوله سمنان- شاهرود
تعویض پوشش بخشی از خط لوله  22 اینچ انتقال فرآورده های نفتی سمنان -شاهرود 

با هدف ایمن سازی آن، در منطقه شمال شرق انجام گردید.
به گزارش  زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق؛ رئیس مهندسی خوردگی این منطقه با اعالم خبر باال گفت: این عملیات 
از کیلومتر 31۹ تا 320 انجام شد. علیرضا کاظمی حفاری، برداشتن بخشی از پوشش 
را  یورتان  پولی  رنگ  وسیله  به  جدید  پوشش  از  استفاده  و  سطوح  کاری  تمیز  قبلی، 
خاک  با  لوله  سطح  پوشاندن  با  مزبور  عملیات  گفت:  و  خواند  عملیات  این  از  بخشی 
روند خوردگي مجدد  از  کنترل  و  پیشگیري  منظور  به  پر کردن گودال،  و  سرند شده 
کارکنان  و مستمر  دقیق  نظارت  با  اقدام  این  گفته وی  به  است.  انجام شده  لوله  خط 
از خوردگی به منظور کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای  واحد مهندسی حفاظت 

مربوطه انجام شد.
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سود سهام عدالت هر ایرانی، حدود
 ۹۰هزار تومان

در حالی توزیع سود سهام عدالت حدود ۶میلیون نفر از مشموالن کمیته 
امداد و بهزیستی به مبلغ ۱۷۵هزار تومان آغاز شده است که بقیه مشموالن 

سهام عدالت امسال حدود ۹۰هزار تومان سود سهام عدالت می گیرند.
به  اشاره  با  سازمان خصوصی سازی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آغاز پرداخت سود مشمولین سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱3۹۶ 
شرکت های سرمایه پذیر همزمان با ایام هفته وحدت اعالم کرد در این 
مرحله به مشموالن مددجوی کمیته امداد و بهزیستی ۱۷۵هزار تومان سود 
پرداخت می شود.این در حالی است که مشموالن مددجوی کمیته امداد و 
بهزیستی سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت گرفته بودند که 

این رقم در سال جاری ۱۶ درصد افزایش یافت.
دیگر مشموالن سهام عدالت هم سال گذشته حدود 8۰ هزار تومان سود 
سهام عدالت گرفته بودند که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 
حدود ۹۰ هزار تومان برسد.سازمان خصوصی سازی با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: در اجرای وظیفه ابالغی به این سازمان از سوی شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر دریافت سود سهام عدالت از 
شرکت های سرمایه   پذیر و واریز آن به حساب مشمولین، همچنین پیرو 
تأکید مقام محترم ریاست جمهوری و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر پرداخت به موقع و سریع این مبالغ، پرداخت سود مشمولین سهام 
عدالت مربوط به عملکرد سال ۱3۹۶ شرکت های سرمایه  پذیر، از پنج شنبه 
)یکم آذرماه( همزمان با ایام هفته وحدت و والدت پربرکت پیامبر عظیم 
الشأن اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( آغاز 
می شود.در این مرحله به مشموالنی که مددجوی کمیته امداد حضرت امام 
خمینی)ره( و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و از تخفیف 
۵۰درصدی برخوردار شده اند مبلغ ۱۷۵ هزار تومان سود سهام پرداخت 
می شود.این مبلغ پرداختی در یک نوبت به حساب بانکی مشمولین که در 
سامانه سهام عدالت به نشانی WWW.samanese.ir اعالم نموده اند 
به طور یکجا و به حساب شخصی همان سهامدار واریز خواهد شد.همچنین 
سود سهام سال ۱3۹۵ آن دسته از مشمولین که شماره شبای بانکی معتبر 
خود را با تأخیر به این سازمان اعالم نموده اند و همچنین آن دسته از 
فوت شدگان  سهام  تقسیم  از  ناشی  که  متوفی  مشموالن  قانونی  وراث 
مشمول، واجد شرایط دریافت سود شده اند و تقسیم سهام آنان از طریق 
دفاتر پیشخوان دولت قطعی شده نیز در این مرحله پرداخت می شود.در 
خاتمه اعالم می دارد واریز سود سهام عدالت منحصراً به حساب بانکی 
هوشیار  کاماًل  می بایستی  مشمولین  و  می گیرد  صورت  سهامدار  همان 
باشند که این سازمان از طریق هیچ شخص یا واسطه و افرادی، از هیچ 
روشی از جمله تماس تلفنی یا ارسال پیامک یا سایر شیوه های ارتباطی 
تحت عناوین نیابت، نمایندگی یا کارگزاری با مشمولین ارتباط برقرار 
نمی نماید و این گونه ارتباطات دارای زمینه کالهبرداری یا سودجویی بوده 
و مشمولین باید نسبت به این ارتباطات و تماس ها حساسیت و آگاهی 
داشته و از هر گونه در اختیار قرار دادن اطالعات مالی و بانکی و هویتی 
خود جداً اجتناب نمایند و در خصوص سهام عدالت صرفاً به اطالعیه و 
اخبار رسمی از طریق رسانه ملی و جراید و سامانه سهام عدالت توجه 

نمایند.

خبر

 تالش برای افزایش حقوق 
کارکنان دولت در بودجه ۹۸

نوبخت اعالم کرد: برای کارکنان دولت در بودجه سال 
۱3۹8 رقم قابل توجهی افزایش منظور شده است که 
پیش نویس الیحه آن از سوی سازمان برنامه وبودجه 
کشور به دولت تقدیم شده و در حال حاضر در مرحله 
بررسی قرار دارد که طی دوهفته آینده عدد نهایی آن 

اعالم خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت 
رئیس برنامه وبودجه کشور در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: طی ماه گذشته در سفر به قزوین و بازدید از 
پروژه های این استان اعتبارات دولتی برای پرداخت 
پیش بینی شده که این مبالغ برای تکمیل پروژه های 
شهری قزوین به طور کامل پرداخت خواهد شد.وی 
اضافه کرد: در تالش هستیم ضمن رسیدن به ثبات 
اقتصادی در بخش های مختلف ارزش پول ملی خود 
را حفظ کرده و ظرف چند ماه آینده با کمک های 
جبرانی به صورت کاال و نقدی برای مردم داشته باشیم.
رئیس برنامه وبودجه کشور گفت: برای کارکنان دولت 
در بودجه سال ۱3۹8 رقم قابل توجهی افزایش منظور 
شده است که پیش نویس الیحه آن از سوی سازمان 
برنامه وبودجه کشور به دولت تقدیم شده و در حال 
حاضر در مرحله بررسی قرار دارد که طی دوهفته 

آینده عدد نهایی آن اعالم خواهد شد.

هفته سرد بورس در آبان ماه

در  کاهش  با  گذشته  هفته  در  تهران  بورس  بازار 
شاخص های بورس، ارزش و حجم معامالت مواجه 

شده است.
از  منتشره  آمارهای  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
سوی بورس تهران نشان می دهد که این بازار در 
هفته گذشته با کاهش در شاخص های بورس، ارزش 
و حجم معامالت مواجه شده است. در پایان معامالت 
آخرین هفته آبان ماه شاخص کل نسبت به هفته قبل با 
3 درصد کاهش مواجه شد.بر اساس این گزارش، در 
پایان معامالت هفته منتهی به 3۰ آبان ماه ۹۷، شاخص 
کل با ۶28۱ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 
۱۷۵۷۱3 واحد رسید.افزون بر این، شاخص بازار اول 
با ۵28۹ واحد کاهش به رقم ۱2۹.۹۶۰ واحد رسید و 
شاخص بازار دوم با ۹.3۰۷ واحد کاهش به 34۷.۵۵۷ 
واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 
با 4 درصد و شاخص بازار دوم  با 3 درصد کاهش 

نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.

خبر

مهار  موضوع  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تورم را یکی از مهم ترین اولویت ها و دغدغه 
های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط موجود 

خواند.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت امور اقتصادی 
و دارایی، فرهاد دژپسند طی سخنانی در  جلسه 
ای که با موضوع »هم اندیشی و تبادل نظر در 
خصوص تعیین ساز و کارهای کنترل تورم در 
شرایط تحریم«  برگزار شد، اظهار داشت: آغاز 
برنامه های وزارت اقتصاد در دوره جدید برای 
بهره گیری از نخبگان در قالب تشکیل هسته 
های اندیشه ورزی و تقارن آن با تصمیمات 
اخیر رییس جمهور در خصوص تعیین چند 
کمیته برای ایجاد ارتباط مستقیم میان اقتصادانان 
مبارکی  اتفاق  دولت،  اجرایی  بدنه  و  کشور 
پیگیری  و  عملیاتی  جدیت  با  باید  که  است 
جمهور  رئیس  اینکه  بیان  با  شود.دژپسند 

مسئولیت و ریاست کمیته اقتصاد کالن را به 
وزیر اقتصاد واگذار کرده اند، اظهار داشت: از 
آنجا که کنترل تورم، تبدیل به یکی از مهم ترین 
دغدغه های دولت و وزارت اقتصاد شده است، 

اولویت موضوعی اولین جلسات کمیته اقتصاد 
کالن را، ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده 
ناخوشایند، قرار دادیم.وزیر اقتصاد با اشاره به 
اینکه تالش خواهیم کرد تاخروجی جلسات 

به صورتی  اندیشمندان  با حضور  کمیته  این 
قوت  از  برخورداری  ضمن  که،  گردد  تنظیم 
کافی امکان بهره گیری از انها، در مسیر تصمیم 

گیری های دولت نیز فراهم باشد. 
موضوع  در  مثال  عنوان  به  کرد:  تصریح  وی 
تورم، اگر به نتایج کاربردی و مناسبی دست 
به هیات  اجرا  بررسی و  را جهت  آن  یافتیم، 

دولت اعالم می کنیم.
اقتصادی،  رشد  گذاری،  سرمایه  اقتصاد  وزیر 
رابطه دولت و بازار، تراز پرداخت ها و تراز 
موضوعاتی  دیگر  جمله  از  را   ... و  تجاری 
دانست که میتوان آنها را در این کمیته عنوان 
کرد.دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به لزوم تمرکز در سیاستگذاری های 
تعیین  اصلی  متولی  کرد:  تاکید  کشور،  کالن 
سیاست های اقتصادی کشور و اجرای سیاست 

های مالی، وزارت اقتصاد است.

دژپسند تاکید کرد: وزارت اقتصاد متولی تعیین سیاست های اقتصادی کشور  

کنترل تورم مهم ترین اولویت اقتصاد کشور است

آگهی شماره ) 48 ( آبانماه – 1398 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده 3 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 امالک 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 

بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک متقاضیان واقع دربخش یک  شهر آمل

1466 - اصلی
3 فرعی  آقای احمد نبی زاده و خانم لیال قبادیان اسکی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان مسکونی به مساحت 204.36 مترمربع خریداری بال واسطه از فریده و سلیمه و نرجس خاتون شهرت همگی 

بنی بندار . 
1542 - اصلی

39 فرعی  آقای حسین زیاری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 177.55 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از خیر النساء فانی  . 

امالک متقاضیان واقع دربخش 2  ثبت آمل- دهستان دابو
56 - اصلی ) قریه اشکار کال سفلی (

41 فرعی  آقای علیرضا علیزاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 232.52 مترمربع که هفت سیر 
و هشت مثقال از ششدانگ عرصه وقف میباشد . 

60 - اصلی ) قریه واسکس (
499 فرعی  خانم شهربانو سلطانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 102.22 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از ابراهیم شکری .
74 - اصلی ) قریه بانصرکال (

341 فرعی  آقای سید تقی میری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری به مساحت 13512 مترمربع . واگذاری 
مع الواسطه از سید مهدی میری .

85 - اصلی ) قریه بامرکال (
41 فرعی  آقای علی اصغر اسراردل در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 1550.50 

مترمربع . خریداری مع الواسطه  از ابوالحسن اسراردل .
89 - اصلی ) قریه موسی محله (

54 فرعی  آقای امید قنبر نژاد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که 67 متر کاربری انباری و الباقی مسکونی 
میباشد  به مساحت 272.50  مترمربع . خریداری بال واسطه از فاطمه آبتین .

96 - اصلی ) قریه میان رود سفلی (
7 فرعی آقای امامقلی جعفریان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 565.75  مترمربع . خریداری 

بالواسطه از آسیه ملک پور و رضا جعفریان .
97 - اصلی ) قریه حسین آباد دابو (

117 فرعی  آقای  محمد تقی آراوند در ششدانگ یک قطعه زمین باغی به مساحت 2620.74  مترمربع . خریداری مع 
الواسطه از ابراهیم کتابی .

113 - اصلی ) اشرف آباد  (
16 فرعی  آقای حمیدرضا اکبری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 439.98  مترمربع 

. خریداری بال واسطه از اسکندر اکبری .
119 - اصلی ) قائمیه  (

180 فرعی  آقای رحمت رضائیان در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1598.91 مترمربع . ) سند اصالحات 
ارضی ( .

امالک متقاضیان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر
یک اصلی ) قریه هارون محله(

7245 فرعی  از 374 فرعی قطعه 74 - افرازی آقای حسین هادی زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری 
احداثی به مساحت 32.53 متر مربع خریداری مع الواسطه از سکینه و سودابه و نوشابه و مریم شهرت همگی الریجانی  . 

 7246 فرعی  خانم بنین اسمعیلی طوله کالئی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 137.39 متر 
مربع خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

7247 فرعی  آقای محمد علی پریش در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 81.50  متر مربع 
خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

7248 فرعی مفروز از 80 فرعی خانم سیده ساره برزگر در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
103.25 متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد تقی و حسین و جواد همگی عالئی بخش  .

7249 فرعی  از 1266 فرعی خانم مدینه چوبک زن در  ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 209.15 
متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد علی خمسه  .

7250 فرعی  از 374 فرعی از قطعه 61 – افرازی آقای ولی اله پاتی سنگ چال در  ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی احداثی به مساحت 188.20 متر مربع خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

7251 فرعی  از 374 فرعی از قطعه 43 - افرازی خانم فاطمه پاتی سنگچال و آقای رضا پاتی سنگچال  هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 93.77 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از بنیاد علوی  .
7259 فرعی  خانم سیده آذر حسنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 121.60 متر مربع 

خریداری بال واسطه از سید اسماعیل کری  .
7260 فرعی  از 742 فرعی آقای پویا فالح در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 227.24 متر مربع 

خریداری مع الواسطه از عباس و غالمعلی سقائی اسکی   .
7261 فرعی  از 374 فرعی از قطعه 72 افرازی آقای جعفر عباسی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به 

مساحت 174.32 متر مربع خریداری مع الواسطه از سکینه و مریم و نوشابه و سودابه و حسن و عباس همگی الریجانی  .
2 - اصلی ) قریه شرمه کتی (

3281 فرعی  از 24 فرعی آقای عسگری راه خفته در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 136.50 متر 
مربع خریداری مع الواسطه از محسن ارزانی  .

12  - اصلی ) قریه شرم کال (
1238 فرعی آقای مجتبی صدیقی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 180.50 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از محمد حسن احمد زاده و عین اله شاکری و غالمحسین اسماعیلی  .
1239 فرعی آقای حسین قاسم زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی ) تجاری (  به مساحت 433.51 

مترمربع . خریداری بال واسطه از محمد علی نصیری  .
1240 فرعی آقای احمد کاوسی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 94.20 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از حسین علی جان زاده  .
13– اصلی ) قریه بوران و ساالر محله  (

5992 فرعی  آقای محمد رضا برزگر بورانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 142.35 مترمربع 
. خریداری بال واسطه از محمد رضا کمالی  .

5995 فرعی  از 5147 فرعی خانم زهره فتاحی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 84.80 
مترمربع . موروثی از بخشعلی فتاحی و انتقالی از صدراله فتاحی  .

5996 فرعی  آقای سید مهدی خلیلی در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 9854.55 مترمربع . خریداری 

مع الواسطه از علی اکبر ساروی .
5997 فرعی  خانم سیده فرشته جاللی مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی به مساحت 125 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از اسماعیل کریمی .
14– اصلی ) قریه رشه کال و گاوزن کال و اسپیاربن  (

3054 فرعی  از 454 فرعی خانم زهرا گیالنی پور و آقای علی رحمانی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  به مساحت 166.83 مترمربع . خریداری مع الواسطه از رمضانعلی خیری بورانی  .

3055 فرعی  از 418 فرعی آقای مهدی نورزاد اسپاهی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  به مساحت 
161.15 مترمربع . خریداری مع الواسطه از شعبان رجایی نژاد  .

3056 فرعی  از 404 فرعی خانم معصومه خادم پور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 63.05 
مترمربع . خریداری مع الواسطه از ابوالحسن احمدی  .

3057 فرعی  از 690 فرعی آقای مهدی سکوتی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  به مساحت 253.10 
مترمربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

3058 فرعی  از 690 فرعی آقای افالطون سکوتی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 316.10 
مترمربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

3059 فرعی  از 399 فرعی آقای محمد حسین عرب اله فیروزجا در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  به 
مساحت 119.28 مترمربع . خریداری مع الواسطه از ابراهیم رضایی  .

3060 فرعی  از 724 فرعی خانم ربابه مثنائی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 242.58 
مترمربع . خریداری مع الواسطه از سید صالح پورمند  .

3061 فرعی  از 788 فرعی آقای روح اله محمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری مسکونی احداثی به 
مساحت 322.56 مترمربع . خریداری مع الواسطه از اسمعیل محمدی  .

3062 فرعی  از 651 فرعی آقای قربان نیکجو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 320.85 مترمربع 
. خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .

15– اصلی ) قریه چاره  (
207 فرعی  آقای رضا گیالنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی ) انبار تجاری ( به مساحت 2232.60 مترمربع 

. خریداری مع الواسطه از علی اکبر علی تبار اندواری  .
208 فرعی  آقای رضا گیالنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی )تجاری ( به مساحت 2109.10 مترمربع . 

خریداری مع الواسطه از علی اکبر علی تبار اندواری  .
20– اصلی ) قریه هندوکال  (

859 فرعی  شرکت مخابر ات استان مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 45187 متر مربع  . 
خریداری بال واسطه از شرکت دوخت خزر وابسته به بنیاد علوی . 

28– اصلی ) قریه فیروزکال  (
632 فرعی  خانم عالیه تقی زاده و آقای جمال محمد زاده هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 

ساختمان احداثی به مساحت 220.73 متر مربع  . خریداری بال واسطه از فاطمه زهرا حسینی . 
30– اصلی ) قریه کته پشت سفلی  (

3749 فرعی  آقای محمود شعبانی زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 107.03 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از سیده فاطمه محسنی آهنگر  . 

3750 فرعی  خانم فاطمه کاظمی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 112 مترمربع . خریداری بال 
واسطه از قربان حسین زاده  . 

3751 فرعی  آقای  موسی غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 135.74 مترمربع . خریداری 
بال واسطه از عبدالرضا نیکزاد  . 

3752 فرعی  آقای  موسی غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 275.87 مترمربع . خریداری 
بال واسطه از فریدون روحی  . 

3753 فرعی  آقای  حجت اله رستمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 196.10 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از کربالیی آقا ابراهیمی  . 

31– اصلی ) قریه پلک علیا  (
987 فرعی  آقای علی نظری در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 162.54 مترمربع . خریداری بال 

واسطه از حسین اکبری  . 
988 فرعی  آقای سید عیسی احمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 112 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از رقیه چنگیزی  . 
32– اصلی ) قریه پلک سفلی (

3892 فرعی آقای مهدی طهماسب پور عمران در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 204.62 مترمربع 
. خریداری بال واسطه از اسماعیل علیزاده  . 

3899 فرعی آقای ماندگار پراشیده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 114.06 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از عباس رضا قلی زاده و سعید پراشیده  . ) اصالحی (

3900 فرعی آقای سید جواد حسنی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 115.49 مترمربع . خریداری 
بال واسطه از صدیقه مددی  . 

3901 فرعی  از 185 فرعی قسمتی از پالکهای تجمیعی 1311 فرعی و باقیمانده – 185 فرعی آقایان اسمعیل زمانی و محسن 
زمانی هر یک  به ترتیب به نسبت چهار دانگ و نیم و یک و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری 

مسکونی  احداثی به مساحت 199.45 مترمربع . خریداری مع الواسطه از خیراله نجفی  . 
33– اصلی ) قریه بازیار کال (

9043 فرعی  آقای حمزه نعمتی السم در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ 
عرصه وقف میباشد به مساحت 257.40 مترمربع . خریداری بال واسطه از خسرو کاوه  .

9052 فرعی  آقای ابوالقاسم هندو کالئی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از 
ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت 202.36 مترمربع . خریداری بال واسطه از روح انگیز منصور نیا  .

9053 فرعی از 4 فرعی آقای مسعود لطفی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 159.27مترمربع . 
خریداری بال واسطه از محمد قاسمی  .

34– اصلی ) قریه کنسی  (
316 فرعی  آقای محمد جواد عابدی  در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 560  مترمربع . خریداری 

بال واسطه از نعمت اله عابدی  .
49– اصلی ) قریه وسطی کال (

1308 فرعی  آقای مهدی ایزدی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی که کاربری 320 متر مربع مسکونی و الباقی 
زراعی میباشد به مساحت 860.79  مترمربع . خریداری بالواسطه از احمد نیکزاد  .

امالک متقاضیان واقع دربخش 4 ثبت آمل – دهستان چالو
26– اصلی ) قریه گنگرج کال (

562 فرعی آقای عباداهلل فالح در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری باغی به مساحت 728 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از عبدالحسین فالح  .

42– اصلی ) قریه تیار (
69 فرعی  خانم فاطمه یزدانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری زراعی به مساحت 300 مترمربع 

. خریداری بال واسطه از حمزه عباس زاده  .
48– اصلی ) قریه نجارکال (

39 فرعی آقای سید مهدی اسالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 129.73 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از مهری احمد پور .

49– اصلی ) قریه پاشاکال (
160 فرعی خانم سیده صدیقه حسینی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری باغی به مساحت 326.24 

مترمربع . خریداری بال واسطه از مسلم رضا زاده  .
161 فرعی آقای رمضان جعفری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری باغی به مساحت 211 مترمربع 

. خریداری بال واسطه از فاطمه حبیبیان  .
162 فرعی آقای مرتضی میران آملی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری باغی به مساحت 612 

مترمربع . خریداری بال واسطه از محبوب امامی  .
96– اصلی ) قریه المیستان (

85 فرعی آقای حسین علیزاده و مریم علیزاده هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 101.10 مترمربع . خریداری بال واسطه از جعفر علیزاده  .

86 فرعی خانم هدیه قبادی مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی با کاربری باغی به مساحت 381.45 
مترمربع . خریداری بال واسطه از عباسعلی اطمینان و مهین زهرائی  .

امالک متقاضیان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان لیتکوه
1- اصلی ) قریه بامتی (

111 فرعی آقای محمود تقی منتقمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 273.91 مترمربع 
خریداری بال واسطه از خدیجه و قاسم و عبداله و مسلم همگی عابدیان جلودار  .

3- اصلی ) قریه کالک سفلی (
6841 فرعی  آقای سعید رضوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری احداثی  به مساحت 65.19 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از ناصر شکری   .  
6842 فرعی  از 302 فرعی آقای حسین آقاجانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  به مساحت 180.20 

مترمربع . خریداری مع الواسطه از ظاهر حاجی حسینی   .  
6843 فرعی  آقای سعید رضوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری احداثی  به مساحت 52.36 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از ناصر شکری   .  
6857 فرعی  آقای قنبر علی رودگر در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 116.64 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از الهه شعبانی فر   .  
6858 فرعی  از 1661 فرعی آقای رحمت اله طاهری نسب در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی  به مساحت 

210.50 مترمربع . خریداری مع الواسطه از محمد علی محمدیان   .  
5- اصلی ) قریه شاه محله (

5175 فرعی  خانم سید ه سمیه موسوی میرکال در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 
188.56  مترمربع . خریداری بال واسطه از علیرضا پنجو . 

5176 فرعی  خانم فاطمه عزیزی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 149.25 متر مربع . خریداری 
بال واسطه از سقا دهقان  . 

5188 فرعی  آقای سامان میرزائی آملی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 109.60 متر 
مربع . خریداری بال واسطه از حمزه فالح مقدم  . 

5189 فرعی  خانم زینب مرادی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 151.53 متر مربع . خریداری 
بال واسطه از علی اصغر ابراهیمی  . 

5195 فرعی  خانم مائده صداقت و آقای علی الهی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 148.91 متر مربع . خریداری بال واسطه از ابراهیم عزیز پور  . 

5196 فرعی  آقای علیرضا اسمعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع  به مساحت 31.18 متر مربع . خریداری 
بال واسطه از رمضان علیزاده .

5197 فرعی  آقای کیومرث اسمعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 162.22 متر 
مربع . خریداری بال واسطه از حسن اکبرزاده  . 

5198 فرعی  خانم لیال اسدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 162.34  متر مربع . 
خریداری بال واسطه از سید مهدی هاشمی  . 

10- اصلی ) قریه قجر محله  (
164 فرعی  شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری تاسیسات 

و تجهیزات روستایی به  مساحت 405 متر مربع . با گواهی  از شورای محل  . 
13- اصلی ) قریه پیت کت (

2498 فرعی  از 34 فرعی قطعه 8 – افرازی  آقای رمضان قاسم پور در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به  
مساحت 261 متر مربع . خریداری مع الواسطه از محمد احمدی الریجانی .  

14- اصلی ) قریه انصاری محله (
1005 فرعی  آقای غضنفر اسکو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی که سه دانگ مشاع از ششدانگ 

عرصه وقف میباشد  به مساحت 260.43 مترمربع . خریداری بال واسطه از مهری شعبانی  .
22- اصلی ) قریه حسین آباد غربی ) علیا ( (

73 فرعی  آقای محمد رضا بابائی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  با کاربری باغی به مساحت 227.20 متر 
مربع . خریداری بال واسطه از سید مهدی موسوی  .

23- اصلی ) قریه حسین آباد غربی ) سفلی ( (
99 فرعی  آقای محمد عبادی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری 112 متر مربع توسعه مسکونی و 

243 متر مربع کاربری زراعی میباشد به مساحت 355 متر مربع . خریداری بال واسطه از مجتبی عبادی  .
26- اصلی ) قریه ورکاده غربی (

502 فرعی  از 5 فرعی آقای  سید احمد عبداله زاده خراط در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  احداثی به 
مساحت 742 مترمربع . خریداری بال واسطه از سبز علی عبداله زاده  .

503 فرعی  از 5 فرعی خانم  معصومه علوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری زراعی  به مساحت 
208.70 مترمربع . خریداری بال واسطه از بهنام برجسته و علی حبیبی  .

41- اصلی ) قریه تجن جار علیا (
5798 فرعی  خانم ام البنین حداد در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 194مترمربع . خریداری 

بالواسطه از عین اله تجن جاری  .
5799 فرعی  آقای وحید خلیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 791 مترمربع . خریداری 

بالواسطه از علی اکبر تجن جاری  .
5800 فرعی  آقایان محمد فالح و پرویز ابراهیمی زاده عمران هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 150.40 مترمربع . خریداری بالواسطه از حبیب اله نور محمدی و خدیجه ابراهیمی.  
5801 فرعی  آقای مجتبی جان پناه در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی با کاربری باغی به مساحت 149.50 

مترمربع . خریداری بالواسطه از سعید ابراهیمی .  
5806 فرعی  خانم رقیه اسکو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 129.62 مترمربع . 

خریداری بالواسطه از نبی اله اسکو .  
42- اصلی ) قریه شهربانو محله غربی (

8047 فرعی  از 1327 فرعی آقای نعمت اله اسحقی کنار انجام در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی که کل 
عرصه وقف میباشد به مساحت 340 مترمربع . خریداری مع الواسطه از اداره اوقاف آمل   .

48- اصلی ) قریه چندر محله و میخران (
429 فرعی  آقای علی محمد اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 6696 مترمربع . خریداری مع 

الواسطه از علی اکبر اکبری . 
49- اصلی ) قریه سوته کال (

370 فرعی  از 3 فرعی آقای ولی اله حبیبی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 155.55 
مترمربع . خریداری مع الواسطه از غالمحسن معتقدی  . 

371 فرعی  از 3 فرعی آقای سید ذبیح جاللی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 212.72 
مترمربع . خریداری بال واسطه از سید رحمت جاللی  . 

51- اصلی ) قریه درمه کال علیا  (
784 فرعی  خانم زینب باقری در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 998.65 مترمربع . خریداری بال 

واسطه از حسن بیک مهدوی  . 
52- اصلی ) قریه درمه کال سفلی  (

4313 فرعی  خانم زهرا دبیری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  احداثی مسکونی که یک نهم مشاع از کل عرصه 
وقف است به مساحت 114.50 مترمربع . خریداری بال واسطه از غالمحسن رمضانپور .  

58- اصلی ) قریه سائیج محله   (
558 فرعی  آقای محمد یدالهی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 575.12 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از حسن ید الهی .
59- اصلی ) قریه انجه پل  (

67 فرعی  آقای مجید زرجویان و خانم زهرا اسالمی پور  هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری باغی که ده سیر مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت 250.90 مترمربع . خریداری 

بال واسطه از روح اله طیرانی  .
61- اصلی ) قریه ولیسده  (

327 فرعی  آقای حامد شعبانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری صنایع که پانزده سیر مشاع از 
240 سیر ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت 1152.23 مترمربع . خریداری مع الواسطه از مسلم ابراهیمی  .

62- اصلی ) قریه ورامده (
31 فرعی  آقای خسرو باقری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری یکهزارو پنجاه متر مربع توسعه 

مسکونی و الباقی باغی میباشد  به مساحت 1860  مترمربع . خریداری مع الواسطه از زلفعلی باقری  .
70- اصلی ) قریه کاسمده و اسکو محله  (

1636 فرعی  آقای غالمحسن هدایتی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 235.42 مترمربع . 
خریداری بال واسطه از محمد علی محمودی .

83- اصلی ) قریه عالی کیا سلطان  (
2 فرعی  آقایان مرتضی و لطف اله و نعمت اله همگی ملک شاهی هر یک به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با کاربری باغی که کل عرصه وقف میباشد به مساحت 1900مترمربع . تملک به موجب حکم دادگاه از اداره 

منابع طبیعی .
138- اصلی ) قریه رزکه  (

516 فرعی  آقای سید عبداله واقفی و خانم سیما بیگی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان مسکونی به مساحت 241.10مترمربع . خریداری بال واسطه از علیرضا نیاکیان .

166- اصلی ) قریه لویجان  (
2 فرعی  آقای نعمت اله ملکشاهی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری یکصد متر مربع مسکونی و 

الباقی زراعی  به مساحت 461.60 مترمربع . خریداری بال واسطه از جعفر قلی ملکشاهی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 10 ثبت آمل – دهستان اهلمرستاق 

25- اصلی ) قریه کال صفا (
262 فرعی  شرکت گاز استان مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که دو دانگ و نیم از ششدانگ 

عرصه وقف میباشد به مساحت 237.20 مترمربع . خریداری بال واسطه از شورای محلی  .
263 فرعی  خانم  فاطمه محمدی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی که دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه 

وقف میباشد به مساحت 210.66 مترمربع . خریداری بال واسطه از عبداله مهرداد  .
264 فرعی  خانم  زهرا پرتوی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه 

وقف میباشد به مساحت 202.60 مترمربع . خریداری بال واسطه از فاطمه صمائی  .
265 فرعی  آقای  سعید صبوری  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری احداثی که یکصد سیر مشاع  از ششدانگ 

عرصه وقف میباشد به مساحت 190.50 مترمربع . خریداری بال واسطه از حمید راعی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 10 - دهستان الله آباد انتزاعی از ثبت بابل  

21- اصلی ) قریه اجبار کال (
1188 فرعی  آقای  عین اله عباس زاده  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 297.79 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از نوابه خدایی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپی 

1 - اصلی ) قریه مصیبتان (
699 فرعی  خانم صدیقه رئیسی اسحقی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  که ششدانگ عرصه آن وقف 

میباشد به مساحت 118.96 متر مربع . خریداری بال واسطه از بهروز حسین پور  . 
5 - اصلی ) قریه آهنگر کال (

212 فرعی از 94 و 103 فرعی  آقای  سید منوچهر امیر حسینی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  
به مساحت 430.29 متر مربع . واگذاری مع الواسطه از بنیاد علوی  . 

213 فرعی  از 130 فرعی  آقای  علیرضا اسماعیل نژاد در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 433.90 متر مربع . واگذاری 
مع الواسطه از بنیاد علوی  . 

8 - اصلی ) قریه کلیکان سفلی (
18 فرعی  آقای  حسن آذری فرد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 908.94 متر مربع . 

خریداری بال واسطه از کاظم روحی  . 
9 - اصلی ) قریه کالمحله (

134 فرعی  آقای  پژمان اسفندیاری مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری 305 متر مربع 
توسعه مسکونی و الباقی زراعی میباشد به مساحت 473.60 متر مربع . خریداری بال واسطه از مجید سهرابی  . 

43 - اصلی ) قریه قادی محله (
341 فرعی  شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 

تاءسیسات و تجهیزات روستائی به مساحت 412.71 متر مربع با گواهی شورای محل .
لذا به موجب ماده – 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده – 13 – آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعل ام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روستاها از طریق  الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبالً اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 97/150/4861
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم  1397/09/18

سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آمل

ایجاد 4۰۰ هزار شغل 
تعاونی در بخش خدمات

 
رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  تعاونی های خدماتی  مدیرکل دفتر 
اجتماعی بیش از 50 درصد اشتغال موجود را متعلق به بخش 
خدمات دانست و گفت: در حال حاضر 30 هزار تعاونی در کشور 

در 21 گرایش خدماتی مشغول فعالیت هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا ناطقی اظهار کرد: در 
حال حاضر 30 هزار تعاونی در کشور در 21 گرایش خدماتی 
خدمات  بسته بندی،  گردشگری،  درمان،  و  بهداشت  از  اعم 
غذایی، امور مالی، فناوری اطالعات،  حمل و نقل و آموزش 
فعالیت دارند و  برابر آمارها این تعداد تعاونی برای بیش از 
۴00 هزار نفر اشتغالزایی داشته اند.وی با اشاره به ایجاد 700 
تعاونی خدماتی در ابتدای سال، میزان اشتغال ایجادی توسط 
این تعاونی ها را بیش از 10 هزار شغل عنوان کرد.مدیرکل دفتر 
تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
این که تعاونی های گرایش خدمات جزو پرشمارترین تعاونی ها 
هستند، افزود: امسال پیش بینی شده که 1300 تعاونی در 
بخش خدمات راه اندازی  شود و در صورت تحقق این هدف، 
حداقل 1۹ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.به گفته ناطقی، 
ایجاد شغل در ایران از مهمترین موضوعاتی است که باید در 

دستور کار قرار گیرد و تمام سیاستهای اقتصادی و توسعه ای 
بر مبنای ایجاد اشتغال در کشور پی ریزی شود و تالش ما این 
است که با افزایش فرصتهای شغلی در اقتصاد بتوانیم بر بحران 
بیکاری غلبه کنیم.وی در ادامه اجرای طرح »روستا تعاون« را 
در ایجاد اشتغال پایدار و ماندگاری جوانان در روستاها موثر 
خواند و گفت:بر اساس آمارها 60 هزار روستا در کشور وجود 
دارد که بخشی از آنها با مهاجرت گسترده ساکنان خود مواجه 
شده اند؛  البته در بخشی از این روستاها کمتر از 100 خانوار 

زندگی می کنند و طبیعی است که توجه به روستاها می تواند 
تعاونی های  کند.مدیرکل  برطرف  را  مشکالت  زیادی  حد  تا 
خدماتی وزارت تعاون، تاکید کرد: وقتی روستایی دارای فرصت 
شغلی باشد جوانان انگیزه کمتری برای مهاجرت می یابند در 
نتیجه روستاها به عنوان کانون تولید در اقتصاد خالی از سکنه 
نمی شوند. از این رو اجرای طرح » روستا تعاون« و تخصیص 
اعتبارات برای ایجاد اشتغال روستایی می تواند شرایط زندگی و 

کار در روستاها را بهبود بخشد.



چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده 
بودن همانا بزرگ بودن است. 

)امرسون(

سخن حکیمانه

انعکاس پیچیدگی  های موجود 
روابط انسانی در مدیریت ادعا

مدیریت  و  »قرارداد  کتاب 
پرسش  بر  شرحی  ادعا« 
پیمانکاری  پاسخ های  و 
پیچیدگی  های  انعکاس  و 
انسانی  روابط  در  موجود 

است.
به  ادعا  مدیریت  و  قرارداد  کتاب  مهر،  گزارش  به 
و  پرسش  بر  شرحی  آمری نیا،  مرتضی  نویسندگی 
پاسخ های پیمانکاری است. انعکاس پیچیدگی  های 
موجود در روابط انسانی را می توان در تعبیرهای مختلف 
از یک اتفاق مشاهده کرد. حال وقتی رابطه   ای در قالب 
قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می  شود، موضوع 
پیچیده  تر می شود. بنابراین مباحث مرتبط با تعیین حد 
و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت 
اهمیت  حائز  و  ارزشمند  بسیار  مطروحه،  ادعاهای 
است.گاهی اوقات پیمانکاران یا کارفرمایان، در جریان 
اجرای پروژه به دلیل عدم اتفاق نظر بر مفاد مندرج در 
قراردادها و یا در راستای رفع ابهامات موجود، اقدام به 
استعالم موارد از سازمان برنامه و بودجه کشور کردند. 
سازمان نیز ضمن پاسخ گویی به استعالمات مذکور، 
تعدادی از آنها را تحت عنوان »مجموعه پرسش و 
پاسخ های متداول« در پایگاه اطالع رسانی نظام فنی 
و اجرایی کشور منتشر می کند که بخشی از»پرسش و 
پاسخ ها«، مربوط به عدم انطباق روند اجرایی پروژه 
با سندی است که »شرایط عمومی پیمان« نام دارد.با 
وجود اینکه »پرسش و پاسخ ها« به صورت رسمی و 
در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه منتشر نمی شوند، 
لکن مدیران و دینفعان پروژه ها ، در اکثر موارد جهت 
یافتن پاسخ به ادعاهای مطروحه و یا مدیریت آنها، به 
مجموعه مذکور مراجعه و به مفاد آن استنـاد می کنند. 
زیرا مصادیق عینی و واقعی طرح و دفاع از دعاوی 
فنی و قراردادی در حوزه صنعت احداث را می توان 
در مجموعه پرسش و پاسخ ها یافت.کتاب »قرارداد و 
مدیریت ادعا« مشتمل  بر ۱۷۰ صفحه، به تجزیـــــه 
و تحلیـــل این »پرسش و پاسخ  ها« در بخش مرتبط با 
»شرایط عمومی پیمان« پرداخته است. تجزیه و تحلیلی 
که صرفاً به مفاد مندرج در »شرایط عمومی پیمان )ها( « 
اکتفا نمی کند بلکه با استناد به متون قراردادی استاندارد، 
منابع غنی در فقه اسالمی و حقوق معامالت، به بسط 
و بررسی عمیق تر موضوعات مورد ادعا می پردازد.
تدوین کتاب »قرارداد و مدیریت ادعا«، حاصل حدود 
4۰۰۰ ساعت مطالعه مستمر و کار کارشناسی بر روی 
»مجموعه پرسش و پاسخ ها« و دربردارنده بخشی از 
تجربیات ۱۷ ساله در حوزه پروژه های عمرانی، تهیه 
و تنظیم انواع قراردادها ) طراحی، تأمین و ساخت( 
و شرکت در جلسات متعدد طرح یا دفاع از ادعاهای 
فنی و قراردادی است.آنچه که این کتاب را از سایر 
کتاب هایی که در این حوزه نگارش شده است، متمایز 
می کند؛ بررسـی و تجـزیه تحلیل ادعاهای مطرح 
شده در قـالب رویدادها به وجود آمده در پروژه ها 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

بازرگان چهره صرفا سیاسی نیست

مستند سینمایی »راه طی شده« ساخته علی مالقلی پور با موضوع اندیشه و عملکرد 
و  رونمایی شد  ماه در حوزه هنری  آبان  بازرگان روز گذشته 2۹  مهدی  مهندس 
مورد استقبال قرار گرفت. کارگردان این اثر با اشاره به اینکه ساخت مستند دغدغه 
شخصی اش بوده و برخی یاران و نزدیکان مهندس بازرگان هم اذعان دارند که این 
مستند برآمده از یک نسل جدید است؛ همه را به تماشای صبورانه »راه طی شده« 

دعوت کرد.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، محمد حسن 
روزی طلب  پژوهشگر این اثر نیز بعد از نمایش این فیلم درباره قابل قبول بودن این 
مستند گفت: بعضی شخصیت ها در تاریخ انقالب تابو شده اند و نمی شود در موافقت 
یا مخالفت آن ها خیلی صریح صبحت کرد و خوشحالم پس از مستند »قائم مقام« این 

حصار درباره آقای بازرگان شکسته شده است.
درباره  مستندسازی  کرد:  بیان  خود  اثر  ترین  تازه  درباره  نیز  پور  مالقلی  علی 
شخصیت هایی مثل بازرگان یا دکتر شریعتی و استاد مطهری کار سختی است، چرا 
که آنها صرفا چهره های سیاسی نبودند.وی همچنین درباره پرداخت به بحث نهضت 
آزادی اظهار کرد: این نهضت با وجود انحالل، هنوز حالت حزبی خود را حفظ 
کرده است. وقتی سراغ افرادی از این حزب رفتیم، گفتند باید سواالت مان را در 
اختیارشان بگذاریم و پرسیدند که قرار است چه حرفی گفته شود؟ اصال چرا بازرگان 
انتخاب شده است؟ چرا حوزه هنری سراغ بازرگان آمده است؟ بعد از 2 ماه آقای 
بدیع زادگان که مسؤول بنیاد فرهنگی بازرگان است، گفت تحقیق کرده ایم که نظر شما 
با ما همخوانی ندارد و ما همان جا گفتیم که این مساله را از همان ابتدا با شما مطرح 
کردیم که او قبول کرد. خانم بنی اسدی نوه بازرگان نیز زمانی که پرسید قرار است چه 
حرفی در مستند زده شود، گفتیم قرار است از بازرگان انتقاد کنیم، مگر پدربزرگ شما 
انتقادپذیر نیست؟ او این مساله را قبول کرد اما درباره چرایی انتقاد سوال داشت. به او 
گفتم بنده طرفدار امام خمینی)ره( هستم و به صراحت به شما می گویم که بعد از این 
همه سال اگر ما نسل های جوان نتوانیم با هم حرف بزنیم بسیار بد است. نه ما عضو 
حزب جمهوری اسالمی و نه شما عضو حزب نهضت آزادی هستید که بخواهیم با 
یکدیگر دعوا کنیم، بلکه شما یک دیدگاه و ما نیز یک دیدگاه داریم و االن این مستند 
می تواند فرصتی برای گفت وگو باشد. در واقع دنیای امروز اصال جایی نیست که بتوان 

سلیقه و نظر را پنهان کرد. بنابراین آنها از همان ابتدا دیدگاه و نظر ما را می دانستند.
وی افزود: باالخره نهضت آزادی حزبی است که جمهوری اسالمی تاکنون ورود 
چندانی به آن نداشته است و اگر هم در شرایط فعلی حرفی درباره اش زده شود، بحث 
دولت موقت است، از این نظر مستند ما برای این گروه فرصتی برای طرح مجدد 
نام شان بود. از طرفی واقعا نیاز بود برای یک بار هم که شده با بازرگان مواجهه فکری 
و اندیشه ای نیز صورت گیرد و اتفاقا بخش زیادی از انتقاداتی که در کار وجود دارد، 
در همین مقطع است. من با اکثر افراد حاضر در مستند بحث کردم و آنها می دانند 
که ما با گروه آنها )نهضت آزادی( درباره موضوعات مختلفی مثل سازمان مجاهدین، 
جنگ و والیت فقیه چالش داریم. البته این مستند مهندس بازرگان را تکمیل نمی کند، 
بلکه بخشی از این شخصیت است؛ چرا که یک اثر بیشتر از این گنجایش ندارد و ما 
هر جنبه دیگری را نیز انتخاب می کردیم، باز کار تکمیل نمی شد.وی با اشاره به اینکه 
مستند فقط درباره بازرگان نیست، گفت: این اثر درباره »راه طی شده« از سوی او است. 
البته سازمان مجاهدین را هم از دریچه ارتباط با نهضت آزادی بررسی می کنیم. باالخره 
این »به نام خدا و به نام خلق« و این التقاط فکری از کجا آمده است؟ اینکه می شود 
افکار مادی را همپای افکار الهی بدانیم، از کجا آمده است؟ این از راه طی شده آمده 
است که بشر با عقل خود و با همه اشتباهات خود می تواند با عقل بی نهایت خداوند 
برابری کند و این در »راه طی شده« وجود دارد؛ نه اینکه تنها بنده بگویم، بلکه دکتر 
نوید بازرگان فرزند او نیز همین مساله را می گوید. مستند درباره بازرگان و البته راه 
طی شده او است و ما درباره تاثیرات مثبت و منفی یک جریان فکری صحبت می کنیم.

 انتقاد از هدفمند نبودن جریان نمایشنامه نویسی در ایران 

یک کارگردان و مدیر فرهنگی هنری کشور 
با اشاره به برگزاری جشنواره هایی که توجه 
به یکی از مفاخر را در دستور کار خود قرار 
اجتناب  را  مساله  این  ضرورت   ، میدهند 
ایجاد هویت  ناپذیر دانست که زمینه ساز 
فرهنگی شده و توجه گسترده تر مسئوالن 

امر را میطلبد.
عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، حسین 

مسافر آستانه در گفت و گویی با امور ارتباطات رسانه ای جشنواره خاطر نشان 
ساخت: اگر هرگاه بخواهیم جایگاه و اهمیت ادبیات نمایشی ایران را یاد آور شویم از 
بزرگان و تاثیر گذاران این مساله نام ببریم بدون تردید نام اکبر رادی یکی از درخشان 
ترین و موثرترین افراد این حوزه خواهد بود. چرا که اکبر رادی فقط یک نمایش نامه 
نویس نیست بلکه او یک تاریخ نگار هویت فرهنگی است. آثار رادی چه آنهایی که 
متاثر از چخوف نوشته شده و چه آنهایی که متاثر از مسائل اجتماعی نوشته شده ما را 
به این نکته می رساند که اکبر رادی یک هویت فرهنگی را که در جایش در نمایشنامه 
نویسی ما خالی است به نمایش میگذارد .مدیرمسئول انجمن هنرهای نمایشی ایران با 
اشاره به این مساله که بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به شخصیت ها و مفاخر خود 
از طریق برگزاری جشنواره، بزرگداشت و غیره به صورت پیوسته هم برای مردمان 
و نسل های جدید خود فرهنگ سازی و هویت سازی کرده و هم زمان این فرهنگ 
سازی را به کشورهای مختلف نیز صادر می کنند گفت: به عنوان مثال کشور دانمارک 
با محوریت قرار دادن هانس کریستین آندرسن توانست فرهنگ و هویت فرهنگی 
خود را به تمام جهان صادر کند و امروزه شاید هیچ کشوری با نام آندرسن و آثارش 
غریبه نیست و از این رو محور قراردادن شخصیتی مانند اکبر رادی که رنگین کمان 
متنوعی از فرهنگ و هویت فرهنگی بخشی از ایران  یعنی پهنه گیالن را در آثارش 
می بینیم می تواند زمینه ساز صدور این فرهنگ و هویت غنی و سالم به سایر نقاط 
دنیا باشد و بدون تردید درخششی فراوان را نیز خواهد داشت.مسافر آستانه با انتقاد 
از هدفمند نبودن جریان نمایشنامه نویسی در ایران  گفت: متاسفانه جریان نمایش نامه 
نویسی در کشور ما شفاف و روشن نیست و سلیقه ایی است و به جز چند نویسنده 
محدود که یکی از آنها اکبر رادی است طی چند دهه اخیر جریان مستمر و هدفمندی 

را از سوی نویسندگان و ادبیات نمایشی ایران شاهد نبوده ایم. 

خبر

به  است«  من  با  »لیلی  جدید  نسخه  یا  مدافع«  »وکیل  فیلم 
جشنواره فجر می رسد.

فیلم سینمایی »وکیل مدافع«  کننده  تهیه  محسن علی اکبری، 
فیلم  جشنواره  به  است  قرار  که  سینمایی  فیلم  »این  گفت: 
که  است«  من  با  »لیلی  مشابه  است  طنزی  یک  برسد  فجر 
می رود.  جبهه  به  اختیار  به  اصلی  کاراکتر  جا  این  در  البته 
به جبهه  اجبار  به  است«  من  با  »لیلی  کاراکتر  در صورتیکه 

می رود و صحنه های طنزی را ایجاد می کند.«
شهید  دختر  بابایی  سلما  را  مدافع«  »وکیل  سینمایی  فیلم 
در شهرک سینمایی  این روزها  و  می کند  کارگردانی  بابایی 

دفاع مقدس فیلمبرداری می شود.

ساخت فیلمی شبیه

 »لییل اب من است«

مجموعه تلویزیونی »بی قرار« به کارگردانی فلورا سام سرانجام پس 
از چهار سال از دوشنبه هفته آینده )پنجم آذر( در باکس اصلی 
سریال های شبکه دوم سیما و از ساعت 2۱:3۰ تا 22:3۰ روی آنتن 
خواهد رفت.این سریال پربازیگر در سال ۹3 در تهران، مشهد و 
پاریس مقابل دوربین رفت. جالب اینکه ساخته سام از آن تاریخ 
بود. نیافته  اجازه پخش  تلویزیون  به تصمیم مدیران  بنا  تاکنون 
پخش آنونس های این مجموعه نیز بزودی از شبکه دوم سیما آغاز 
خواهد شد.الله اسکندری، سارا خویینی ها، محمدرضا شریفی نیا، 
پژمان بازغی، آتیال پسیانی، شقایق فراهانی، محمد صادقی، کامران 
تفتی، امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، داریوش کاردان، مریم 
امیرجاللی، مریم بوبانی، زهرا سعیدی، اسماعیل خلج، آتش تقی پور، 
سولماز آقمقانی، رضا اخالقی راد، سعید محیط، هادی فراهانی، همراه 
با هنرمندان خردسال فاطمه دقاقی و حامی فراهانی بازیگرانی هستند 

که در این مجموعه 28 قسمتی به ایفای نقش پرداخته اند.

»یب قرار« پس از ۴ سال
 اجازه پخش گرفت

شهاب حسینی بعد از پایان سریال »شهرزاد« در سه فیلم سینمایی 
بازی کرده است، »نرگس« جدیدترین اثری که این بازیگر در آن 

نقش آفرینی کرده است.
به فیلمبرداری فیلم سینمایی »نرگس« نخستین ساخته سینمایی 

پیام اسکندری در سکوت خبری آغاز شد.
شهاب حسینی که طی سالهای اخیر بیشتر با فیلم اولی ها 
همکاری کرده در اولین فیلم بلند امیر اسکندری جلوی دوربین 

رفته و نقش اصلی »نرگس را بازی می کند.
بنابر اعالم کانال تلگرامی سینما فیلم پیام اسکندری برای نمایش 

در جشنواره فجر آماده می شود.
به غیر از »نرگس« شهاب حسینی فیلم های »آن شب«، »البیرنت«، 
»البی« و »نبات« را آماده نمایش دارد که به احتمال فراوان تعدادی 

از این فیلم ها در جشنواره فجر رونمایی می شوند.

»نرگس«، جدیدترین 

فیلم هشاب حسیین

 رقابت ۱۸۸ فیلمساز از 
پنجم آذر در تهران

پانزدهمین  آغاز  با  همزمان  ماه  آذر  پنجم  دوشنبه  از 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ۱88 فیلمساز شامل 
۱۶4 فیلمساز داخلی و 24 فیلمساز خارجی با یکدیگر 

به رقابت می پردازند.
جشنواره  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
بین المللی فیلم مقاومت؛ ۱88 فیلمساز از سینماگران 
داخلی و خارجی در مسیر جشنواره مقاومت از پنج 
قاره و از 23 کشور هفته آیندهدر تهران با یکدیگر 
رقابت می کنند.بر پایه این خبر؛ ۵۷ نفر از چهره های 
مطرح و شناخته شده سینِمای ایران و جهان کار داوری 
در بخش های مختلف جشنواره را بر عهده دارند.در 
این خبر آمده است: در بخش بین الملل جشنواره در 
این دوره در مجموع ۹۰۶ فیلم از ۹4 کشور متقاضی 
حضور بودند که 24 فیلم از 23 کشور به بخش مسابقه 
راه پیدا کردند. 24 فیلم شامل: ۹ فیلم سینمایی و ۱۵ 
فیلم مستند از 23 کشور به مرحله مسابقه جشنواره 
راه پیدا کرده اند. به این ترتیب: سوریه 4 فیلم، روسیه 
3 فیلم ، عراق ۱ فیلم، بحرین یک فیلم، عربستان ۱ 
فیلم، لبنان 3 فیلم ، فرانسه 2 فیلم، اسپانیا ۱ فیلم ، هند 
2 فیلم ، آمریکا 3 فیلم، اوروگوئه ۱ فیلم ، کانادا ۱ 
فیلم، ترکیه و بوسنی ۱ فیلم و انگلیس و چین ۱ فیلم.

همچنین؛ ۱۶4 فیلم از سینماگران داخلی در بخش های 
»سینمایی«، »کوتاه«، »مستند«، »جلوه گاه نور« و »روایت 

نو« به رقابت می پردازند.

خبر

خبرنگار پیام زمان  - حبیب نتاج: این مراسم با  تجلیل از 
خادمین و واقفین و هیئت امنای بقاع  متبرکه ؛حسینیه ها ؛ 
مساجد و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم 

قرآنی آمل برگزار گردید
 در این مراسم بعد از تالوت قرآن مجید و سرود جمهوری 
اسالمی ایران و گروه تواشیح سبحان برنامه های  متنوع انجام 
گردید.  حجت االسالم محمد هادی بهرامی رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان آمل ضمن خیر مقدم گویی به  مدعوین 
و مهمانان این مراسم بیان داشت  امسال بالغ بر 2۵ میلیارد ریال 
عواید موقوفات صرف هزینه های عمرانی بقاع متبرکه امامزادگان 

؛ ضیافت های مختلف اطعام دهی  سرور ساالر شهیدان و 
ساخت مساجد انجام گرفت وی با بیان اینکه اولین موقوفات 
روی زمین خداوند متعال با خلقت این جهان هستی   است 
بیان داشت حق تعالی به هدایت پیامبران و امامان آنهارا وقف 
کرد بهرامی  در ادامه افزود هر روز ؛روز وقت می باشد و هر 
کسی می تواند در این جهان هستی با موضوع روز بتواند برایش 
به یادگار تا قیام قیامت در دفتر اعمال وقف ثبت و ضبط گردد 

وی بیان کرد: کرامات انسانی در خیرات نادیده گرفته میشود ، که 
باید در این راستا عزت و احترام بین مردم تقسیم شود.

در پایان بهرامی از مستاجران خوش حساب موقوفات و به 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آمل  خصوص از رئیس 
آقای محمد حسن روشنایی به خاطر تعامل و همکاری مداوم 
و خوبشان با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تشکر و 
قدردانی به عمل آورد. در ادامه غالمیان رئیس حوزه امام حسن 
عسگری آمل اعالم داشت اسالم در هیچ زمینه ای بن بست ندارد 
و تشیع تنها مذهب دین اسالم است  که دارای بن بست نیست  
وی یادآوری کرد فرهنگ وقف را باید به خودمان و آیندگان 
خودمان بیاموزیم این فرهنگ در نسل جدید بر مبنای نیازهای 
جامعه وقف گردد و ترویج فرهنگ وقف را با کمک آموزش و 

پرورش در مدارس عمومی گردانیم 

برگزاری همایش یاوران وقف در شهرستان آمل برگزار شد

انتقاد بنی اعتماد از نمایش فیلم های نامناسب
رخشان بنی اعتماد از بی توجهی مسئوالن 
به مستندهای تهیه شده در پروژه کارستان 
و همچنین نمایش فیلم های نامناسب برای 

دانش آموزان انتقاد کرد.
نشست نقد و بررسی مستند »توران خانم« 
مجتبی  و  اعتماد  بنی  رخشان  ساخته 
میرتهماسب، بعد از نمایش این فیلم در عصر 
چهارشنبه 30 آبان در سینما فلسطین با 
حضور کارگردانان فیلم، نوش آفرین انصاری، 
علیرضا  و  کودک  کتاب  شورای  رییس 
میرفخرایی، مدیر نشر فرهنگ نامه در چهل 
و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
برگزار شد.علی زارعان که اجرای نشست را 
بر عهده داشت در ابتدای این مراسم گفت: 

»نمایش فیلم »توران خانم« در این رویداد 
سینمایی اتفاق خوبی است و امیدواریم در 
انتخاب هایی،  سال های آینده هم با چنین 

جشنواره هایی پر بار و معنا داشته باشیم.«
رخشان بنی اعتماد نیز در ادامه با اشاره به این 
مطلب که آموزش و پرورش نیازمند ترمیم و 
اصالح است و برگزاری چنین جشنواره هایی 
بردارد،  زمینه  این  در  را  قدم هایی  می تواند 
درباره ساخت توران خانم گفت: »از مهرماه 
سال ۹1 برای ساخت این مستند شروع به 
جلسه های  آخرین  متاسفانه  و  کردیم  کار 
فیلمبرداری با نبود ایشان متقارن شد. خانم 

میرهادی بسیار سخت شان بود که درباره شان 
افراد  در  روحیه  این  و  شود  ساخته  فیلم 
آوردیم  ما شانس  و  بود  ایشان هم  نزدیک 
که بعد از مشورتشان با شورا موافقت کردند 
تا فیلم ساخته شود.«او همچنین از ساخت 
فیلم دیگری درباره توران میرهادی خبر داد 
و گفت: »زندگی ایشان به قدری نقطه های 
طالیی و اتفاق های بسیار دارد که نمی توان 
با یک فیلم به همه آن پرداخت و هرچند 
ما در ادامه پروژه های کارستان فیلم توران 
خانم را ساختیم در حال حاضر هم در حال 
نوشتن فیلمنامه ای درباره بخش های دیگر 

زندگی و شخصیت ایشان هستیم.«در ادامه 
این نشست، بنی اعتماد در پاسخ به یک معلم 
آثاری  نمایش  و  تولید  خواستار  که  حاضر 
همچون »توران خانم« بود، اظهار کرد: »کار 
ما فیلم ساختن است و زمانی که در حوزه 
مستند کار می کنی، سختی ها بسیار زیاد و 
وضعیت کاری اسفناک است.«بنی اعتماد با 
انتقاد از برخی فیلم ها که برای دانش آموزان به 
منظور نمایش در سال های اخیر انتخاب شده 
است، تصریح کرد: »برخی فیلم هایی که برای 
نمایش دانش آموزان انتخاب می شوند اصال 
مناسب آنان نیست اما فیلم هایی چون پروژه 
کارستان که امروز در اروپا و آمریکا با استقبال 
با  داده شده اند، در کشور خودمان  نمایش 

بی توجهی مسئوالن روبرو می شوند.«

بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت

گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
گفت ما را جلوه معشوق در اين کار داشت

امروز با حافظ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید 
به  باید  کتاب خوانی  مساله  اینکه  بر 
شود،  تبدیل  اجتماعی  جنبش  یک 
اصلی  نقش  نمی تواند  دولت  گفت: 
را در این زمینه داشته باشد و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز سعی دارد 
از طریق برگزاری جشنواره هایی مانند 
مروجان کتاب، باشگاه های کتابخوانی 
و تفاهم نامه هایی با مدرسه ها در این 

فضافرصت بیشتری را فراهم کند.
به گزارش پیام زمان از مرکز روابط 
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس 
کتابگردی  روز  حاشیه  در  صالحی 
دولت  گفت:  کاغذ  وضعیت  درباره 
قابل  رویکرد  روحانی  آقای  جناب 
توجهی درثبات نرخ ارز داشته است، 
زیرا این موضوع به اقتصاد کشور و 

عوامل متاثر از آن کمک می کند.
وی ادامه داد: تا بهمن ماه سال گذشته 
دولت به شکل قابل توجهی نرخ ارز 
نرخ  نگهداری  داشت.  نگه  ثابت  را 
ارز کار راحتی نیست اما آقای رئیس 
زمینه  این  در  زیادی  تالش  جمهور 
داشت و از دولت های موفق در این 
زمینه بود اما به خاطر بدعهدی هایی که 
رخ داد اتفاقات امروز را شاهد هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام 
شرایط تغییر کرد. دولت در زمینه تک 
نرخی شدن ارز وارد کار شد تا با نرخ 
دولتی ارز کاالی اساسی را وارد کرده 
که فشار کمتری به مردم وارد شود. 
نرخ ارز برای کاالی اساسی در ابتدا 
تومان   42۰۰ سپس  و  تومان   38۰۰
گفت:  ادامه  در  صالحی  شد.  تعیین 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  که  تالشی 

اسالمی انجام داد این بود که کاغذ هم 
در ردیف کاالهای اساسی قرار بگیرد. 
با توجه به تجربه هایی که از دوره قبل 
داشتیم به دنبال این بوده ایم که وارد 
شهریورماه  اما  نشویم،  کاغذ  توزیع 
امسال به نظر آمد باید در این زمینه 
کارگروه  اساس  براین  و  کنیم  ورود 
تالش  افزود:  شد.وی  تاسیس  کاغذ 
در این کارگروه بر این بود که عناصر 
دولتی اعم از صنوف و مجموعه های 
باشند.  داشته  از کاغذ حضور  منتفع 
وزارت  در  کارگروه  این  دبیرخانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد که 
به تازگی کار خود را آغاز کرده است؛ 
مجموعه های  اینکه  برای  ما  تاکید 
مختلف در این کارگروه حاضر باشند 
احتمال رانت  و  برای کاهش  تالش 
است،  بوده  کاغذ  غیرموجه  توزیع 
که  بوده ایم  این  دنبال  به  همچنین 
تصمیم های این کارگروه شفاف باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح 
کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در زمینه کاغذ در ابتدا تالش داشت 

کاغذ جزئی از کاالهای اساسی باشد، 
سپس به دنبال این بودیم که ساختار 
مجموعه های  مشارکت  با  درست 
را  حداکثری  شفافیت  و  مختلف 
در زمینه ورود و توزیع کاغذ داشته 
باشیم و نظارت به صورت همگانی 
در این بخش باشد.صالحی در مورد 
نیز  اخیر  ماه های  در  کاغذ  بحران 
مشکلی  نمی گویم  بنده  داد:  توضیح 
تالش  ولی  نداریم  کاغذ  زمینه  در 
کنترل کرده  را  این موضوع  می کنیم 
و مشکالت را به حداقل برسانیم.وی 
همچنین درباره شفافیت واردات کاغذ 
با نرخ دولتی که از سال گذشته وارد 
کشور شده و اینکه هزاران تن کاغذ 
گفت:  است،  کجارفته  به  شده  وارد 
این حرف کامالدرست است و باید 
واردات کاغذ پیش از شکل گیری این 
کارگروه شفاف شود. باید این موضوع 
به صورت مطالبه عمومی مطرح شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
مشکالت حوزه نشر نیز اظهار کرد: 
حوزه کتاب و نشر مشکالت و درد و 

دل های قدیمی دارد و من نسبت به آنها 
آشنا هستم. متاسفانه فضای حوزه نشر 
و کتاب به دالیل مختلف دچار مشکل 
است. ما در حوزه تولید کتاب روند 
رو به رشدی داشته ایم اما روند استفاده 
از کتاب تا رسیدن به نقطه مطلوب 
فاصله دارد. مجموعه های مختلف باید 
به کمک صنعت نشر بیایند تا روند 
فاصله  مطالعه  سرانه  با  کتاب  تولید 
تصریح  باشد.صالحی  داشته  کمتری 
نیم  و  دوازده  ما  مطالعه  سرانه  کرد: 
دقیقه است، این سرانه مطالعه با میزان 
تولید کتاب و کتاب هایی که از بیرون 
نظر  به  دارد.  زیادی  فاصله  می آیند 
می رسد نیاز به یک نهضت ملی داریم 
و همه گروه ها و نهادها باید حضوری 
جدی  در این زمینه داشته باشند.وی 
پروش  و  آموزش  نظام  داد:  ادامه 
مبتنی بر کتاب کنکوری است و در 
زمینه مطالعه آزاد کودکان اخالل ایجاد 
می کند؛ همان طور که احساس می کنیم 
شهرمان اکسیژن کمی دارد و دست در 
دست هم می دهیم تا این مشکل حل 

شود، باید این احساس را داشته باشیم 
که کتاب نخواندن برای فرهنگ ملی 

کشورمان هم مضر است.
بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرد: فرهنگ ملی مابا کتاب آمیخته 
نیازمنداین است که رسانه ها  بوده و 
باید دست  بپردازند.  این موضوع  به 
نهضت  این  تا  دهیم  هم  دست  به 
ملی به صورت گسترده حرکت کند.

بیان دغدغه های خود در  با  صالحی 
مورد مطالعه گفت: خانواده ها نسبت 
به درس خوانی دانش آموزان حساس 
کتاب خوانی  به  نسبت  و  هستند 
حساس نیستند و این امر خوبی برای 

توسعه فرهنگ نیست. 
یک  به  باید  کتاب خوانی  مساله 
جنبش اجتماعی تبدیل شود، دولت 
این  در  را  اصلی  نقش  نمی تواند 
زمینه داشته باشد. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز سعی دارد از طریق 
برگزاری جشنواره هایی مانند مروجان 
و  کتاب خوانی  باشگاه های  کتاب، 
تفاهم نامه هایی با مدرسه ها در فضای 
کتاب و کتاب خوانی، فرصت بیشتری 

را فراهم کند. 
کرد:  تصریح  پایان  در  صالحی 
کتاب فروشان  از  حمایتی  تسهیالت 
وجود دارد و این تسهیالت دراختیار 
آنها قرار می  گیردتا بتوانند فضای خود 
کتاب فروشی ها  و  بدهند  توسعه  را 
تجهیز شوند. این وام با سود کم اتفاق 
فصلی  طرح های  همچنین  می افتد. 
کتاب نیز با این نگاه شکل گرفته اند. 
نباید فراموش کرد که کتاب فروشی ها 
دریچه تنفسی برای محالت هستند و 
باید تالش کنیم آنها را حفظ کرده تا به 

توسعه فرهنگی کمک کنیم.

کاریکاتور

منواینهمهخوشبختیمحال!منوازاینجاانداختنبیرونیهخیال!

صالحی تاکید کرد: 

تبدیل مسئله کتاب خوانی به یک جنبش اجتماعی

انتقاد بنی اعتماد از نمایش فیلم های نامناسب


