
به گزارش زمان، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به عدم تامین منافع اقتصادی ایران از توافق هسته ای به کشورهای اروپایی هشدار داد. صالحی در حاشیه سومین سمینار همکاری های صلح آمیز هسته ای بین 
ایران و اروپا در بروکسل با هشدار به کشورهای اروپایی طرف برجام گفت: در صورت عدم اقدامات الزم در راستای حفظ منافع اقتصادی ناشی از برجام، عواقب زیانباری بر آن مترتب خواهد بود.
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سرمقاله

ادبیات، نجاِت برهوت فکری!

رسمی  سالنامه  در 
جمهوری اسالمی 24 
بزرگداشت  روز  آبان 
طباطبایی  عالمه 
مفسر  و  فیلسوف 
روز  و  کریم  قرآن 

مناسبت  همین  به  که  دارد  نام  کتاب 
هفته کتاب و کتابخوانی را تا 30 آبان ماه 
نامگذاری کرده اند.هفته گذشته که در ایامِ 
کتاب و کتابخوانی قرار داشتیم مراسم و 
ایده هایی متفاوتی در سطح کشور برپا 
بود؛ از مراسم بدرقه 40محموله فرهنگی 
حامل 250 هزار جلد کتاب به 40 نقطه 
از کشور با عنوان کاروان فرهنگی »حال 
امام  مطهر  حرم  از  که  خواندن«  خوش 
خمینی )ره( برگزار شد تا پخش سرود 
کتابدار، فیلم هایی از فعالیت کتابخانه های 
اجرای  و  کشور  سطح  در  ها  استان 
برنامه  یکایک  در  و...  نمایش نامه خوانی 
های فرهنگی که به جای خود اثرگذار و 

قابل احترام است.

2 الهام آمرکاشی

مونا مشهدی رجبی

رویکرد آمریکا در خروج از برجام غیرسازنده است

هشدار صالحی به اعضای برجـام

پیگرد قضایی 
اخاللگران کشور به بهانه 

مطالبات کارگران

به گزارش زمان ،آیت اهلل صادق آملی الریجانی گفت: دشمن در پی سوءاستفاده از 
برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانه ای برای 
استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی نظمی در کشور شود.وی با بیان اینکه مسئله اقتصاد 
و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است، یادآور شد: هنوز تا حل کامل 
مشکالت فاصله داریم و دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش دهد. قوای دیگر 
هم باید همکاری کنند و در این میان مسائل و مشکالت قشرهای مختلف را باید مورد 
توجه جدی قرار داد.رئیس قوه قضاییه به برخی مشکالت کارگران و مطالبات آنان 

اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. 
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روزانهم صبح اریان

فاصله
 3/5میلیونی 

دستمزد تا معیشت

نحوه اتصال
 کارت سوخت به 

کارت بانکی

تولید ۹ قلم
 داروی ضد سرطان 

در ایران
765

وزیر دفاع: حیثیت آمریکا مخدوش شده است

اجازهفکرتعدیبهایرانراهمنمیدهیم

معاون علمی ریاست جمهوری خبر داد:

دنیا پهپاد  تولیدکننده  برتر  کشور   ۵ و  جز ایران   
1

1
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 زمزمه های تک رقمی شدن نرخ دالر
کاهش فاصله دالر نیمایی با بازار آزاد

نگاه روز
پیش بینی آینده ارز و طال در دو سال پیش رو؛

دالر می ریزد، طال صعود می کند
7

با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تاکید بر این که امروز ایران با نشاط، استوار 
و سربلند با اعتماد به نفس کامل  در برابر 
مسئوالن نفرت پراکن، دروغگو، عهدشکن و 
جنایتکار آمریکا ایستاده است، گفت: به دنبال 
جلوگیری از خشونت و جنگ و بازدارندگی 

هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، امیر سرتیپ 
امیر حاتمی در آیین آغاز به کار نمایشگاه 
بین المللی هوایی ایران، اظهار کرد: نمایشگاه 
و  خواستن  اراده،  تجلی  ایران  برای  هوایی 
نماد تحقق نظریه مقاومت در برابر زورگویی 

است.
وی با بیان این که بر این اساس می خواهیم 
و  بنشینیم  نظاره  به  را  هموطنان  موفقت 
های  پیشرفت  افزود:  کنیم،  غرور  احساس 
مایه  ملت ها  همه  برای  فناوری  و  علمی 
افتخار است، برای ملت هایی که تحت فشار 
آنها  به رغم مخالفت  قدرت های زورگو و 
پله های موفقت را طی می کنند احساس غرور 
مضاعفی را به همراه دارد.وی با بیان این که 

نمایشگاه هوایی سمبل تحقق رویای بشری 
برای پرواز و تسخیر آسمان است، تصریح 
کرد: محکوم می کنیم کسانیکه تالش می کنند 
دیگران را  این علم هوانوردی محروم کنند؛ 
در حالیکه آنها به پیشرفت هایی که بر پایه 
و  جهان  مختلف  شده  ریخته  خون های 
متکی به ثروت های ملت های جنگ زده اقصا 
نقاط دنیا توانسته اند دستاوردهای بزرگی را 
علم،  این  از  استفاده  سوء  با  اما  کنند،  پیدا 
دنبال  به  گستاخانه  و  ظالمانه  قلدرمابانه، 
تئوری برتری هوایی بر فضای سایر کشورها 

هستند.
اسالمی  جمهوری  امروز  کرد:   تاکید  وی 
ایران با نشاط، استوار و سربلند با اعتماد به 
نفس کامل  در برابر مسئوالن نفرت پراکن، 
آمریکا  جنایتکار  و  عهدشکن  دروغگو، 

ایستاده است. 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
می دهد  نشان  هوایی  نمایشگاه  کرد:  تاکید 
آمریکایی ها با تحریم ظالمانه علیه ملت ایران 

حیثت خودشان را مخدوش می کنند.
ادامه در صفحه3

وزیر دفاع: حیثیت آمریکا مخدوش شده است

اجازه فکر تعدی به ایران را هم نمی دهیم
»علی اکبر صالحی«رییس سازمان انرژی اتمی در سومین سمینار همکاری های صلح آمیز 
هسته ای ایران و اتحادیه اروپا، ضمن غیرسازنده خواندن رویکرد دولت کنونی آمریکا در 
خروج از برجام گفت: این رویکرد نشان داد که این کشور به تعهدات بین المللی پایبند 
نیست. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این سمینار اولین نشست همکاری های هسته ای 
ایران واروپا بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یک جانبه این کشور علیه 
ایران است.صالحی دیروز سخنرانی خود را با ابراز خرسندی از حضور خود و همکارانش 
در سومین سمینار عالی رتبه همکاری های صلح آمیز هسته ای بین ایران و اتحادیه اروپا 
آغاز کردو گفت: این رویداد دو روزه باید به ما اجازه دهد تا ضمن ارزیابی تالش های 
مشترک دو سال گذشته، روش ها و ابزارهای واقعی برای حرکت به جلو با دیدگاهی 
روشن و گام هایی محکم را بررسی کرده و درباره آنها گفت وگو کنیم.صالحی با اشاره 
به دیدار با »میگل آریاس کانتیه« کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در بروکسل در سال 2016 
گفت آنچه که دراین سال مورد توافق قرار گرفت بازتاب ضرورت تحقق دستاوردهای 

توافق هسته ای در زمینه همکاری هسته ای بود.

صالحی گفت: ضمیمه سوم برنامه جامع اقدام مشترک نشان داد که توافق نهایی امضا 
کنندگان درباره رویکردها و اقدامات برای اجرای این توافق در این حوزه مهم و اساسی 
ضرورت دارد.صالحی گفت:این حقیقت که کارشناسان و دانشمندان ایران و اتحادیه اروپا 
برای تبادل تجربیات و دانش خود در خصوص استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای گفت 

و گو می کنند به خودی خود یک دستاورد بزرگ است.
ادامه در صفحه 2

صالحی هشدار داد: از عهده باخت در برجام برنمی آییم

رویکرد آمریکا در خروج از برجام غیرسازنده است

معاون علمی ریاست جمهوری خبر داد:

  ایران جزو 5 کشور برتر تولیدکننده پهپاد دنیا

جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
گفت: ایران جزء چند کشور اول تولید پهپاد در 
دنیا محسوب می شود که این پیشرفت مدیون 

بخش خصوصی دانش بنیان است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سورنا ستاری در 
نهمین همایش و نمایشگاه بین المللی هوایی 
ایران با تأکید بر لزوم حمایت از استارت آپ 
های بخش خصوصی حوزه هوا و فضا گفت: 
تا زمانی که منابع مالی دولت با نوآوری بخش 
خصوصی ادغام نشود نمی توان فعالیت های 
این بخش را از آنچه هست، توسعه بیشتری 
هوانوردی  بخش  در  مثال  عنوان  به  داد. 
و  شده  انجام  که  هایی  نوآوری  با  نظامی 
بخش خصوصی در آن دخالت داده شد به 
جایی رسیدیم که جنگنده های ما عماًل همه 
اجزایش تولید داخل شده است.وی با تأکید 
بر اینکه در بین چند کشور اول دنیا در زمینه 
تولید پهپاد )پرنده هدایت پذیر از دور( هستیم 
گفت:  است،  خصوصی  بخش  مدیون  که 
حمایت از پهپادها و توسعه بخش هوافضا 
جزء اولویت های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری است.ستاری ادامه داد: در 
این سالها تالش کردیم تا استارت آپ های 

هوافضا توسعه یابد و بازار این حوزه در اختیار 
وی،  گفته  بگیرد.به  قرار  خصوصی  بخش 
نهادهای نظامی بخش هوانوردی،  بر  عالوه 
سازمان هواپیمایی کشوری و حوزه هوانوردی 
غیر نظامی نیز می تواند از خدمات شرکت 

های دانش بنیان این حوزه استفاده کند.
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
استارت  ارائه  و  تأیید  تصریح کرد: موضوع 

از  آن  قطعات  و  هواپیما  تولید  های  آپ 
تولیدات شرکت های دانش بنیان را در سازمان 
به  و  کنیم  می  پیگیری  کشوری  هواپیمایی 
پیشرفت های خوبی رسیده ایم ضمن اینکه 
صادرات محصوالت هوایی دانش بنیان نیز در 
دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست 
های  اولویت  جزء  و  داشته  قرار  جمهوری 

ماست.

روادید  متقاضیان  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  ها  سفارتخانه  اطراف  در  دالالن  مراقب  خواست 
کنسولگریهای خارجی در تهران و پایتخت های برخی 

کشورهای همسایه باشند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهرام قاسمی 
با اشاره به دریافت گزارشهایی مبنی بر کالهبرداری از 
هموطنانمان برای دریافت روادید گفت : این دالالن در 
اطراف سفارتخانه ها و کنسولگریهای خارجی در کمین 
ایرانیان می نشینند و به بهانه گرفتن ویزا در کوتاه مدت 
مبالغ هنگفتی از آنان دریافت می کنند.وی از هموطنان 
متقاضی روادید خواست برای دریافت ویزا حتی االمکان 
 : گفت  کنند.قاسمی  مراجعه  ها  سفارتخانه  سایت  به 
مراجعه به افرادی که بعنوان واسطه و یا به این عنوان که 
در سفارت آشنا دارند می تواند برای هموطنان دردسر 
ساز باشد .سخنگوی وزارت امور خارجه افزود : نیروی 
انتظامی امروز مراقبتهای بیشتری را برای برخورد با این 
شبکه های مافیایی اعمال می کند.وی خاطرنشان کرد 
:در دو سال گذشته وزارت امور خارجه با بسیاری از 

سفارتخانه های خارجی در تهران در این زمینه گفتگو 
کرده است و حتی به برخی از سفارتخانه ها که خطاهای 
بیشتری داشتند تذکرات الزم داده شد.قاسمی با بیان اینکه 
این مشکالت در داخل کشور تا حد زیادی کاهش یافته 
است گفت : اکنون سفارتخانه ها سعی می کنند بصورت 
مستقیم با ایرانیان برای گرفتن مدارک و اطالعات در 
تماس باشند گرچه ممکن است هنوز در برخی مواقع 
هموطنانمان مجبورندبرای دریافت نوبت در انتظار باشند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود :همچنین با یک نوع برون 
سپاری ، سفارتخانه های خارجی در تهران قراردادهایی 
را با برخی شرکتهای ایرانی بسته اند و دریافت مدارک و 
اطالعات را به منظور صدور روادید به آنها واگذار کرده 
اند که با توجه به محدود بودن این شرکتها نظارت بر کار 
آنها دقیق تر است.قاسمی گفت :گروه دوم از هموطنان که 
مورد سوءاستفاده این دالالن قرار می گیرند کسانی هستند 
که به کشورهای ثالث و یا همسایه مراجعه می کنند زیرا 
کشور مقصد آنها در ایران کنسولگری ندارد .وی افزود 
:در این مورد هم متاسفانه گزارشهایی دریافت کرده ایم 

که نشان می دهد افراد واسطه و دالالن به بهانه گرفتن 
روادید در کوتاهترین زمان از هموطنان مبالغ هنگفتی 
دریافت کرده اند.سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به 
اینکه معموال« افراد واسطه از تعجیل ایرانیان مسافر سوء 
استفاده می کنند از این دسته از هوطنان هم خواست 
از مراجعه به دالالن خودداری و بطور مستقیم تقاضای 
روادید از سفارتخانه های خارجی را مطرح کنند. قاسمی 
گفت :میزان مبلغی که از طرف هر سفارتخانه خارجی 
برای صدور روادید باید دریافت شود در پایگاه اطالع 
رسانی وزارت امور خارجه و کنسولگریهای ما در همه 

کشورها وجود دارد .
وی افزود : در عین حال هموطنان می توانند با مراجعه به 
کنسولگریهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
برای نحوه دریافت ویزا از دیگر کشورها مشورت کنند 
.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت : معموال« مبالغی 
که باید برای ویزا از هموطنان دریافت شود مبالغ زیادی 
نیست و براساس تفاهم و یا عمل متقابل میان ایران و آن 

کشور ثالث دریافت می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد:

متقاضیان روادید مراقب دالالن 
اطراف سفارتخانه ها باشند
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ادبیات، نجاِت برهوت فکری!
* الهام آمرکاشی

در سالنامه رسمی جمهوری اسالمی 24 آبان 
روز بزرگداشت عالمه طباطبایی فیلسوف و 
مفسر قرآن کریم و روز کتاب نام دارد که به 
همین مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی را تا 

30 آبان ماه نامگذاری کرده اند.
هفته گذشته که در ایامِ کتاب و کتابخوانی قرار داشتیم مراسم و ایده 
هایی متفاوتی در سطح کشور برپا بود؛ از مراسم بدرقه 40محموله 
فرهنگی حامل 250 هزار جلد کتاب به 40 نقطه از کشور با عنوان 
امام  مطهر  حرم  از  که  خواندن«  خوش  »حال  فرهنگی  کاروان 
خمینی )ره( برگزار شد تا پخش سرود کتابدار، فیلم هایی از فعالیت 
کتابخانه های استان ها در سطح کشور و اجرای نمایش نامه خوانی 
و... در یکایک برنامه های فرهنگی که به جای خود اثرگذار و قابل 
احترام است.این موضوع که کتاب و کتابخوانی یکی از آن دسته 
مقوالِت فرهنگی- اجتماعی است که باید ستون های آن از ابتدای 
تکویِن شخصیت فردی بنا نهاده شود و بی شک ممارست و تمرین 
برای نهادینه کردِن این امر یکی از ضروریاِت جامعه امروزی است، 
برهیچکس پوشیده نیست و با توجه به اخبار و آمار رسمی، سرانه 
مطالعه در کشور رو به سراشیبی است که زنگ خطر جدی برای 
نسل آینده محسوب می شود.در حقیقت مرز باریکی میان دانستن و 
ندانستن، نابغه بودن و ابله بودن وجود دارد و تنها کسانی که در رده 
و گروهِ مختص باشند، می توانند متوجه درِک این تفاوت گردند. 
یعنی کسی که با مداقه ی کافی، آثار نابغه های زمان خود و پیش تر 
را مطالعه می کند؛ می فهمد که چه تفاوتی در بیان و آداِب ادراکشان 
وجود دارد؛ وگرنه سایرین ممکن است چون ابلهی وی را در نظر 
بگیرند که گزافه گویی می کند.در فلسفه های متفاوت از مشاهیرِ بنام، 
موضوعات متفاوتی درخصوص تصاویر و تصورها وجود دارد، به 
عقیده »کانت«؛ دستگاه حسی و ذهنی ما به گونه ای طراحی شده 
که نمودها و پدیدارها را می شناسد نه »بود« ها را. یعنی ما قادریم 
جهان را درک کنیم اما نه آنگونه که در ذات واقعی وجود دارند بلکه 
آنگونه که در دستگاه حسی ما نمود می یابند. در واقع شناخت ما 
از جهان چیزی جز تصویر و تصور ما از جهان نیست.حال با این 
ذهنیت از چنین برداشت هایی می توان به سهولت بر این امر، فائق 
آمد که تصویر و تصورهای موجود درذهن ما ، نتیجه عینی از آنچه 
حس کرده ایم، است و آنچه که ما با مطالعه و همنشینی به دست می 
آوریم، نمودِ جامع تری در نگاه و حِس ما در جهان خواهد داشت.
در آمار و گزارش ها رسمی نیز اینچنین آمده: »نیمی از کتاب هایی 
که نوشته می شود، چاپ نمی شود.نیمی از کتاب هایی که چاپ می 
شود، خریده نمی شود. نیمی از کتاب هایی که خریداری می شود، 
خوانده نمی شود.نیمی از کتاب هایی که خوانده می شود، فهمیده 
نمی شود و نیمی از کتاب هایی که که فهمیده می شود، عمل نمی 
شود«.حال با این مقیاس بزرگ و عمیقی که در این چند بند، خالصه 
شده؛ هر یک از فرد فردِ جامعه مدنی در کدام بند آن قرار گرفته اند 
که اینچنین آمار و گزارش های مستند، دال بر سقوط سرانه مطالعه 
در کشور می دهد َو موضوعی که بیش از هرچیزِ دیگر خالی از 
لطف نیست تا بازگو شود این نکته است که در این میان که برنامه 
های متعددی برای افزایِش سرانه مطالعه در کشور تهیه می شود، تا 
چه حد برای کتب ادبی و ادبیات خواندن نیز تشویق و ممارست 
و برنامه ریزی صورت می گیرد! پیش نیازِ هرآنچه در عصر حاضر 
برای آن باید وقت گذاشت و تمرین کرد، مطالعه و فهمیدِن توأمان 
است و هیچیک از علوم به قدرِت ادبیات در این مسیر نمی تواند 
افراد جامعه را از برهوِت فکری نجات دهد. ادبیات و کتب ادبی از 
دیرباز تا امروز آنچنان غنی و ثقیل بر تار و پودِ فکر آدمی تنیده می 
شود که باید چون یک نوشیدنِی گوارا آن را سرکشید و از خواندن 
و خوردِن کتب ادبی لذت برد که بنا به گفته ماریو بارگاس یوسا از 
کتاِب »چرا ادبیات؟«؛ »آدمی که نمی خواند، یا کم می خواند، یا فقط 
پرت و پال می خواند، بی گمان اختاللی در بیان خواهد داشت. این 
آدم بسیار حرف می زند، اما اندک می گوید؛ زیرا واژگانش برای 
بیان آنچه در دل دارد، بسنده نیست. اما مسئله تنها محدودیت کالمی 
نیست؛ محدودیت فکر و تخیّل نیز در میان است. مسئله، مسئله ی 
فقر تفّکر نیز هست؛ چرا که افکار و مفاهیم - که ما به واسطه آن 
ها به رمز و راز وضعیت خود پی می بریم - جدا از کلمات وجود 
ندارند. ما سخن گفتن درست، پر مغز، سنجیده و زیرکانه را از ادبیات 
و تنها از ادبیات خوب می آموزیم«.ادبیات را به چشم شعرخوانی و 
غزل سرایی نگاه نکنیم و از آنچه از البالی سطر و ستوِن هر یک از 
کتب ادبی باید به اندازه فهم و استعدادِ ذاتِی شخصی متوجه شویم، 

برداشت کنیم. 
elhamamerkashi@ymail.com

فروش برنامه های جاسوسی اسرائیل به ریاض

امنیتی  توافقنامه  از  موثقی  از گزارش  اسرائیلی هاآرتص  روزنامه 
اسرائیل با رژیم سعودی پرده برداشت.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رژیم صهیونیستی اعتراف کرد 
برنامه هایی برای جاسوسی از مخالفان سعودی به ریاض فروخته 
است.رژیم صهیونیستی اذعان کرد: عربستان سعودی توافقنامه هایی 
با ما امضا کرده است تا برنامه هایی برای جاسوسی از مخالفان خود 
خریداری کند.علی الرضا برو خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار در 
گزارشی گفت: پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
اعالم کرد که واشنگتن به عربستان سعودی برای حمایت از رژیم 
صهیونیستی نیاز دارد، در رسانه های عبری این رژیم فاش شد که 
عربستان سعودی نیز به رژیم اشغالگر نیازمند است.این در حالی 
است که روابط بین عربستان سعودی و رژیم اشغاگر صهیونیستی 
رابطه ای ناگسستنی است و خطر ناشی از آن همه منطقه را فراگرفته 
است.روزنامه اسرائیلی هاآرتص از گزارش موثقی از توافقنامه امنیتی 
اسرائیل با رژیم سعودی پرده برداشت. عنوان مطلبی که در این روزنامه 
درج شده است عبارت است از: »سرکوب مخالفان رژیم سعودی ... 
کرسی قدرت هر ابزاری را برای سرکوب مخالفان توجیه می کند!«.
این روزنامه دو شخصیت سعودی به نام های عبداهلل الملیحی - که 
از شخصیت های نزدیک به ترکی الفیصل رئیس سابق سرویسهای 
اطالعاتی سعودی است - و ناصر القحطانی - که این روزنامه به معاون 
رئیس سرویسهای اطالعاتی کنونی توصیف کرده است - به عنوان 
عوامل خریداری تجهیزات و سامانه های جاسوسی از شرکت های 
اسرائیلی برای عربستان سعودی معرفی کرده است. عبداهلل الملیحی و 
ناصر القحطانی در تابستان سال 2017 با مسئوالن بزرگترین شرکت 
مونتاژ اسرائیل که به شرکت ان اس اُ )NSO( مشهور است دیدار 
کردند. آنها سپس با موسس این شرکت نیز در یکی از کشورهای 
خلیج )فارس( برای خریداری برنامه های جاسوسی مذاکراتی داشتند. 
بارزترین برنامه های جاسوسی خریداری شده برنامه پگاسوس فری 
)فخر جاسوسی امنیتی( نام دارد. این روزنامه اعتراف می کند که این 
اولین توافق نبوده است. تیم سعودی خواستار خریداری بیست و سه 
سامانه الکترونیکی هجومی شده است تا مخالفان رژیم سعودی را در 

داخل و خارج از این کشور رصد کند. 

در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه صورت گرفت؛
دستور روحانی برای تسریع در 
روند کمک رسانی به زلزله زدگان

رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه، 
بعد از بررسی آخرین گزارش ها، دستورات الزم را 

صادر کرد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی در 
گفتگوی تلفنی با هوشنگ بازوند »استاندار کرمانشاه« 
پس از اطالع از مهمترین مسایل میدانی و نیازهای 
مردم در مناطق زلزله زده و همچنین بررسی روند 
درمانی؛  و  امدادی  های  دستگاه  رسانی  خدمات 
دستورات الزم را برای بسیج همه امکانات دستگاهها 
و نهادها جهت امداد رسانی هرچه سریعتر و بهتر 
به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع آسیب 

دیدگان و مصدومان صادر کرد.

وحدت مسلمانان مهمترین 
موضوع راهبردی جهان اسالم 

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید کرد: 
وحدت مسلمانان مهمترین موضوع راهبردی جهان 

اسالم است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر والیتی، مشاور 
مقام معظم رهبری در امور بین الملل  در جمع علما 
و اندیشمندان عضو شورای عالی بیداری اسالمی با 
اشاره به وحدت مسلمانان به عنوان مهم ترین موضوع 
راهبردی جهان اسالم، به طرح ها و نقشه های شوم 
دشمنان برای منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: 
تدوین  با  آمریکا  سرکردگی  به  جهانی  استکبار 
استراتژی و طرح های خاورمیانه بزرگ و جنگ های 
تجزیه  و  تضعیف  طرح  با  است  درصدد  نیابتی 
کشورهای اسالمی براساس مذهب، قومیت، ملیت 
و ایجاد اختالف و نزاع های مذهبی و قومی، اهداف 
شوم خود را پیاده سازی نماید تا تسلط غیرمشروع 
خود را بر جهان اسالم استوار سازند و منافع مادی 
و ثروت های خدادادی مسلمین را غارت نمایند.
وی در ادامه با تاکید بر این که دشمنان سعی دارند با 
سرمایه مسلمانان، بازار اقتصادی خود را رونق دهند، 
افزود: آنان می خواهند کارخانه های اسلحه سازی را 
تقویت و گسترش دهند و با فروش میلیاردها دالر 
تسلیحات و تجهیزات نظامی، جنگ و برادرکشی 
با استخدام و  را در بین مسلمانان ترویج کنند و 
به کارگیری گروهک های جاهل و متهّجر تکفیری، 
خون مسلمانان مظلوم در عراق، یمن، سوریه، لبنان، 
افغانستان و پاکستان را بر زمین بریزند.والیتی با اشاره 
به سیاست های یک جانبه گرایانه، مداخله جویانه و 
ظالمانه آمریکا در حمایت و پشتیبانی از رژیم متجاوز 
صهیونیستی افزود: این سیاست ها به منظور تأمین 
و تضمین امنیت توام با برخوردهای تبعیض آمیز و 
جابرانه همراه با حق کشی ملت های مظلوم یمن، 
بحرین، لیبی، عراق، سوریه و غیره  است که طی آن 
خون هزاران انسان بی گناه بر زمین ریخته می شود اما 
علیرغم همه تالش ها آمریکا در شرایط بسیار سخت 
قرار دارد و تمامی طرح ها، استراتژی ها و سیاست های 
آن از آغاز قرن 21 دچار شکست فاحش گردیده 
و هیمنه ابرقدرتی آن فرو ریخته است.وی پیروزی 
اخیر مردم مقاوم غزه طی 48 ساعت در مقابله با 
رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین موفقیت مردم 
عراق و سوریه در مقابله با داعش، حفظ کیان و 
عزت مندی مردم ستم دیده یمن و رسوایی طینِت 
ناپاک رژیم کودک کش صهیونیستی در قتل عام زنان 
و کودکان مسلمان، احیای مجدد تمامیت ارضی عراق 
و شکل گیری و تقویت حشدالشعبی، سربلندی مردم 
غزه در مقابله با رژیم صهیونیستی و سرشکستگی و 
ناتوانی ارتش تا بُِن دندان مسلح این رژیم برای مقابله 
با مردم مظلوم و در محاصره فلسطین، عدم سلطه 
پذیری مردم ستم دیده بحرین و نمونه های بسیاری 
دیگر را از جمله موارد شکست این سیاست ها در 
برابر ایستادگی جبهه مقاومت برشمرد.والیتی با اشاره 
به موضوع فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان 
اسالم تاکید کرد : فلسطین، آزادی قدس شریف و 
مبارزه با رژیم نژادپرست صهیونیستی اصلی ترین و 
اولین مساله جهان اسالم است و طرح ها و نقشه های 
شوم استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع 
عرب در جهت به حاشیه راندن آرمان فلسطین و 
برای جبران سرخوردگی در شکست ها و ناکامی 

آنان است.

افتتاح بزرگترین کارخانه تولید 
داروهای ضد سرطان در خاورمیانه  

 بزرگ ترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان 
در خاورمیانه، صبح دوشنبه پنجم آذر ۹7 با حضور 
وزیر بهداشت، در استان البرز، مورد بهره برداری قرار 
گرفت.به گزارش زمان به نقل ازمهر، بزرگ ترین 
کارخانه تولید داروهای ضد سرطان خاورمیانه و 
همچنین بخش بیوتکنولوژی گروه دارویی، دیروز، 
البرز به بهره برداری رسید.قرار است ۹  در استان 
خط جدید تولید دارو با سرمایه گذاری بالغ بر 100 
میلیون یورو در این مجموعه راه اندازی شود.کیانوش 
جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، در همین 
ارتباط، گفت: بسیاری از شرکت های دارویی کشور 
و تولیدکنندگان مواد اولیه دارو، در ماه های اخیر، در 
راستای تحقق عملی اقتصاد مقاومتی، توسعه تولید 
داخلی و اشتغال را سرلوحه برنامه توسعه خود قرار 
داده اند و در ماه های اخیر، به رغم همه مشکالت، 
تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی شاید هر هفته، 

از اقالم و تولیدات جدید خود رونمایی کرده اند.

اخبار

سرمقاله

شخص  از  دانشمند  پاداش  همانا 
روزه دار و شب زنده دارکه در راه 

خدا جهاد می کند بیشتر است

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه گفت: باید با کسانی که می 
کارگران  مطالبات  پیگیری  بهانه  به  خواهند 
عزیز، بهره برداری ابزاری کنند و نظم کشور را 

برهم بزنند، برخورد شود.
به گزارش زمان به نقل ازقوه قضاییه، آیت 
دوشنبه  دیروز  الریجانی  آملی  صادق  اهلل 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تاکید بر 
و صنفی  معیشتی  ضرورت حل مشکالت 
کارگران با همکاری همه قوا گفت: دشمن 
در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است 
و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، 
بستر و بهانه ای برای استفاده ابزاری دشمنان 
و ایجاد بی نظمی در کشور شود.وی با بیان 
اینکه مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی 
نفوذ دشمن و ضربات او است، یادآور شد: 
هنوز تا حل کامل مشکالت فاصله داریم و 
دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش 
دهد. قوای دیگر هم باید همکاری کنند و 
قشرهای  مشکالت  و  مسائل  میان  این  در 
مختلف را باید مورد توجه جدی قرار داد.
رئیس قوه قضاییه به برخی مشکالت کارگران 
و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر 
کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی 
است. به هر حال، حقوق ثابتی داشته اند و 
یک باره قیمت ارزاق و اجناس باال رفته است. 
داشته  توجه  آنها  مشکالت  به حل  باید  ما 
باشیم. وی افزود: گاهی ماهها حقوق کارگران 
به تعویق می افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این 
مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است 
که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و 

سایر نهادهای مسئول باید در جایی که بحث 
حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود 
پیدا کنند و اگر مسئولی کوتاهی می کند، با او 
برخورد شود.آملی الریجانی اضافه کرد: وجه 
دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی خالءها 
که  کسانی  با  باید  لذا  و  هاست  کاستی  و 
بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به 
مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود 
افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات 
کارگران نظم کشور را بر هم بزنند، برخورد 
شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و 
برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. 
هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خالف 
نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.
آیت اهلل آملی الریجانی با تبریک میالد نبی 
اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( و همچنین 
هفته وحدت گفت: امروز وحدت در جهان 
اسالم برای دفع حمالت و خطرات دشمنان و 
خنثی ساختن توطئه های آنان، یک ضرورت 
افزود: قرن هاست که کشورهای  است.وی 
میان  افکنی  اختالف  طریق  از  استعماری 
کشورهای اسالمی به دنبال تحقق اهداف شوم 
خود هستند و این سیاست، امروز آشکارتر از 
گذشته در رفتار و گفتار سردمداران کشورهای 
سلطه به چشم می خورد؛ چنانکه می بینیم 
هیئت حاکمه آمریکا آشکارا از ائتالف های 
میان  تفرقه  بر  مبتنی  که  منطقه  در  عجیب 
بقای  برای  است، صرفا  اسالمی  کشورهای 
کند.رئیس  می  حمایت  صهیونیستی  رژیم 
در  استعمارگران  کرد:  اضافه  قضا  دستگاه 

طول قرنهای متمادی همواره القاء کرده اند 
که کشورهای اسالمی نمی توانند به صورت 
مستقل، سر پا بمانند و برای ادامه حیات خود 
بر کشورهای غربی هستند و  تکیه  نیازمند 
امروز رئیس جمهور نادان آمریکا، این تفکر 
کهنه و نخ نما را با صدای بلند اعالم می کند و 
خطاب به عربستان می گوید شما گاو شیرده 
هستید و بدون حمایت ما دو هفته هم نمی 
توانید دوام بیاورید. وی افزود: چنین عبارات 
تحقیرآمیزی، در امتداد همان سیاستی است که 
می خواهد القا کند، ادامه حیات کشورهای 
مسلمان، ارتباط مستقیمی با میزان تبعیت این 
کشورها از سلطه گران دارد ولی جمهوری 
اسالمی ایران 40 سال است که در مقابل این 
تفکر ایستاده و همین مقاومت است که باعث 
شده ملت بصیر ایران اسالمی طی همه این 
سال ها مورد شدیدترین هجمه ها و تحریم 
ها از سوی غرب خصوصا آمریکا قرار گیرند.
آملی الریجانی گفت: رئیس جمهوری شیرین 
عقل و نادان ایاالت متحده آمریکا ادعا کرده 
که ملت ایران تروریست است. اینکه کسی 
یک ملت رشید، بصیر و دارای پشتوانه چند 
هزار ساله تمدنی را »تروریست« بخواند، بسیار 
تعجب آور و گزاف است. نمی توان پذیرفت 
که میراث دار گاوچران های طپانچه به دست 
با آن سابقه کثیف اخالقی اش، ملتی بزرگ 
افزود:  کند.وی  بودن  تروریست  به  متهم  را 
جمهوری اسالمی در طول 40 سال گذشته، 
یک سخن واحد در یک مسیر واحد داشته و 
آن، »مقابله با سلطه« بوده که بخشی از فرایند 

سلطه گری نیز بهره مندی از تروریسم است. 
تروریسم  قربانی  خود  اسالمی،  جمهوری 
است  شاهد  جهان  عمومی  افکار  و  است 
تروریست هایی که روزگاری در ایران جوالن 
می دادند و مردم بی گناه را به خاک و خون 
می کشیدند، امروز در دامان غربی ها مشغول 
استراحت هستند و هر از گاهی به عنوان یک 
ابزار مورد استفاده قرار می گیرند.رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به پدید آوردن »داعش« توسط 
جریان  در  ترامپ  اذعان شخص  به  آمریکا 
رقابت های انتخاباتی، تصریح کرد: عجیب 
است که آمریکا پدیدآورنده و حامی داعش 
بوده اما جمهوری اسالمی که در برابر داعش و 
گروه های تروریستی مقاومت کرده و توانسته 
بساط آنها را در سوریه و عراق برچیند، متهم 
به تروریست بودن می شود.وی با اشاره به 
در  حلب  شهر  به  اخیر  شیمیایی  حمالت 
سوریه توسط تروریست ها گفت: کشورهای 
سلطه، روزگاری به بهانه مقابله با سالح های 
کشتار جمعی به عراق حمله کردند در حالی 
که خودشان زرادخانه های صدام را از این 

سالح ها پر کرده بودند.
در  هم  امروز  کرد:  اضافه  الریجانی  آملی   
حلب، حمالت شیمیایی صورت می گیرد 
از جانب تروریست هاست، هیچ  اما چون 
صدایی از حامیان آنها به گوش نمی رسد. 
این دقیقا همان ارزش های آمریکایی مورد 
تاکید سردمداران این کشور است که صراحتا 
می گویند »از ما اسلحه بخر و با خیال آسوده 

جنایت کن«.

پیگرد قضایی اخاللگران 
کشور به بهانه مطالبات کارگران

آملی الریجانی: آمریکا ارزش ها 
و حقوق بشر را زیرپا می گذارد

ادامه از صفحه1
آمریکا  دولت  تالشهای  به  بااشاره  صالحی 
ازجمله  برجام  ازاجرای  جلوگیری  برای 
از  پیروی  برای  دیگران  فشاربر  ازطریق 
سیاست های این کشور گفت: این رویکرد 
غیرسازنده آمریکا نشان می دهد که این کشور 
به عنوان عضو دائم شورای امنیت به تعهدات 
بین المللی خود پایبند نیست. خروج آمریکا 
از توافقات چند جانبه و حتی معاهدات بین 
المللی فهرستی طوالنی دارد و شامل توافق 
و  پاسفیک  ترانس  و  پاریس  هوایی  و  آب 
اقدام مشترک می شود که در  برنامه جامع 
امنیت سازمان  قطعنامه سال 2231 شورای 
چنین  است.صالحی،  تاییدشده  متحد  ملل 
های  نتیجه تالش  را  معاهداتی  و  توافقات 

طوالنی و چند جانبه برای تبدیل کردن جهان 
به مکانی بهتر برای زندگی و احترام متقابل 
دانست.وی گفت: منطق آمریکا برای خروج 
از برجام به وجود سیزده گزارش آژانس بین 
المللی انرژی هسته ای در تایید تعهدات تهران 
به تعهداتش ازدیدگاه بسیاری از کشورهای 
نظر می  به  امری عجیب  مستقل در جهان 
رسد. نکته طنز قضیه این است که یک عضو 
دائم شورای امنیت با انتقاد از نتایج توافقی که 
درسطح بین المللی و از طریق همان شورای 
امنیت به تایید رسیده است تعهدات خود را 
در قبال صلح و امنیت در جهان نقض می کند.

صالحی هشدار داد: از عهده 
باخت در برجام برنمی آییم

علی اکبر صالحی در نشست خبری مشترک 
انرژی  کمیسیونر  کانیته،  آریاس  میگل  با 
اتحادیه اروپا بابیان اینکه برجام مکمل نظام 
منع گسترش سالح های هسته ای است هشدار 
داد: اگر این توافق از بین برود اوضاع تغییر 

می کند و هرج ومرج به وجود می آید.
وی گفت:اتحادیه اروپا تالش های زیادی را 
صورت داده تا برجام را حفظ کند ومن از 

موضع اروپا در این رابطه تقدیر می کنم؛ آن ها 
در این رابطه ثابت قدم بوده اند و به صراحت 
برای  از نگاه آن ها  اعالم کرده اند که برجام 
امنیت اروپا مهم است.امیدواریم که به کمک 
یکدیگر در کنار روسیه و چین برجام را زنده 
در  بایستی  که  است  نبردی  نگه داریم.این 
آن پیروز شویم چون از عهده بازنده شدن 

برنمی آییم. 

صالحی هشدار داد: از عهده باخت در برجام برنمی آییم

رویکرد آمریکا در خروج از برجام غیرسازنده است

اقتصادی  تبلیغات  در هفتمین جلسه ستاد اطالع رسانی و 
کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی بر اهمیت صیانت از آرامش 

جامعه و ارتقاء معیشت مردم تأکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ 
هفتمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 
به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور اعضای 
ستاد، در محل وزارت کشور برگزار شد.وزیر کشور  در هفتمین 
جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، بر اهمیت 
صیانت از آرامش جامعه و ارتقاء معیشت مردم تأکید کرد.
در این جلسه، اخبار مهم حوزه اقتصادی بررسی و همچنین 
گزارش دو کارگروه تخصصی ارائه و سپس، تصمیمات الزم، 
متناسب با آخرین شرایط رسانه ای کشور گرفته شد.وزیر 
کشور در پایان این جلسه، با تبریک مجدد عید فرخنده میالد 
پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق علیه السالم، از تالش 
های همه اعضا و همکاری های دستگاه های مختلف اجرائی 
و اطالع رسانی و از جمله رسانه های رسمی و رسانه های 
اجتماعی قدردانی کرد.رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی، ضمن اشاره به گزارش اجمالی ارائه شده در جلسه 

در خصوص آسیب شناسی روند اطالع رسانی از طرح ها و 
خدمات بسیار مهمی که در جریان سفر رئیس جمهور و سایر 
اعضای دولت افتتاح می شود، بر لزوم پیگیری و حتی مستند 
سازی این طرح ها از سوی دستگاه های متولی و همچنین 
همکاری جدی با صدا و سیما در روند تولید و پخش این 
برنامه ها تأکید کرد.رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: روند اطالع 
رسانی و تبلیغات طرح های به ثمر نشسته و در حال اجرا 
بایستی به گونه ای باشد که ضمن اهتمام پیوسته به انعکاس 
واقعی اقدامات، مردم به عنوان مخاطبان اصلی این خدمات، 
آثار و دستاوردهای اقدامات بخش های مختلف اجرایی را به 
صورت عینی لمس و درک کنند.وزیر کشور با اشاره به ارائه 
گزارش های رسانه ای مثبتی که در خصوص روند بارندگی 
های پائیز در کشور، پروژه های افتتاح شده در بخش کشاورزی 
در خوزستان و همچنین گزارش روند موفق تأمین و ورود 
کاالهای اساسی و همچنین نهاده های تولید به کشور، از تقویت 
این روند های رسانه ای ابراز رضایت کرد و در عین حال 
مجدداً بر تقویت روند نظارت مؤثر بر شبکه توزیع برای مقابله 
با نوسان قیمت کاالها برای مصرف کننده نهائی و همچنین 

بروز  عدم  از  اطمینان خاطر  برای  ها  ریزی  برنامه  استمرار 
هرگونه احساس کمبود کاال در دو ماه پایانی سال تأکید کرد.

رحمانی فضلی همچنین با توجه به گزارش  ارائه شده در 
ستاد در خصوص لغو برخی مقررات مانع از شکل گیری 
ساختارهای منضبط و قابل مدیریت در روند تولید و توزیع 
کاال و خدمات در کشور گفت: بایستی از سیاست گذاری های 
مانع از شکل گیری صحیح یک نظام زنجیره ارزش در کشور 
چه دربخش تولید و چه در بخش توزیع، اجتناب کرد.وی در 
همین زمینه بر ضرورت حمایت رسانه ای از برنامه ریزی با 
رویکرد زنجیره ای کردن توزیع البته با تأکید بر زنجیره سازی 
افقی و نه عمودی فعاالن بخش توزیع کاال در کشور تأکید کرد.

وزیر کشور ضمن اشاره به گزارشی که از سوی نماینده قوه 
قضائیه در ستاد در خصوص روند جدی برخورد این قوه با 
مفاسد اقتصادی ارائه شد، خواستار برنامه ریزی و اقدمات مؤثر 
رسانه ای قوه قضائیه برای اطمینان مردم از بازگشت ثروت 
های چپاول شده از سوی اخاللگران اقتصادی شد تا نتیجه 
اقدامات قوه قضائیه از منظر اقتصادی و انعکاس رسانه ای آن 

برای مردم ملموس باشد.

تأکید وزیر کشور براهمیت 
صیانت ازآرامش جامعه 
وارتقاء معیشت مردم 
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کاهش فاصله دالر نیمایی با بازار آزاد

 نرخ دالر در بازار آزاد روبه کاهش است و کاهش دخالت های سیاستگذار 
ارزی در سامانه نیما هم سبب کاهش فاصله نرخ دالر نیمایی با بازار آزاد شده 

است؛ حال زمزمه تک رقمی شدن نرخ دالر هم شنیده می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روند روزهای گذشته بازار آزاد ارز و البته 
نرخ های ثبت شده در سامانه نیما حکایت از کاهش فاصله دالر نیمایی 
با بازار آزاد دارد. به خصوص اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته و البته 
روز شنبه که بین التعطیلی بود، کاهش محسوس نرخ دالر در بازار آزاد رقم 
خورد؛ اگرچه نرخ در نیما اندکی نوسان رو به باال داشت. بسیاری از فعاالن 
اقتصادی، دخالت سیاستگذار ارزی در سامانه نیما را علت اصلی کاهش نرخ 
دالر در سامانه نیما می دانند؛ اما بانک مرکزی معتقد است که باید نرخ در 
سامانه نیما کنترل شده باشد تا بتوان در بازار آزاد نیز نرخ را کنترل شده تر پیش 
برد. اما اکنون بسیاری از عرضه کنندگان ارز در سامانه نیما می گویند که اگرچه 
هنوز هم بانک مرکزی در نرخ نیما به صورت غیرمستقیم دخالت می کند، 
اما نرخ رو به تعادل گذاشته و اندکی تعدیل شده است.البته فاصله نرخ 
دالر در سامانه نیما با بازار آزاد هنوز هم انگیزه ای برای برخی صادرکنندگان 
در عدم عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما باشد. اما به هر 
حال نزدیکی این دو نرخ می تواند شرایط بهتری را رقم بزند.در این میان 
برخی فعاالن بازار ارز، از سیاستگذاری های بانک مرکزی برای رسیدن نرخ 
به قیمت های تک رقمی و زیر ده هزار تومان خبر می دهند و بر این باورند 
که بانک مرکزی مجموعه تدابیری را به کار بسته است تا بتواند نرخ را به 
حدود ۹ تا ده هزار تومان برساند. البته برخی دیگر نیز از ورود قیمت دالر به 
کانال زیر هشت هزار تومان خبر می دهند که به نظر می رسد نسبت به گزینه 
اول، احتمال کمتری دارد.بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واقعی 
صادرات در هفت ماه منتهی به مهر امسال نه 27میلیارد دالر که 15 میلیارد 
دالر بوده است، از این میزان فقط حدود 6 میلیارد دالر به چرخه اقتصادی 
کشور بازگشته است که صادرکنندگان حدود 8.5 تا ۹ میلیارد دالر از سامانه 

نیما ارز دریافت کرده اند)احتماال برای واردات مواداولیه تولید(.

قول ترکیه و لبنان برای حل مشکل سوخت رسانی 
به هواپیماهای ایرانی

 معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:مشکل خودداری برخی 
فرودگاه ها در ترکیه و لبنان از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی به زودی 
برطرف خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی دهقان درباره 
مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه و لبنان گفت: شرکت 
های هواپیمایی ایران در زمینه سوخت رسانی به دلیل تحریم های آمریکا 
با مشکالتی روبرو هستند. با این حال دولت های خارجی مکلف به تأمین 
نیازهای هواپیمایی ایرانی هستند.وی با بیان اینکه در یک ماهه اخیر مشکلی 
در خصوص سوخت رسانی به وجود آمده که سبب بروز وقفه در انجام این 
عملیات برای هواپیماهای ایرانی شده است، یادآور شد: سازمان هواپیمایی 
کشوری و دیگر نهادهای ذیربط این مشکل را پیگیری کرده اند و همچنان 
در حال پیگیری هستند. وی ادامه داد: کشورهای مذکور به ما پاسخ داده اند و 
به صورت جدی به دنبال رفع این مشکل هستند به صورت ویژه ترکیه قول 
داده تا مشکل سوخت رسانی به هواپیماها را برطرف کند.به گفته دهقان، چند 
شرکت سوخت رسان هواپیما درترکیه فعال است که طبق اعالممسئوالن 
ترک، این شرکت ها چندملیتی هستند، ولی با این حال به دنبال رفع این 
مشکل بوده اند. همچنین لبنان همین وضعیت را دارد و آنها هم قول داده اند 

مشکل را حل کنند. 

الحاق ۳ تجهیز پیشرفته 
دریایی به ارتش

 فرمانده نیروی دریایی گفت: تا پایان هفته آینده ، 
زیردریایی کالس سبک، ناوشکن تمام ایرانی سهند 
و زیردریایی کالس متوسط فاتح به پتانسیل دریایی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران اضافه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیردریادار حسین 
ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی، 
المللی  بین  همایش  سیزدهمین  در  ایران  اسالمی 
سواحل، بنادر و سازه های دریایی با بیان اینکه در 
آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی شاهد تفاوتی 
در صنعت دریانوردی ایران هستیم که همان خیزش 
تمدن دریایی ایران اسالمی با وجود ممانعت های 
دشمن است، گفت: در این شرایط ایران با استفاده از 
نیروی داخلی و بهره مندی از موقعیت استراتژیک، 
توان دریایی خود را توسعه می دهد.وی با اشاره 
ایران در  کارشناسان،  از  بسیاری  به گفته  اینکه  به 
مجاورت قلب زمین است، اظهارداشت: بسیاری بر 
این باورند که ایران مرکز جهان است. این مشخصه 
برای جغرافیایی ایران نکاتی را به جهان دیکته می 
کند که نشان دهنده خیزش توان دریایی ایران است 
و دنیا باید این را بپذیرد. هرچند که اراده دشمنان ایران 
استوار بر جلوگیری از ظهور این تمدن است.به گفته 
این مقام مسئول، در دوران جنگ تحمیلی بسیاری 
از کشورها در زمانی که ما نیاز داشتیم حتی حاضر 
نشدند که سیم خاردار در اختیار ایران قرار دهند و 
بسیاری از تجهیزات مورد استفاده ایران در آن زمان 
عاریه ای بود. این در حالی است که توانستیم در مقابل 
استکبار جهانی موفق شویم و از آن دوران با مجاهدتی 
خاموش عبور کنیم.فرمانده راهبردی ارتش افزود: در 
آن دوران توانستیم اقتصاد ایران را که شامل کشتی های 
تجاری و نفتکش ها می شد، از طریق بنادر محدود 
حمایت کنیم. این در حالی است که فرانسوی ها که 
مشغول توسعه بندر شهید رجایی بودند، این منطقه را 
رها کرده و از ایران خارج شدند.دریادار خانزادی با 
بیان اینکه ناوهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
خلیج عدن و به منظور حمایت از کشتی ها در مقابل 
حمالت دزدان دریایی حضور داشتند، اظهارداشت: 
اقیانوس هند حضور  ایران در منطقه  57 ناوگروه 
داشتند یعنی به طور میانگین هر ساله 6 ناوگروه به 
این منطقه اعزام می شد. بنابراین باید گفت تحریم 
برای ایران شوخی است.به گفته وی، هفته آینده شاهد 
الحاق سازه های پیچیده دریایی به ارتش جمهوری 
اسالمی ایران هستیم. به این ترتیب که تا پایان هفته 
زیردریایی کالس سبک، ناوشکن تمام ایرانی سهند 
)که از ناوشکن جماران پیشرفته تر است( و همچنین 
الحاق زیردریایی کالس متوسط فاتح هستیم. الزم به 
تاکید است که زیردریایی کالس متوسط فاتح توانایی 

هایی دارد که دشمن را غافلگیر می کند.

خبرخبر

آگهی اجرائیه
پدر:قربان  نام  خانوادگی:عبادی  لهم:1-نام:رضانام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
پونه  گلشهر-خیابان  کرج-شهرکرج-45متری  شهرستان  البرز-  نشانی:استان 
محکوم  رامین-طبقه2-واحد3.مشخصات  رضا-ساختمان  کارواش  شرقی-روبروی 
پدر:نشانی:محکوم  خانوادگی:سیدنورنام  علیهم:1-نام:سیدخالدنام  علیه/محکوم 
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب 
۹60۹۹7611040135۹محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ300/000/000ریال 
به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ15/581/200ریال وباتوجه به 
عدم واخواست سفته ها درموعدقانونی پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست که برطبق نرخ رشدشاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری 
اجرای  است،دایره  مدنی  احکام  اجرای  عهده  به  آن  ومحاسبه  اعالم  ایران  اسالمی 
احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
اجرائی  هزینه  باشد.پرداخت  معتبرمی  ضامن  معرفی  به  منوط  حکم  نماید.اجرای 
برعهده محکوم علیه است.مدیردفترشعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-

مسعودزرین
محل امضاء رئیس ومهردادگاه:حسین فتاحی

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
مطالبات  داردوکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای 
اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال 
به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی13۹4(4-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده20ق.م.اوماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(5-انتقال 
مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
محکومیت  اجرای  نحوه  شود.)ماده21قانون  می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف 
مالی13۹4 ( 6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.پرونده کالس
نهایی  اهوازتصمیم  شهرستان  حقوقی  عمومی  ه۹60۹۹861104002۹7شعبه1دادگاه 
استان  نشانی  به  قربان  فرزند  رضاعبادی  شماره۹60۹۹7611040135۹.خواهان:آقای 
البرز-شهرستان کرج-شهرکرج-45متری گلشهر-خیابان پونه شرقی-روبروی کارواش 
نشانی:مجهول  سیدخالدسیدنوربه  رامین-طبقه2-واحد3.خوانده:آقای  رضا-ساختمان 
آقای  خواهان  دعوی  دادگاه:درخصوص  بابت....رای  وجه  خواسته:مطالبه  المکان. 
رضاعبادی فرزندقربان به طرفیت خوانده آقای سیدخالدسیدنورفرزندباقربه خواسته 
مطالبه وجه سفته)صدورحکم به محکومیت خوانده به مبلغ460/000/000ریال ازبابت 
دوفقره سفته بانضمام کلیه خسارات قانونی وخسارت تاخیر تادیه(دادگاه پس ازبررسی 
اوراق ومحتویات پرونده ونظربه اینکه خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی 
دوفقره سفته به شماره های018755و018756بابت خریدرب گوجه فرنگی به میزان 
10تن،صادرنموده ودرموعدمقرروجه آن راکارسازی ننموده است وتقاضای محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ فوق الذکربه عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات قانونی 
حاضرنشده  دادرسی  درجلسه  قانونی  ابالغ  باوصف  خوانده  اینکه  اند.نظربه  نموده 
ودرراستای دفاع ازخودقیام واقدام ننموده ودلیل یامدرک یاسندی برپرداخت وجه سفته 
براشتغال  به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت  ننموده دادگاه وجودسفته  ارائه 
ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاء دین برذمه خوانده 
طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه 
مصوب1311/2/13ومواد1۹8،515وتبصره2آن،51۹و52 تجارت  مواد307و308قانون 
2قانون آیین دادرسی مدنی مصوب137۹/1/21حکم به محکومیت خوانده دعوی به 
به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی  پرداخت مبلغ300/000/000 ریال 
به مبلغ15/581/200ریال وباتوجه به عدم واخواست سفته هادرموعدقانونی پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست که برطبق نرخ رشدشاخص قیمت که 
ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول 
وبه خواهان ایصال نماید.رای صادره غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
دراین شعبه وظرف بیست روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است. 
حسین فتاحی-دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 86 با شماره پالک 225ج38 ایران 82با شماره موتور 224826۹و 
از  و  گردیده  مفقود  ارمکی  میرزاپور  زکریا  s14122866717۹2بنام  شاسی  شماره 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل 82 با شماره پالک 187م51 ایران 82 با 
لداری  زاده  برار  شماره موتور 22۹۹72 و شماره شاسی D24۹01بنام کبری جان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل 1384 به رنگ سفید روغنی وبه شماره نیروی 
انتظامی 827 ن 54 ایران--72 وبه شماره موتور )VIN11284083014( وبه شماره 
شاسی )1215۹000( به نام  محمد دلیرج کندو سری مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد .
نوشهر 

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:رستم شیربندی،نام پدر:علی اکبر،نشانی:کرمانشاه خ 

فردوسی کوی ناصرافشارپ 242
پدر:...،مجهول  احمدی،نام  علیهم:1-سیدداریوش  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 

المکان
بلواررنجبرجنب  گذرنامه  پدر:رحیم،نشانی:کرمانشاه22بهمن  2-فرهادکریمی،نام 

دبستان اقبال ساختمان نوروزی طبقه5
 محکوم به:

))بسمه تعالی((
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹2100۹8310400482وشماره 

دادنامه مربوطه۹20۹۹78310400031محکوم علیهم محکوم اندبه است به 
1-آقای سیدداریوش احمدی محکوم است به تنظیم سندسمندشماره انتظامی 868 

ب 33 ایران 1۹
2-آقای فرهادکریمی محکوم است به پرداخت 1،104،000 ریال بابت هزینه دادرسی 

وپرداخت 51000 ریال بابت نیم عشردولتی
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان کرمانشاه-فرهادی

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجراگذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
به بدهد.3-مالی معرفی کندکه اجراحکم واستیفامحکوم به  برای پرداخت محکوم 
ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه 
اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح 
واعتباری  مالی  نزدبانکهاوموسسات  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل 
که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی 
ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص  اوبه 
نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای 
اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم 

له بازداشت 
محکوم  مالی13۹4(.4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می 
علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
احکام مدنی وماده20 ق.م.ا وماده16قانون  اجرای  دارد.)ماده34قانون  رادرپی  هفت 
هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  مالی13۹4(5-انتقال  محکومیت  اجرای  نحوه 
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.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.6-چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 
له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان کرمانشاه-فرهادی

آگهی ابالغ  وقت دادرسی
کالسه پرونده: 1/۹7ش/1068

وقت رسیدگی: ۹7/10/1 ساعت ۹
خواهان: غضنفر شیرکوند

خوانده: حمیدرضا آردهی / جواد سبحانی ثابت
خواسته: مطالبه وجه التزام

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

روز خواهد بود.
م.الف1474خ     مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹70884 د 5 آقای صیاد فتحی جیوان فرزند نجات 
به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای امین عابد پیراقوم تحت 
تعقیب این شعبه دادیاری می باشد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و 
آیین  قانون  ماده 174  ایشان طبق  به  احضاریه و عدم دسترسی  ابالغ  امکان  عدم 
انتشار  دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ میگردد که ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
آگهی جهت دفاع از اتهام خود در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اردبیل حاضر شود. در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی طبق قانون 

اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل- شهرام اژدری

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹70۹۹80207100244 کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹70207100۹۹2
خواهان: بانک مهراقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات فرزند عزت اله به نشانی 
استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خ خاوران خ شهید میرزاده ک 

گودرزی پ 30
المکان  مجهول  نشانی  به  محمد  فرزند  بوربور  محمدتقی  اقای   -1 خواندگان:   
 – استان تهران- شهرستان ورامین  به نشانی  ایوب  آقای علی کارخانه فرزند   -2
ورامین – خیابان زید ابوالحسن کوچه فارسی پالک  35  3-اقای احمد بوربور 
فرزند محمد به نشانی استان تهران- شهرستان ورامین – ورامین- خیابان عمرآباد 
فلکه اول کوچه نیلوفر پالک 50    4-آقای حسین دوره گری زواره فرزند محمد 
به نشانی استان تهران- شهرستان ورامین – ورامین – بلوار امام رضا میدان بسیج 

خیابان شقایق کوچه معلم سوم پالک 27
مطالبه   -3 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -2 چک  وجه  مطالبه   -1 ها:  خواسته 

خسارت دادرسی
گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.   
رأی دادگاه

به  بیات  مرضیه  خانم  حقوقی  نمایندگی  با  مهراقتصاد  بانک  دعوی  درخصوص 
 -3 ایوب  فرزند  کارخانه  علی   -2 محمد  فرزند  بوربور  محمدتقی   -1 طرفیت 
احمد بوربور فرزند محمد 4- حسین دروه گری زواره فرزند محمد به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به نحو تضامن به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال 
با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد تصویر و گواهی 
باتوجه  دادگاه   ،۹6/1/27-40023۹ سریال  به  چک  فقره  یک  پرداخت  عدم 
ذمه  اشتغال  از  حکایت  چک  ظهر  و  متن  اینکه  به  نظر  پرونده،  محتویات  به 
دلیلی  این وصف خواندگان  با  اینکه  به  نظر  خواندگان در حق خواهان دارد و 
در جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت امضای انتسابی 
خواندگان و مفاد و مندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده است، دادگاه با 
عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین، دعوی خواهان را محمول 
پرداخت  به  تضامن  نحو  به  برمحکومیت خواندگان  برصحت تشخیص و حکم 
مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد )24۹( و )314( قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده )2( قانون صدور چک و مواد )2(،)1۹8(،)502(،)515(و)51۹( 
قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعالم می نماید: الف- مبلغ 680/000/000 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   23/275/000 مبلغ  ب-  خواسته،  اصل  بات  ریال 
لغایت تاریخ  از تاریخ )سررسید(  بابت اصل خواسته  تادیه  ج- خسارت تاخیر 
از سوی  بانک مرکزی که حین اجرا  از سوی  وصول حسب نرخ تورم اعالمی 
تا  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  د- حق  شد.  محاسبه خواهد  احکام  اجرای 
این مرحله از دادرسی. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف چهارم حضوری و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف های اول – دوم و سوم غیابی بوده 
ظرف  سپس  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز  بیست 

تجدیدنظر استان تهران می باشد.
م.الف 1471خ    دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

ورامین – محمدحسین اسماعیل مورینه

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک فرعی2666  از ۹1 اصلی واقع 
بنا به علل منعکس در  ثبتی طالقان  در قریه جزینان شهرستان  طالقان جزءحوزه 
پرونده باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای کتبی عباس نوروزی نعمتی ذیل 

وارده
۹7/5/3406-۹7/8/15 با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن 
درساعت ۹ صبح وروزچهارشنبه  مورخه ۹7/۹/28 در محل به عمل خواهد آمد 
لذا با انتشار این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاور دعوت می شود تا درروز 
وساعت مقرر درمحل حضور یافته وهر ادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن 
دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض 
دارند میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی 
اعتراض  روز  مدت سی  تحدیدی ظرف  تنظیم صورتجلسه  تاریخ  از  ثبت  قانون 
خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند 
و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// 

م الف- 48۹2
تاریخ انتشار :روزپنج شنبه مورخه ۹7/۹/1

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

گواهی حصر وراثت
آقای یوسف ایمانی  به  شماره شناسنامه   6337 کد ملی 007671000۹ فرزند خداداد 
فتوکپی  نامه گواهی فوت و  استناد شهادت  به  تهران  از  متولد 1360/08/18 صادره 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹7/ح51۹/1 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان خداداد ایمانی فرزند علی خان به شماره شناسنامه ۹840 کد 
ملی 331۹248601 طبق گواهی فوت شماره 4۹1411 ف/20   در تاریخ 13۹7/08/0۹ 

در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: یوسف ایمانی  متولد: 1360/08/18  نام پدر: خداداد کد ملی: 
007671000۹  شماره شناسنامه: 6337      صادره: تهران           نسبت با متوفی پسر   
2. نام و نام خانوادگی: یونس ایمانی  متولد: 1363/04/11  نام پدر: خداداد کد ملی: 
0076۹52444   شماره شناسنامه: 34۹7      صادره: تهران           نسبت با متوفی پسر   
3. نام و نام خانوادگی: پروین  ایمانی  متولد: 1365/01/23  نام پدر: خداداد کد ملی: 
0083۹7646۹    شماره شناسنامه: 148۹2      صادره: تهران           نسبت با متوفی دختر    
4. نام و نام خانوادگی: پریسا ایمانی  متولد: 1372/0۹/17  نام پدر: خداداد کد ملی: 
0016521110     شماره شناسنامه: 0       صادره: تهران           نسبت با متوفی دختر    
5. نام و نام خانوادگی: فانوس عزیزی   متولد: 1343/03/10  نام پدر: علی  کد ملی: 
331۹262۹20    شماره شناسنامه: 11272       صادره: هرسین            نسبت با 

متوفی همسر     
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ  گواهی الزم صادر خواهد 

شد. م/الف 1۹۹8  
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

مفقودی
  برگ سبز پژو 206 مدل 13۹1   335 ب 8۹ 77 موتور 141۹0080502  شاسی   

NAAP03ED۹CJ562614  مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

بررسی  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مشکالت مربوط به عدم اجرای کامل دولت 
الکترونیک در شورای هماهنگی بین سران 

قوا خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی 
دیروز با حضور در سازمان فناوری اطالعات 
از زیر ساخت های دولت الکترونیک بازدید 
کرد: دستگاه  تأکید  بازدید  این  در  کرد.وی 
ها و سازمان هایی که برای اتصال به دولت 
راه  از  حتما  کنند  می  مقاومت  الکترونیک 
قانونی پیگیری خواهند شد.وی افزود: همه 
هستند.الریجانی  امر  این  اجرای  به  ملزم 
اضافه کرد: از آنجایی که قانون برنامه ششم 
توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده که 
تا پایان امسال دولت الکترونیک شکل گیرد. 
گرفته  صورت  بازدید  برمبنای  افزود:  وی 
مشخص شد گام های اولیه زیرساختی برای 
اما  است  شده  برداشته  الکترونیک  دولت 
مواردی وجود دارد که باید هرچه سریعتر 
امری ضروری است.رئیس  رفع شود واین 
رفع  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
موارد مدنظر برای پیاده سازی کامل دولت 
ما  تلقی  نباید  گفت:  کشور  در  الکترونیک 
دهی  خدمات  فقط  الکترونیک  دولت  از 
دستگاه های مجریه باشد بلکه تمامی قوا و 
نهادهای حکومتی که به مردم خدمات می 
دارند،  دستگاهی  بین  خدمات  یا  و  دهند 

باید اطالعاتشان را در دسترس قرار دهند.
الریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند 
در کشور به معنای ارائه خدمات الکترونیکی 
به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه های 
حکومت  گفت:  و  کرد  تأکید  حکومتی 
اطالعات  آزاد  دسترسی  معنی  به  هوشمند 
برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات 

است. 
بر این اساس تمامی دستگاه های حکومتی 
باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند 
ارتباطات  وزیر  به  خطاب  دهند.وی  ارائه 
تأکید کرد: در این باره اگر الزم است قانون 
را روشن تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، 
پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران 
قوا ارائه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی 

به این هدف به تمام دستگاه ها ابالغ شود.
باید  دستگاه   2500 اینکه  به  اشاره  با  وی 
تبادل  ملی  مرکز  به  را  خود  اطالعات 
اطالعات متصل کنند، خاطرنشان کرد: هم 
اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این 
دستگاه ها به این مرکز متصل شده اند و این 
مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این 
در حالی است که 65 درصد این دستگاه ها 
امکانات اصلی دولت الکترونیک را در درون 
خود تعبیه کرده اند  اما ارائه خدماتشان به 
قرار  مردم  اختیار  در  الکترونیکی  صورت 
نگرفته و متصل نشده اند.الریجانی با بیان 
تنبیه  و  تشویق  نیازمند  موضوع  این  اینکه 
است و باید از مکانیزم های قانونی در این 
زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت 

ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون های 
مربوطه مجلس ارائه شود و در صورتی که 
الزم است هرچه سریعتر برای آن بودجه در 
نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی 
اجرایی  پیشنهاد  ارتباطات  وزارت  ندارد 
اینکه  به  اشاره  با  بدهد.وی  زمینه  این  در 
بهره وری را به صورت  الکترونیک  دولت 
جدی باال برده، گفت: مجلس در این زمینه 
به  ها  دستگاه  کدام  که  کند  می  پیگیری 
شبکه دولت الکترونیک متصل نشده است.
الریجانی همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات 
الکترونیکی با توجه به زیرساخت های دولت 
الکترونیک تأکید کرد و اظهار داشت: شورای 
نگهبان باید از این موضوع استقبال کند چرا 
که انتخابات الکترونیکی، سالمت انتخابات و 
تسهیل حضور مردم را تضمین می کند. در 
این زمینه اگر الزم باشد جلسه می گذاریم 
تا دقت نظر شورای نگهبان را برای اجرایی 
شدن انتخابات الکترونیکی در کشور داشته 
باشیم. همچنین وزارت ارتباطات باید برای 
این که این اطمینان حاصل شود، کمک های 

الزم را ارائه دهد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه اجرای دولت 
معظم  مقام  تأکیدات  جمله  از  الکترونیکی 
رهبری است و قانون برنامه نیز بر آن تأکید 
داشته، خاطرنشان کرد:  مجلس تالش می 

کند تا این پروژه در کشور اجرایی شود.

رئیس مجلس خبر داد:

بررسی مشکالت دولت الکترونیک در شورای هماهنگی سران قوا

ادامه از صفحه1
جلوگیری از پیشرفت و توقف استقالل خواهی ملت ایران 
سرابی بیش برای آمریکایی ها نخواهد بود.امیر سرتیپ حاتمی 
گفت: این اقدامات که در ذات خود ماهیت استکباری دارد 
با اقدامات غیرمسئوالنه دولت ترامپ در صحنه بین المللی و 
اشتباهات مکرر آنها در نادیده گرفتن صلح و امنیت بین الملل 
به منزوی شدن بیشتر آمریکا منجر شده و خواهد شد.وی  
با بیان  این که ملت ایران 40 سال پیش آمریکا را به عنوان 
افتخار طی  با  بیرون کرد و  از سرزمین خود  استکبار  نماد 
ماه های آینده جشم چهلمین سال استقالل را برگزار خواهد 
الگویی برای سایر ملت هایی  کرد، اظهار کرد: این حرکت 

شده که می خواهند سرزمین خود را از لوث وجود زورگویان 
و چپاولگران پاکسازی کنند. وی با اشاره به این که پیام ما از 
جزیره کیش به خلیج همیشگی فارس به دوستان، همسایگان 
و همه کسانیکه صلح را دوست دارند، صلح و دوستی است، 
افزود: اصل کلیدی و مهم صلح و رفاه برای همه و جهان 
عاری از خشونت  در سایه مشارکت و همکاری از اصول 

خدشه ناپذیر جمهوری اسالمی ایران است.
وزیر دفاع در ادامه با بیان این که  معتقدیم همسایگان ما برای 
بلند  تاریخی  لذا حافظه  ما هستند، گفت:  همیشه همسایه 
مدت و عقالنیت آنها در نگاه راهبردهای ما مانند لوح های 
نقطه  آن  روی  نبوده ایم  مایل  هیچگاه  که  است  ماندگاری 

ای تاریک نقش ببندد.امیر سرتیپ حاتمی تاکید کرد: آنچه 
که ما به دنبال آن هستیم جلوگیری از خشونت و جنگ و 
بازدارندگی است. این که کسی به خود اجازه فکر کردن برای 

تعدی به ایران را ندهد.

وزیر دفاع: حیثیت آمریکا مخدوش شده است

اجازه فکر تعدی به ایران را هم نمی دهیم
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برگزاریآئیناختتامیه
هفتهفرهنگیاسالمشهر

انجمنحمایتازکودکانبهشت
مبراازسوءظن

نوری- اسالمشهر: مراسم اختتامیه هفته فرهنگی 
شهرستان اسالمشهر با حضور مسئولین کشوری و 
لشگری و عموم مردم شهرستان روز پنج شنبه 1 
آذر ماه ساعت 18 در سالن سینما فجر اسالمشهر 

برگزار شد.  
فرماندار  مرسلپور  حضور  با  که  مراسم  این 
ذوالقدر  دکتر  کواکبیان و خانم  دکتر  شهرستان، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
این  ابتدای  در  شد،  برگزار  شهرستان  مسئولین 
مراسم وحید مهدی پور سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دبیر هفته فرهنگی اسالمشهر 
ضمن خیرمقدم به مسئولین، مدعوین و مراسم 
از حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
مراسم  نیز تقدیر و تشکر نمود و سپس در ادامه 
افزود: در هفته فرهنگی شهرستان که مصادف با 
چند مناسبت دیگر همچون هفته وحدت ، هفته 
کتاب و هفته بسیج بوده است برنامه ها و فعالیت 
های خوبی با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی 
شهرستان بویژه حمایت فرماندار محترم به عنوان 
رئیس این هفته برگزار شد.  وی افزود: این برنامه 
هنری،  فرهنگی،  قرآنی،  موضوعات  با  که  ها 
اجتماعی و ورزشی بوده است برای همه اهالی 
شهرستان و تمام ذائقه های شهرستان دیده شد که 
از نمود و برجستگی این هفته انجام برنامه های 

شاد و مفرح در سطح روستاها بوده است. 
همه  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  پایان  در  وی 
فرهنگی  هفته  اندرکاران  دست  و  مسئولین 
شهرستان ، بر انجام فعالیت های بیشتر فرهنگی 

در شهرستان تأکید نمود . 
در ادامه مرسلپور فرماندار شهرستان و رئیس هفته 
فرهنگی اسالمشهر ضمن تشکر و قدر دانی از 
انجام  در  اجرایی  دستگاههای  تمامی  مشارکت 
برنامه های هماهنگ و منسجم در این هفته به 
قابلیت ها و توانمندی های شهرستان اشاره نمود و 
افزود: این اتفاق در کشور بی نظیر بوده است و با 
انجام چنین برنامه های شاد و نشاط آوری، امید و 
انگیزه را در تک تک افراد شهر و روستا زنده نمود.  
در ادامه این مراسم مصطفی کواکبیان نماینده مردم 
تبریک هفته  در مجلس شورای اسالمی ضمن 
وحدت و والدت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع( با بیان این که نظام جمهوری اسالمی 
همواره از مدعیان برقراری اتحاد میان شیعه و سنی 
بوده و از پیشگامان این اتحاد است، گفت: برخی 
از کشورها سعی دارند، با ایجاد داعش، القاعده و 
گروه های تکفیری بین مذاهب اسالمی اختالف 
بیاندازند، اما مسئولین جمهوری اسالمی همواره 
در تالش برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسالمی 

بوده و هستند.

انجمن  پی شکایت  در  هرندی-اصفهان:  امینی 
حمایت از کودکان بهشت )با نیازهای خاص ذهنی 
و جسمی و حرکتی( اصفهان مبنی بر خدشه دار 
و  خیرین  میان  در  انجمن  این  حیثیت  شدن 
مخاطبینش و سوء استفاده از نام آن توسط شخصی 
خاطی  فرد  و  پیگیری  شکایت  این  کالهبردار، 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید.
سرهنگ مجتبی مرتضوی رییس پلیس فتای استان 
از  حمایت  انجمن  خبری  نشست  در  اصفهان 
کودکان بهشت که به اتفاق هیأت مدیره و در محل 
این انجمن برگزار گردید ضمن اعالم مطالب فوق 
افزود: در سالجاری حجم کالهبرداری در برداشت 
از حساب های بانکی مردم و جرایم اقتصادی و نیز 
دزدی اطالعات در فضای مجازی گسترش یافته 
و 126 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 

است.
وی در همین رابطه ادامه داد: یکی از شکایت ها در 
این قضیه انجمن حمایت از کودکان بهشت بود که 
بدنبال سوء استفاده فردی کالهبردار از نام و آرم 
این مؤسسه و ایجاد درگاهی الکترونیکی اقدام به 
خالی کردن حساب مردم با نام این انجمن می نمود 
که بالفاصله پس از آگاهی، این موضوع را بررسی 
و در دستور کار خود قرار دادیم و با یک عملیات 
پلیسی موفق شدیم کالهبردار را در یکی از استانها 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهیم.
سرهنگ مرتضوی در همین رابطه اعالم د اشت: 
فرد کالهبردار با 34 شاکی خصوصی در مجموع 
600میلیون تومان از حساب های افرادی که قصد 
را   بهشت  کودکان  از  حمایت  انجمن  به  کمک 
داشتند را برداشت کرده و انتظار می رود در سایر 

استان های کشور نیز این فرد شاکی د اشته باشد.
حمایت  انجمن  مدیرعامل  خاموشیان،  بنفشه 
نشست  این  در  هم  بهشت  کودکان  از  حمایت 
خبری به خبرنگاران  گفت: این انجمن از سال 76 
فعالیت خود را آغاز کرده و در طی 21 سال فعالیت 
توانسته 450 معلول ذهنی و جسمی و حرکتی را 
تحت پوشش بگیرد  و خدمات مختلفی از جمله 
آموزشی، فرهنگی و درمانی را بصورت رایگان در 

اختیار آنان قرار دهد.
وی اظهار داشت: تا کنون 120 نفر از توان خواهان 
موفق شده اند از فنی حرفه ای مدارک آموزشی خود 

را دریافت نمایند و استقالل پیدا کنند.
محمدزاده رییس هیأت مدیره این انجمن هم هدف 
از برگزاری این نشست را جبران ضایعه معنوی 
دانست که بر این انجمن تحمیل شده و افزود: 
دولت ها در ارائه خدمات اجتماعی موفق نیستند و 
این گروه های مردمی هستند که به شکل سمن ها یا 

خیریه ها به یاری دولت می آیند.

پیش بینی 700 برنامه فرهنگی هفته 
بسیج در استان مرکزی

داودی- اراک: جانشین فرماندهی سپاه روح ا... استان 
گفت: 700 عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، عمرانی و 
اجتماعی در هفته گرامیداشت بسیج این استان برگزار می 
شود. سرهنگ پاسدار »محسن گلشن زاده« روز دوشنبه 
در جمع خبرنگاران استان مرکزی، افزود: برگزاری برنامه 
های فرهنگی و بهره برداری از چندین طرح عمرانی 
در سه محله آسیب پذیر در شهرستان های خنداب، 
خمین و شازند، برگزاری کارگاه های مشاوره ای رایگان 
در بخش های مختلف اشتغالزایی، ازدواج و تحصیل، 
اجتماع بزرگ بسیجیان استان در میعادگاه های نماز 
جمعه، گشت های محله محور بسیجیان و جشنواره 
های مختلف فرهنگی و هنری از مهمترین برنامه های 
سپاه روح ا... در هفته گرامیداشت بسیج استان مرکزی 
است.  وی ادامه داد: در هفته گرامیداشت بسیج استان 
مرکزی برنامه هایی از قبیل تجلیل از بسیجیان نمونه، 
ویزیت رایگان مراکز درمانی سپاه روح اهلل، اعزام گروه 
های درمانی عمومی و تخصصی به مناطق محروم استان، 
غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای استان به 
طور همزمان با سراسر کشور و بهره برداری از 10 خانه 

محروم در نقاط مختلف استان نیز برگزار می شود. 
کرد:  اظهار  استان  اهلل  روح  سپاه  فرماندهی  جانشین 
برگزاری یادواره های شهدا در نقاط مختلف استان، 
مسابقات ورزشی، مسابقات حفظ و تفسیر قرآن کریم 
، نشست های روشنگری و بصیرتی، نشست فرماندهان 
واحدهای بسیج دانش آموزی با فرمانده سپاه روح ا...، 
گردهمایی حلقه های صالحین، دیدار با نماینده ولی 
فقیه و ائمه جمعه استان و برگزاری کارگاه های مهارت 
زندگی از دیگر برنامه های سپاه روح ا... در هفته بسیج 

استان مرکزی است. 
وی با بیان اینکه هر یک از روزهای هفته بسیج با یک 
عنوان نامگذاری شده است، بیان کرد: 2۹ آبان با عنوان 
بسیج، فرهنگ و مسجد محوری، 30 آبان با عنوان بسیج، 
اقتصاد مقاومتی، خدمات رسانی و سازندگی، یکم آذر 
با عنوان بسیج، اقتدار دفاعی و امنیتی دوم آذر با عنوان 

بسیج، معنویت و انتظار نامگذاری شده است. 
سرهنگ پاسدار گلشن زاده شعار هفته بسیج امسال 
را بسیج مظهر ایستادگی، پیشرفت، وحدت و خدمت 
عنوان کرد و گفت: سوم آذر با عنوان بسیج، جهاد کبیر 
و استکبار ستیزی، چهارم آذر با عنوان بسیج، جهاد 
روشنگری و تبیین و پنجم آذر با عنوان بسیج، 40 سال 
افتخار در هفته گرامیداشت بسیج نامگذاری شده است.

خبر

بنیاد برکت یک هزار شغل در لرستان ایجاد می کند

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا پایان بهمن ماه بیش 
از یک هزار فرصت شغلی را  در استان لرستان ایجاد می کند.

به گزارش زمان به نقل از معاونت توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت، 
این بنیاد ایجاد اشتغال در شهرهای دلفان، پل دختر، کوهدشت و رومشکان لرستان 
را به عنوان یکی از استان های محروم کشور در قالب طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور آسمان )آیین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی( 
و سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اقتصادی برکت( در دستور کار خود دارد. بر 
این اساس، تا به امروز 350 فرصت شغلی در زمینه ی پرورش دام سبک در این 
شهرستان ها به مرحله ی اجرایی رسیده و 700 اشتغال دیگر نیز تا بهمن ماه به 
بهره برداری خواهد رسید. فرآیند اشتغال زایی در استان لرستان از مرداد ماه امسال 
با حضور بنیاد برکت و تشکیل کمیته ی توسعه ی اشتغال در شهرهای مختلف این 
استان به ریاست فرماندار و عضویت تمامی دستگاه های اجرایی مؤثر در این حوزه 
کلید خورده است. با تصویب رشته های مستعد در زمینه ی کارآفرینی، با توجه به 
ظرفیت  های منطقه و پس از آغاز شناسایی متقاضیان در مناطق محروم روستایی، 
نزدیک به 2500 نفر انتخاب و وارد فرآیند اهلیت سنجی توسط تسهیل گران بنیاد 
برکت شدند که از این تعداد، تا به امروز 350 واجد شرایط به بانک عامل برای 
دریافت تسهیالت معرفی شده اند.  میانگین تسهیالت درنظر گرفته شده برای 
هر متقاضی 250 میلیون ریال به شکل وام قرض الحسنه و با تنفس پرداخت 4 
ماهه است. هم چنین فاز دوم این طرح، تا پایان بهمن  ماه با ایجاد 700 فرصت 
شغلی دیگر اجرایی خواهد شد. گفتنی است، اشتغال آفرینی بنیاد برکت در قالب 
طرح های اجتماع محور آسمان و سحاب، فرآیندی چندمرحله ای است که در آن، 
ایجاد کسب وکارهای پایدار و ماندگار با مهارت آموزی و استانداردسازی به کمک 
تسهیل گران مدنظر قرار دارد. اشتغال آفرینی، محرومیت زدایی و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته از جمله رسالت ها و 
فعالیت های عمده ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

است.

برنامه های روز ملی گرگان اعالم شد

 ناصر گرزین، طی نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت 5آذر، روز ملی گرگان، 
ضمن بیان اینکه باید در جهت شناساندن این روز به مردم تمام تالش خود را 
داشته باشیم، گفت: پنج آذر سند والیتمداری مردم گرگان است و همه وظیفه 

داریم که قدردان خون شهدای این روز باشیم.
گرزین در  ادامه ضمن بیان اینکه 5آذر یک سند افتخار برای مردم گرگان است  
اظهار کرد: برنامه های بزرگداشت پنج آذر امسال با همین هدف شروع شده و به 
دنبال دیدار با رهبر معظم انقالب هم هستیم که تا در سنوات دیگر ممکن شود. 
وی بیان کرد: باید کاری کرد که پنج آذر از کلیشه خارج شده و تنها به یک خیابان 
و بیمارستان ختم نشود. وی ضمن بیان اینکه برنامه های متنوعی  به مناسبت 
5آذر توسط ستاد بزرگداشت در نظر گرفته شده که در جاهای مختلف سطح 
شهر اجرا خواهد شد، برنامه های روز 5آذر را اعالم کرد : رونمایی سقاخانه ای 
با عکس 14 شهید پنج آذر در جنب بیمارستان، نقاشی دیواری در ابتدای کوی 
ویال )دیوار دبیرستان واثقی( که بازخوانی اتفاقات قیام مردم گرگان است، تجمع 
ساعت ۹ صبح در مصلی، ایستگاه صلواتی، برگزاری مراسمی در تاالر فخرالدین 
اسعد گرگانی، نمایشگاه عکس و خاطره گویی، رونمایی از کتاب، تجلیل از 
خانواده شهدای پنج آذر، زنگ افتخار در 40 مدرسه، برگزاری مراسم بزرگداشت 
دیگر در محالت مختلف گرگان و نصب المان های شهدا در خیابان پنج آذر از 

برنامه های این روز است.

خبر

بر  کرج  شهردار  زمان:  خبرنگار  کرج- 
ضرورت ایمن سازی ساختمان های مهم شهر 
و نظارت جدی بر ساخت و سازهای جدید 

تاکید کرد.
نگاه  امروزه  گفت:  زاده  کمالی  اصغر  علی 
سنتی به ایمن سازی شهر که بر افزایش تعداد 
نیروهای  استخدام  نشانی،  آتش  ایستگاه های 
دارد،  تاکید  تجهیزات  خرید  و  نشان  آتش 
فکر  به  باید  و  نیست  بخش  نتیجه  چندان 

اقدامات ریشه ای در این بخش باشیم.
بر  بیشتر  ایمنی،  به  سنتی  نگاه  افزود:  وی 
اقدامات موثر برای کاهش خسارات در حین و 
بعد از وقوع حوادث تاکید دارد ولی ما باید به 
فکر برنامه ریزی و اجرای طرح های پیشگیرانه 

برای جلوگیری از وقوع حوادث باشیم.
این مسئول در ادامه با تاکید بر ضرورت ایمن 

داد:  توضیح  شهر  مهم  ساختمان های  سازی 
مهم  ساختمان های  ایمنی  وضعیت  متاسفانه 
شهر از جمله شهرداری چندان مناسب نیست 

و باید فکری به حال ارتقای ایمنی آنها کنیم.
کمالی زاده ابراز کرد: شهرداری کرج علی رغم 
ارباب رجوع،  داشتن تعداد زیادی کارمند و 

هنوز به آژیر ضد حریق در طبقات و عایق ضد 
حریق  ساختمان مجهز نیست.

وی توضیح داد: در بودجه سال آینده اعتبار 
مناسبی برای ارتقای ایمنی ساختمان شهرداری 
حوادث  زمان  در  تا  می یابد  تخصیص  کرج 
احتمالی کمترین خسارات و آسیب به مجموعه  
وارد شود. شهردار کرج خاطر نشان کرد: باید 
وضعیت ایمنی سایر ساختمان های مهم شهر 
هم پایش شود تا اقدامات الزم برای ارتقای 

سطح ایمنی آنها صورت بگیرد. 
 وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر ایمن 
سازی سازه های جدید شهر گفت: ناظران باید 
در ساخت و سازهای جدید ایمنی را اولویت 
قرار داده و با سازندگانی که نسبت به این امر 
بی توجه هستند، برخورد قانونی الزم را داشته 

باشند.

شهردار کرج:

نگاه سنتی به ایمن سازی شهر نتیجه بخش نیست

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   13۹7/07/17 13۹76033101100150۹مورخه  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از همدان فرزند شاد علی در  توران اسمعیل آسا بشناسنامه شماره 4558 صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 172/50 مترمربع مفروز از 
پالک شماره 758۹ فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود 
متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/21188/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/0۹/06
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   13۹7/07/17 13۹760331011001508مورخه  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه عاقل خواه بشناسنامه شماره 41۹ صادره از کرج فرزند علی در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 128/87 مترمربع مفروز از پالک شماره 
2۹0 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای محمود حسین و با 
مالکیت اولیه آقای یوسف ترابی تایید می-نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/2003۹/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/0۹/06

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

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین پراید 111مدل ۹0  با شماره پالک 267م34 
ایران 82با شماره موتور 4280725و شماره شاسی S54300۹0068474بنام علیرضا 

رضائیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح   به  مسیب  فرزند  دالور  نژاد  اسمعیل  رضا  آقای 
15/1010/۹7این شورا ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که مسیب  اسمعیل نژاد دالور فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
15صادره  از بابل در تاریخ ۹6/۹/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-محمد صالح اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه 408 فرزند 

متوفی
2- رضا اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه 545 فرزند متوفی 

3-حسین اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه 654 فرزند متوفی 
4-معصومه اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه 15 فرزند متوفی
5- زهرا اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه  546 فرزند متوفی 
6-عذرا اسمعیل نژاد دالور فرزند مسیب  به شماره شناسنامه 587 فرزند  متوفی
7- ریحانه خانپور متی کالیی  فرزند مهدی به شماره شناسنامه 5 همسر متوفی

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 8/1 مدل 1388 
رنگ خاکستری – متالیک به شماره موتور 12488163560 به شماره شاسی 877643 
– NAAM 01 CA 8 AK به شماره پالک 31 ایران 144 ج 24 به نام علی اکبر 
اعتبار  از درجه  و  مفقود  ملی 528۹۹71432  به شماره  فرزند علی حسین  عباسی 

ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
و  دادخواست  شرح  به   14 شماره  شناسنامه  دارای  برسمنانی  امینی  جعفر  آقای   
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه5/۹18/۹7 
به شناسنامه یک در  بر سمنانی   امینی  اصغر  داده که شادروان حاج علی  توضیح 
تاریخ ۹7/5/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم عبارتند از
1- کبری علی نژاد کمانگر خالقی و کبری  متولد 1327 با شماره شناسنامه هفت 

صادره از بابل همسر متوفی
2- شیرافکن امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری شماره شناسنامه 3۹5 متولد 

1345 صادره از بابل فرزند متوفی 
3-محمد امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری  به شماره شناسنامه 427 متولد 

1348 فرزند متوفی 
4-جعفر امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری  به شماره شناسنامه 14 متولد 

135۹ صادره از بابل فرزند متوفی
5- لیال امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری به شماره شناسنامه 3۹6 متولد 1346 

صادره از بابل فرزند متوفی
6- رقیه امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری به شماره شناسنامه 487 متولد 

1350 صادره از بابل فرزند متوفی
7- انسیه امینی برسمنانی  فرزند علی اصغر و کبری به شماره شناسنامه 583 متولد 

1354 صادره از بابل فرزند متوفی
8- سکینه امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری  و شماره شناسنامه دو متولد 

1357 صادره از بابل فرزند متوفی 
۹-صدیقه امینی برسمنانی فرزند علی اصغر و کبری به شماره شناسنامه 5 متولد 1362 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدین وسیله اعالم می گردد به موجب صدور قرار تحریر ترکه در راستای درخواست 
مرحوم  وراث  به طرفیت  علی سلحشور  ناد  وکالت  با  کناری  ملیحه خانی   خانم 
شعبانعلی خانی  کناری آقایان حمیدرضا علی اکبر و خانمها راضیه فاطمه و ام البنین 
همگی خانی کنار در پرونده کالسه ۹70752شورای حل اختالف واحد دوم شهری 
فریدونکنار بدین وسیله وقت اجرای قرار مورخ ۹7/10/10ساعت 11 تعیین گردیده 
لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدعوین به متوفی دعوت به عمل 
آمده در موعد مذکور در محل شورا واقع در مجتمع شورا واقع در داخل دادگستری 
فریدونکنار حاضر شوند و ضمناً عدم حضور مانع از اجرای قرار تحریر ترکه نمی 

باشد 
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف واحد دوم شهری  فریدونکنار 

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای اسحاق یعقوبی فرزند علی با وکالت آقای 
سید محمد حسین کیان نژاد فرزند دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم   این شعبه  در  فرزند  عابدی  فاطمه  سیده 
قانونی به کالسه7/720/۹7 ثبت و برای مورخه۹7/10/10 ساعت ۹:30 صبح تعیین 
وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به 
استناد ماده 73 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 هفتم 
حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 
هفتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای یوسف رنجبر فرزند یوسف به شرح درخواستی که به شماره ۹7080۹این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم زهرا حیدری فرزند حسن به شماره شناسنامه 613 صادره از محمود آباد 
در تاریخ ۹7/6/27در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از
1- یوسف رنجبر فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2062320612فرزند متوفی
2- عذرا رنجبر فرزند یوسف به شماره شناسنامه 4۹8۹41353۹فرزند متوفی 

3-شهرزاد رنجبر فرزند یوسف به شماره شناسنامه 4۹88513572فرزند متوفی 
4-شهناز رنجبر فرزند یوسف شماره شناسنامه 5010753510فرزند متوفی

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

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

آگهی درخواست و گواهی حصر وراثت 
آقای محسن سلیمان نتاج ساسی دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه 15/1012/۹7از 
نتاج ساسی  به شناسنامه 713 در تاریخ  توضیح داده که شادروان رحمن سلیمان 
۹7/8/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

عبارتند از 
1-عباس سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 1378 فرزند متوفی

2- فرهاد سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن شماره شناسنامه 557 فرزند متوفی
3- محسن سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 2۹ فرزند متوفی

4- صبح گل سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 1170 فرزند متوفی 
5-رحیمه سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه  555 فرزند متوفی 

6-نازی سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 556 فرزند متوفی 
7-آزاده سلیمان نتاج ساسی فرزند رحمن به شماره شناسنامه ۹0 فرزند متوفی 

8-مقدسه نظری ساسی فرزند و شماره شناسنامه 743 همسر متوفی 
مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد 
قاضی شعبه 1۵ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی دعوت مجمع
 عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان 
فریدونکنار به شماره ثبت 7۹7 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار در ساعت ۹ صبح روز 
پنجشنبه مورخ ۹7/۹/22در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی شهید چمران واقع 
در فریدونکنار میدان درنا پشت آتش نشانی تشکیل می گردد لذا از کلیه سهامداران و 
اعضای محترم دعوت می شود در ساعت ورود مقرر در محل تعیین شده حضور به 
هم رسانند و با توجه به مفاد 1۹ آیین نامه نحوه  تشکیل مجامع عمومی در صورت 
عدم حضور عضو با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی تا یک روز قبل از تشکیل مجمع 
به غیر از ایام تعطیل نسبت به معرفی نماینده تام االختیار خود اقدام نمایند الزم به 
ذکر است کسانی که تمایل به کاندیداتوری در سمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند 
حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار این آگهی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت 
به ثبت نام اقدام نمایند دستور جلسه استماع گزارش کار هیئت مدیره شرکت تعاونی 

استماع گزارش کار بازرسین شرکت تعاونی 
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین 

طرح و تصویب ترازنامه مالی سال ۹6 و بودجه پیشنهادی سال ۹7 تعیین روزنامه 
کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم در خصوص روند 

کلی پروژه 
برگ اجراییه 12/406/95هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار

آقای حسن اصغرپور میدانی با وکالت حمیدرضا حسن زاده به نشانی بابل خیابان 
شیخ طبرسی ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت مشخصات محکوم علیه سید 
محمود صیاد فرزند سید محمد به نشانی بابل کمربندی شرقی چهارراه دانش گلستان 
14 مغازه ماهافرایژو به موجب رای شماره 1811 تاریخ ۹5/11/17شعبه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 50 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 475 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹3/11/2تاریخ وصول محکوم به و حق الوکاله 

وکیل 
مدیر دفتر شعبه 1۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم حجت شجاع 
فرزندامیرعلی  منش  طاهری  ابراهیم  آقای  فرزندحسین.خواهان  حیدری 
به  فرزندحسین  حیدری  شجاع  حجت  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادرسی  هزینه  بعالوه  معامله  ثمن  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  تاخیردرتادیه  وخسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  کالسه۹70۹۹86127100410 
که  تعیین  مورخ13۹7/10/18ساعت11:00  رسیدگی  ووقت  ثبت  باغملک 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  دستوردادگاه طبق  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  گرددتا  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دردادگاه  رسیدگی  مقررفوق جهت  ودروقت  رادریافت  دادخواست وضمائم 

حاضرگردد. شماره م.الف)7/۹7/286(
دفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضائی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-حسین صادقی نژاد فرزند شاعباس به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
شهر خرم آباد خ مطهری نبش خ رنگین کمان منزل 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
2-مجتبی کریمی فرزند شابابا به نشانی :اندیشه فاز یک هفتم غربی پالک ۹6 واحد 

6- 02165516672 )مجهول المکان ( 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم به شماره ۹7100۹6613401781 و شماره 
دادنامه ۹70۹۹76613400503 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6/870/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 230531 عهده بانک ملی مورخ 13۹3/۹/۹ به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 1/382/1۹7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به جهت تعرفه 
مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل 
آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول 
محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت و محکوم له 
وفق ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی از محکوم به اقدام 
نماید )توسط اجرای احکام اخذ و به خزانه دولت واریز گردد( و ضمنا اجرای حکم غیابی 

منوط است به معرفی ضامن معتبر توسط محکوم له . 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مراد جوادی فر . 

اصالحیه
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن موسسات اتومبیل کرایه که درتاریخ 97/08/28 به شماره نشریه 3895 
به چاپ رسیده  زمان صدور وکالت نامه ازتاریخ 97/9/12 الی 97/9/16 
درمحل پروژه واقع درمحمدشهرخیابان بیستم خیابان اول می باشد و بند3 
دستورجلسه از دستورمجمع خارج می شود،که بدین وسیله اصالح می گردد.
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 بازدید وزیرکار و سرپرست 
سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان میالد

وزیر کار و سرپرست سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان میالد بازدید 
کردند.به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان؛ همزمان با میالد حضرت 
محمد   ، صادق)ع(  جعفر  امام  و  اسالم  بزرگ  پیامبر  محمد)ص( 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی و انوشیروان محسنی 
بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی با حضور در بیمارستان میالد 
و اهدای گل به بیماران به جشنواره مهربانی وخوشرویی پیوستند.
محمد شریعتمداری در هنگام اهدای شاخه های گل به بیماران یاد و 
خاطره مرحوم دکتر نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی 
را گرامی داشت و گفت: مرحوم دکتر نوربخش مدیر خدوم و پر 
تالش سازمان در آخرین روزهای فعالیت خود به کمپین مهربانی 
پیوست. ایشان مهربانی خود را در کار خالصانه و خدمت به مردم 
نشان دادند.وی از مدیران و کادر درمانی سازمان تامین اجتماعی بابت 
خدمت رسانی توام با مهر و محبت به بیماران تشکر کرد و اظهار 
داشت: کادر بیمارستانی تامین اجتماعی برای خدمت رسانی به بیماران 

تالش زیادی می کنند و از زحمات آنها تشکر می کنم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در جلسه ای با اعضای 
هیات مدیره بیمارستان میالد با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر نوربخش 
مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی گفت: در مسیر دکتر نوربخش 
به همراه دکتر محسنی بند پی به بیمارستان میالد آمدیم تا به جشنواره 

مهربانی ملحق شویم.
شریعتمداری با بیان این که 20 تا 25 درصد درمان کشور مربوط 
به سازمان تامین اجتماعی است، اظهار داشت: بایستی با همدلی و 
همکاری بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در جهت 
هم افزایی و خدمت بهتر به مردم گام برداشت که قطعا این همدلی 

وجود دارد.
وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را سیاستگذار حوزه 
سالمت و درمان در کشور دانست و اظهار داشت: ما تجربیات و 

نظرات کارشناسان این سازمان را به وزارت بهداشت ارائه می کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و 

وزارت بهداشت در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حفظ سرمایه اجتماعی 
بیمارستان میالد گفت: شرایط خوبی را در میالد شاهد هستیم اما در 

جهت بهتر شدن امور باید تالش بیشتری کرد.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: به نظر می آید تمامی فعالیت های 
درمانی سازمان تامین اجتماعی باید در قالب یک مجموعه خودگردان 

باشد که البته این امر نیازمند مطالعه و بررسی است.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت مدیریتی بانوان در بخش های مختلف 

درمانی بهره مند شویم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی: ترویج فرهنگ مهربانی کار ارزشمند 

مرحوم دکتر نوربخش است
سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم ارتقای حوزه 
سالمت را از نقاط درخشان انقالب اسالمی ذکر کرد و گفت: وقتی 
کسی بیمار می شود نیازمند مهربانی است و بیمارستان میالد نقطه 
اوج اقدامات فرآیند محورانه در حوزه سالمت سازمان تامین اجتماعی 
است. محسنی بندپی با اشاره به برگزاری جشنواره خوشرویی در 
این سازمان افزود: ترویج فرهنگ مهربانی کار ارزشمند مرحوم دکتر 

نوربخش است که به نظر می رسد در جامعه به آن نیاز داریم.
وی عمل گرایی، وظیفه گرایی و تکامل بخشی را از ویژگی های 

بیمارستان میالد برشمرد و از مسئولین و کارکنان آن تشکر کرد.
در ادامه علی فتاحی رئیس هیات مدیره بیمارستان میالد با گرامیداشت 
یاد مرحوم دکتر نوربخش گفت: سرمایه اصلی میالد سرمایه اجتماعی 

آن است که مراجعه کنندگان آن هستند.
وی با تاکید بر مدیریت فرآیند گرا در اداره بیمارستان میالد خاطر 
نشان کرد: ۹0 درصد نیازهای درمانی بیماران سازمان تامین اجتماعی 

در سراسر کشور را پاسخگو هستیم.
محمود رضا فیاض مدیر عامل بیمارستان میالد گفت: در حال حاضر 
حدود 100 تخت در اورژانس داریم که می توان گفت اورژانس میالد 

خود بیمارستانی کوچک است.
وی با بیان این که روزانه 6 هزار نفر به درمانگاه ها و 2 هزار نفر به 
اورژانس این بیمارستان مراجعه می کنند، گفت: روزانه حدود 300 تا 

350 عمل جراحی نیز در بیمارستان میالد انجام می شود.

خبر

کاهش ضریب هوشی کودکان با تاخیر 
در درمان متابولیک ارثی

تأخیر در تشخیص و درمان بسیارخطرناک است زیرابه 
ازای هر ماه تأخیر در تشخیص و درمان در بیماری های 
متابولیک ارثی، ظرفیت ضریب هوشی کودک 5/4 واحد 

کاهش می یابد.
،دکتر شهال فرشیدی متخصص  پیام زمان  به گزارش 
کودکان فوق تخصص بیماری های متابولیک  کودکان 
و دبیر علمی هفتمین سمینار کشوری ژنتیک و نقش آن 
در پیشگیری از معلولیت ها در افتتاحیه این سمینار گفت: 
به دلیل شایع بودن ازدواج های فامیلی در ایران، تقریباً از هر 
1500 تا 2000 نوزاد، یک نفر دچار بیماری های متابولیک 
ارثی است که به دلیل عدم تشخیص به موقع، در آینده با 
عوارض شدیدی روبه رومی شوند. ضایعات شدید مغزی، 
عقب ماندگی ذهنی، فلج های عضالنی، مشکالت کبدی، 
سنگ های ادراری، نارسائی های چشمی  مانند آب مروارید 
و آب سیاه و بیماری های قلبی از عوارضی هستند که برای 

کودکان مبتال به این مشکل پدید خواهد آمد.
درمان  و  تشخیص  در  تأخیر  کرد:  تصریح  وی 
در  تأخیر  ماه  هر  ازای  زیرابه  است  بسیارخطرناک 
تشخیص و درمان در بیماری های متابولیک ارثی، ظرفیت 
ضریب هوشی کودک 5/4 واحد کاهش می یابد. بطوریکه 
اگر در یک سال اولیه تولد، بیماری کودک شناخته نشده 
و درمان آغاز نشود، حدود 50 درصد ظرفیت ضریب 
با  آینده  در  وی  درمان  و  یافته  کاهش  کودک  هوشی 
مشکالت بیشتری روبه رو خواهد شد. فرشیدی  عنوان 
کرد:با توجه به این که بیماری های متابولیک یکی از موارد 
شایع نیازمن مشاوره ژنتیک هستند شاید بهتر باشد در 
مورد مشاوره ژنتیک و انواع آن بیشتر صحبت شود و 
تمامی زوجین حتی افرادی که با هم فامیل نیستند نیز بهتر 
است قبل از ازدواج از خدمات مشاوره ژنتیک استفاده 

کنند.
وی در خصوص ازدواج های فامیلی افزود: ازدواج افراد 
خویشاوند با یکدیگر در هر حالت مثل دختر خاله پسر 
خاله ، نوه عمو، دختر عمه پسر دایی، و ..... خطر خاص 
خود را از نظر احتمال بروز بیماری های ژنتیکی داشته و 
فقط مشاورین ژنتیک در این زمینه می توانند خانواده  را 

راهنمایی کنند.
دبیر علمی هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک در 
ادامه بیان داشت: در مشاوره ژنتیک پس از پرسش در 
خصوص بیماری ها و سوابق خانوادگی با کمک رسم 
شجره نامه ابتدا میزان ژن مشترک بین زوجین وسپس 

نحوه توارث بیماری در خانواده مشخص می گردد.
وی افزود: بیماران مبتال به اختالالت متابولیک در بدو 
تولد کامال طبیعی  هستند. ولی بسته به نوع بیماری و 
شدت آن عالءم حاد یا مزمن نشان می دهند . پس حتی 
در موارد اختالل کبد ، چشم ، قلب، ...در سنین باال تر 
نیز باید این بیماری ها را در نظر گرفت . گفتنی است؛  
هفتمین سمینار کشوری ژنتیک و نقش آن در پیشگیری 
از معلولیت ها 7 و 8 آذرماه سال جاری در سالن ابوریحان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور اساتید و 

صاحبنظران برجسته برگزاری می شود.

خبر

وزیر بهداشت از توانایی کشورمان در تولید ۹ قلم 
داروی ضد سرطان، به عنوان یک موفقیت بزرگ 
نام برد و گفت: اگر صادرات به ضرر بازار داخلی 

باشد، این اقدام را انجام نخواهیم داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حسن هاشمی، 
دیروز در حاشیه مراسم بهره برداری از بزرگ ترین 
کارخانه تولید داروهای ضد سرطان خاورمیانه در 
استان البرز، اظهارداشت: تاسیس کارخانه تولید 
داروهای ضد سرطان را باید به صنعت داروسازی 
کشور و همچنین به دست اندکاران این مجموعه 
داروی ضد  قلم  تولید ۹  تبریک گفت، چراکه 
سرطان که قبال به کشور وارد می شد، آغاز شده و 
وارد بازار خواهد شد.وی با بیان اینکه افتتاح این 
کارخانه در راستای تحقق هدف اقتصاد مقاومتی 
بوده است، تصریح کرد: اطمینان دارم مردم ایران 
نیز با شنیدن این قبیل اخبار با تمام وجود خرسند 
بهداشت گفت:  وزیر  کنند.  می  افتخار  و  شده 
معتقدم چنانچه در زمینه تولید داروی داخلی، 
پشتکار کافی وجود داشته باشد، اشتیاق بازارهای 
منطقه نیز بیش از پیش برانگیخته شده و مایل 
خواهند بود تا از این محصوالت بهره مند شوند، 
لذا در این زمینه باید از سوی وزارت امور خارجه 
و بانک مرکزی همکاری بیشتری صورت گیرد. 
دانشمندان ایرانی نیز باید سعی کنند، با کسب 
دانش روز، محصوالت با کیفیت، بازار پسند و 

با قیمت مناسب تولید کرده و وارد بازار کنند. 
هاشمی در خصوص صادرات در حوزه دارو، 
گفت: در مورد صادرات تا جایی که به بازار داخل 
آسیب وارد نشود، حمایت خواهیم کرد. چنانچه 
صادرات دارویی به ضرر بازار داخلی تمام شود، 
انجام نخواهیم داد.وی خاطرنشان  اقدام را  این 
در سطح  بتوانند  ایرانی  داروهای  چنانچه  کرد: 
بین المللی و خارج از مرزها بازار بیشتری پیدا 
کنند به نفع مردم ایران است، چرا که با بزرگ 
ترین کمپانی های بین المللی رقابت داشته و از 

این جهت کیفیت و قیمت دارو باید در سطح 
مطلوبی باشد که با بزرگترین غول های اقتصادی 
دارویی در دنیا رقابت کند. بنابراین سعی می کنیم 
محدودیتی برای صادرات دارو قائل نشویم به جز 
در مواردی که قاچاق صورت می گیرد که در 
صورت بروز قاچاق نیز با کمک قوه قضاییه و 
صورت  شدیدی  برخوردهای  انتطامی  نیروی 
خواهد گرفت.  هاشمی در پاسخ به سئوالی در 
خصوص خرید راهبردی دارو برای بیمارستان 
ها و دانشگاه ها، گفت: اینکه خرید متمرکز دارو 

برای بیمارستان ها و دانشگاه ها توسط وزارت 
بهداشت یا هیات امنای ارزی صورت نمی گیرد، 
به دلیل ساختار مدیریتی است که به حکم قانون 
در وزارت بهداشت وجود دارد، چراکه دانشگاه 
ها و بیمارستان ها از نظر مالی و اداری مستقل 
هستند. بنابراین به این سمت در حرکت هستیم 
تا خریدها در قالب استانی شکل بگیرد، البته کار 
راحتی نیست، چراکه مدعیان بسیاری در سطح 
بیمارستان ها و سطوح میانی مدیریت وجود دارند. 
اما امیدواریم در این زمینه موفقیت حاصل شود. 
در کشور 650 بیمارستان وجود دارد و چنانچه 
خرید این مراکز تجمیع شود، قدرت خرید باال 
رفته و اقالم مورد نیاز با قیمت و کیفیت بهتری 
در اختیار آنها قرار گرفته و از طرفی نیز، سیستم 
توزیع سامان پیدا می کند. وزیر بهداشت با بیان 
اینکه امیدوارم اداره بیمارستان ها از تعهد وزارت 
بهداشت خارج شود و  این یکی از آرزوهای من 
است، گفت: کار ما اداره بیمارستان نیست و در 
این زمینه باید شرکت هایی وجود داشته باشند تا 
به عنوان شرکت اقتصادی فعالیت کرده و خدمت 
ارائه دهند و بیمه ها نیز حمایت الزم را انجام دهند 
و وزارت بهداشت فقط سیاستگذار و ناظر باشد 
و از بستر بیمارستان ها برای آموزش، توسعه، 
تحقیقات و فناوری در حوزه سالمت، بهداشت 

و درمان بهره ببریم. 

وزیر بهداشت عنوان کرد:

تولید 9 قلم داروی ضد سرطان در ایران

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از استقبال پلیس از 
طرح ها و برنامه هایی که منجر به کاهش ترافیک شود، خبر داد.

سردار محمدرضا مهماندار د درباره برنامه پیروز حناچی، شهردار 
منتخب تهران برای کاهش ترافیک ابه ایسنا گفت : ما از هر طرح 
و برنامه ای برای کاهش ترافیک در تهران استقبال کرده و به اندازه 

توان و اختیاراتمان با آن همراهی خواهیم کرد.
سوی  از  چه  که  ای  برنامه  هر  میان  این  در  داد:  ادامه  وی 
شهردارمنتخب تهران ارائه شود و چه از سوی هیات دولت، 
مجلس و ... و نتیجه اش کاهش ترافیک و حل این معضل باشد 
مورد تایید پلیس است. مهماندار حل مساله ترافیک تهران را 
یکی از دغدغه های اصلی پلیس و مسئوالن شهری در پایتخت 
برشمرد و گفت: ترافیک یکی از دغدغه ها و غصه های ماست 
که متاسفانه همه روزه با آن درگیر هستیم و برای حلش باید تمامی 

دستگاه ها مشارکت و همراهی داشته باشند.

استقبال پلیس از طرح های کاهش 
ترافیک اپیتخت

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نسبت به خرید دارو از 
بازار ناصرخسرو به مردم هشدار داد و گفت: سوداگران ناصرخسرو 
بی شرمی را به حدی رسانده اند که تاریخ مصرف داروها را به صورت 
کامال  آشکار تغییر می دهند و در مواجهه با اعتراض بیماران، توجیه 
می کنند که تاریخ مصرف داروها تا یک سال قابل تمدید است.دکتر 
رهبرمژدهی آذر، ، ضمن هشدار نسبت به تهیه دارو از ناصر خسرو، 
به  ایسناگفت: متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که مردم مجبور 
می شوند داروهای مورد نیاز خود را از ناصرخسرو و سایت های 
مجازی غیر رسمی تهیه کنند. در این زمینه مردم باید بدانند که 
سالمت بیماران خود را در معرض خطری بیش از  بیماری اولیه قرار 
داده اند. متاسفانه بحث تحریم ها و برخی کمبودهای دارویی، سبب 
رونق بازار ناصر خسرو شده و این موضوع نگرانی های زیادی را در 
جامعه داروسازی کشورمان ایجاد کرده است. وی افزود: سوداگران 
ناصرخسرو بی شرمی را به حدی رسانده اند که تاریخ مصرف داروها 
را به صورت کامال  آشکار تغییر می دهند و در مواجهه با اعتراض 
بیماران، توجیه می کنند که تاریخ مصرف داروها تا یک سال قابل 
تمدید است.  این درحالی است که چنین ادعایی،  دروغ و کذب 
محض است. مژدهی آذر تاکید کرد: هیچ شخصی حق ندارد تاریخ 
مصرف یک دارو را تغییر دهد و چنین حرف هایی هم که از سوی 

فروشندگان دارو در ناصرخسرو مطرح می شود، خالف واقع است.

تغییر اتریخ  مرصف داروها در 
انرصخرسو

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مخالف ازدواج سن قانونی ازدواج است گفت: این مساله 

مخالف سیاست های کلی نظام است.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مخالف ازدواج سن قانونی 
ازدواج است گفت: چند نفر از نمایندگان مجلس که عمدتا از میان 

نمایندگان زن هستند به دنبال افزایش سن قانونی ازدواج هستند.
وی ادامه داد: افزایش سن قانونی ازدواج مخالف سیاست های کلی 
نظام است.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران تسهیل ازدواج 
است اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف نمی توانیم به دنبال 

افزایش قانونی سن ازدواج باشیم.
ملکشاهی با اشاره به منع قانونی ازدواج برای دختران زیر سن 13 
سال ابراز داشت: قانون ازدواج زیر 13 سال را ممنوع می داند مگر با 
اجازه ولی قانونی و به شرط رای مثبت دادگاه  به اینکه دختر از نظر 

جسمی و فکری توانایی ازدواج را داشته باشد.
وی افزود: ممکن است از این قانون هم تخلف شود اما امار ازدواج 
در سنین پایین قابل توجه نیست.رییس کمیسیون قضایی و حقوقی با 
تاکید بر  پایین بودن آمار ازدواج در سنین پایین تاکید کرد: تصویب 

قانونی افزایش سن قانونی ازدواج ضرورتی ندارد.

افزایش سن قانوین ازدواج 
رضوریت ندارد

چند روز قبل کوچکی نژاد - نماینده مجلس شورای 
اسالمی - پیشنهاد داد تا صندوق ویژه فرهنگیان در 
کشور راه اندازی و بازنشستگان فرهنگی از صندوق 

بازنشستگی کشوری منفک شوند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

ناراضی بودن فرهنگیان بازنشسته از عملکرد صندوق 
بازنشستگی کشوری را علت طرح این پیشنهاد عنوان 
و اظهار کرد که با توجه به موج بازنشستگی فرهنگیان، 
پیشنهاد می دهم تا صندوق ویژه آنها تأسیس شود زیرا 
ضرورت دارد برای تامین اجتماعی و رفاه این قشر 
به دنبال ایده جدید باشیم. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی امور مالی 
فرهنگیان بازنشسته است گفت: صندوق بازنشستگی 
فرهنگیان باید یک صندوق نوپا و چابک باشد و شاکله 
آن به گونه ای تعریف شود که خودگردان باشد و از این 

روش بتواند خدمات بیشتری به فرهنگیان ارائه کند. با 
توجه به اینکه نیمی از جمعیت دولت را فرهنگیان 
تشکیل می دهند، ایده تأسیس و راه اندازی صندوق 
بازنشستگی فرهنگیان می تواند رویکرد خوبی را به 
دنبال داشته باشد. اکنون صندوق بازنشستگی کشوری 
یک صندوق عادی و زیان ده است که در بیشتر موارد 
دولت به آن کمک می کند؛ در نتیجه این صندوق توان 
ندارد غیر از حقوق، خدمات دیگری به فرهنگیان ارائه 
دهد. کوچکی نژاد تاسیس این صندوق را ایده ای دو 
سر برد دانست و گفت که در حال حاضر برای وزارت 

اطالعات، نیروهای نظامی و تامین اجتماعی، صندوق 
وجود دارد و من معتقدم با توجه به اینکه فرهنگیان، 
نیمی از پرسنل دولت هستند، یک صندوق ویژه آنان 
نیاز است که اتفاقا صندوق بزرگی نیز خواهد شد. 
کوچکی نژاد در حالی این ایده را مطرح کرده است 
که صندوق های بازنشستگی جزو سه چالش اساسی 
کشور معرفی می شوند و با مشکالت بسیاری دست 
به گریبان اند. البته الهوتی،  عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس به این پیشنهاد واکنش نشان داد و اظهار 
کرده که اگرچه صندوق بازنشستگی کشوری رونقی 

ندارد و از پس خدمات دهی به نیروهای تحت پوشش 
خود برنمی آید ولی نمی توان ریسک کرد و صندوقی 
ویژه بازنشستگان فرهنگی راه اندازی کرد. وی با تاکید 
بر اینکه صندوق ها معضل بزرگ کشور هستند لذا 
ضرورتی  فرهنگیان  بازنشستگی  صندوق  تأسیس 
ندارد و تعدد صندوق های متفاوت می تواند مشکل زا 
باشد گفت: صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق 
نیروهای مسلح در کار اقتصادی موفق نبودند؛ اگر آن 
پول ها را در بانک می گذاشتند و سودش را می گرفتند، 

عایدی بیشتری داشتند.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل ۹0 با شماره پالک 328ص15 ایران 82 
با شماره موتور 114۹0077۹51و شماره شاسی NAAA46AAXCG3112۹۹بنام 

 بابلعلی قاسم زاده باریکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد جواد کوهستانی تکامجانی فرزند علی اوسط  بشرح درخواستی که به 
شماره  ۹7/542  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده   شادروان علی اوسط کوهستانی تکامجانی فرزند فرج اله   
به شماره شناسنامه   263صادره از    رحیم آباد در تاریخ 2/7/۹7 دراقامتگاه دائمی 
خود رامسر   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  1-محمد جواد کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی
2-مهدی کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی

3-محمد رضا کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی
4-زهرا کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی
5-مریم کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی

6-فاطمه کوهستانی تکامجانی فرزند متوفی
7-پروین قدرت  همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی 
صادر خواهد شد .  سهم همسر متوفی یک هشتم  از ماترک  و مابقی بین فرزندان 

ذکور دوبرابر اناث تقسیم خواهد شد.
 قاضي شعبه چهارم شورای حل اختالف  تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : پدرام اسعدی ساکن تهران که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود منیژه 
امینی و طاها نوری  دادخواستی بخواسته  استرداد الشه چک  باستناد شهادت شهود 
به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۹7/427شعبه  دوم  ثبت و وقت دادرسی 
بروز دوشنبه   مورخ 17/10/۹7ساعت 30/8صبح تعیین گردید. .اینک بدرخواست  
خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  رسیدگی خواهد  غیاباً  دادگاه  عدم حضور  در صورت 

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

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست نوراهلل عزیز پور و غیره به طرفیت 
نجات سبزیان و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم ملک محمد طی شماره در شورای 
حل اختالف بیرانشهر شعبه 1 صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10:30 صبح مورخه 
۹7/10/12 )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از 
زمان نشر آگهی نباشد ( تعیین گردیده است لذا ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت میشود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر با آدرس بیرانشهر –محله 
چهار برجی جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند حاضر شوند عدم حضور مدعونین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود . 
شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر –سیف اله دهقانی نژاد .

آگهی حصروراثت
ملی17557۹2786صادره  پدرمحمدرضابشماره  نام  آبادی  صادق  عرب  میثم  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
شادروان مرحوم محمدرضاعرب صادق آبادی بشناسنامه376صادره اهوازدرتاریخ7/5
/۹7دراهوازاقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی بامشخصات فوق 
الذکر)فرزندذکورمتوفی(2-مریم عرب صادق آبادی بشناسنامه۹74 صادره ازاهواز3-
متوفی(4- اناث  اهواز)فرزندان  بشناسنامه7۹10صادره  آبادی  صادق  عرب  هدی 
دادخواست  شرح  متوفی(والغیر.به  اهواز)زوجه  بشناسنامه14صادره  غفارزاده  عذرا 
تقدیمی کالسه ۹703۹81140۹7تحت نظرمی باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  به شورا  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع۲اهواز

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم صیادسلطانیان فرزندعبداله

آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خسروانی  محسن  آقای/خانم  خواهان 
پرونده  ارجاع وبه شماره  این شعبه  به  مطالبه مطرح که  به خواسته  صیادسلطانیان 

کالسه۹70۹۹886030001۹4شعبه30
شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  تعیین  ساعت11:00  مورخ27آذر13۹7 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
دبیرشعبه3۰شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه-پوریاترک بیات

آگهی ابالغ 
ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

تولد: 1347/06/25  تاریخ  ابراهیم    پدر:  نام  آقای  حمید کالنتری   به  بدینوسیله 
شماره شناسنامه: 8246  به نشانی:  اسالمشهر چهاردانگه بلوار فارسیان زارع یکم 
خروجی 3 کد پستی 1358714684 و شرکت جهان برش پارس به نشانی:  اسالمشهر 
چهاردانگه بلوار فارسیان بعد کشتارگاه چ سیدالشهدا درب سوم ابالغ می شود که 
چک  استناد  به  ریال   110/000/000 مبلغ  وصول  جهت  سلیمانیان  علیرضا  آقای 
و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه   13۹5/12/15 مورخ   1550/787۹14/42 شماره 
پرونده اجرائی به کالسه ۹700461 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
13۹7/08/21 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م/الف 1۹۹8
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سید محسن سادات حسینی 

آگهی ابالغ
 به خوانده حبیب محمدی    

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم فاطمه رضایی  به طرفیت آقای  حبیب محمدی به 
شماره بایگانی ۹70180 مبنی بر طالق منتهی به صدور قرار ارجاع امر به داوری بدینوسیله 
به خوانده آقای  حبیب محمدی ابالغ می گردد که ظرف مهلت 7 روز نسبت به معرفی 
داور خویش که متاهل و  حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی 
و اجتماعی باشند به دادگاه معرفی نمایند در صورت عدم حضور وفق مقررات غیابا 

دفتر شعبه اول  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  رسیدگی خواهد نمود. م/الف 1۹۹۹ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سوما خوش قصه دارای شماره شناسنامه 1۹5۹ و شماره ملی 37325۹1514 به 
شرح دادخواست به کالسه ۹70861 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا خوش قصه به شناسنامه 187 و شماره 
ملی 373058۹075 در تاریخ 11/2/13۹7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1. توفیق خوش قصه 

ش ش 3025 ت ت 2/5/1342 و  شماره ملی 37304378۹5 پسر متوفی
2. صادق خوش قصه ش ش 845 ت ت 1/4/1346 و  شماره ملی 37322۹5230 

پسر متوفی
3. امید خوش قصه ش ش 243۹۹ ت ت 5/6/1352 و  شماره ملی 373024234 

پسر متوفی
4. سوما خوش قصه ش ش 1۹5۹ ت ت 16/۹/1362و شماره ملی 37325۹1514دختر 

متوفی
5. سحر خوش قصه ش ش 6722 ت ت 20/۹/1365 و  شماره ملی 3733142616 

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.
م الف 8179 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه
...به محکوم علیه:مرضیه عباس زاده

خواهان:اخترپیکری
خواسته:مطالبه

دادخواست  درخصوص  مرجع  کالسه1۹2،۹7،1این  پرونده  محتویات  حسب 
دادنامه  موجب  به  که  مطالبه  بخواسته  زاده  عباس  مرضیه  بطرفیت  اخترپیکری 
بعنوان  وهفتصدهزارتومان  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  به  محکوم   ۹7،5،30-2۹4
ازتاریخ  تاخیرتادیه  دادرسی وخسارات  ومبلغ سی هزارتومان هزینه  اصل خواسته 
است  گردیده  له  محکوم  درحق  حکم  اجرای  دادخواست12تیر۹7لغایت  تقدیم 
ودرتاریخ30آبان۹7آگهی روزنامه گردیده است ونسبت به آن درمهلت مقرراعتراضی 
خواهان  بخواسته  آن  به  ونسبت  شده  تلقی  قطعی  صادره  لذارای  نگردیده  واصل 
به  درروزنامه  انتشارآگهی  بایدازتاریخ  علیه  لذامحکوم  است  صادرگردیده  اجرائیه 
اجرائیه  ابالغ  انتشار،تاریخ  اجرابگذارد.تاریخ  مرحله  رابه  مدت10روزمفاداجرائیه 

محسوب می شود.ع
مدیردفترشعبه اول شورای حل اختالف دادگستری شهرستان  اسالم آبادغرب

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 4/۹7ش/778 وقت رسیدگی: ۹7/10/15    ۹ صبح شنبه
خواهان: بانک مهر اقتصاد خوانده: جلیل محمدی – مصطفی شیخعلی

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

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1477خ    مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف ورامین

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان ایالم ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 3666 و شناسه ملی 10300060880
از توسعه بخش کشاورزی  به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت 
استان ایالم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
مذکور راس ساعت 10 و 11 صبح روز  دوشنبه مورخ ۹7/۹/1۹ در محل سالن 
جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم واقع در خیابان آیت اهلل حیدری برگزار 
می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید با در 
دست داشتن معرفی نامه از تشکل مربوطه در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم¬رسانید.
الف - دستورات جلسه مجمع عمومی عادی )ساعت 10( : 

1 - استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
2 - بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به ۹7/۹/30

3 - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی 
به ۹8/۹/30

ب - دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده)ساعت 11(:
1 - بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم

تاسیس»صندوق
بازنشستگیفرهنگیان«
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 قیمت جهانی نفت 
دیروز افزایش داشت

قیمت نفت پس از کاهش حدودا 8 درصدی در 
جمعه سیاه بازار نفت، دیروز شاهد افزایش بود، 

اما همچنان تحت فشار باقی ماند.
از  پس  نفت  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
کاهش حدودا 8 درصدی در جمعه سیاه بازار 
همچنان  اما  بود،  افزایش  شاهد  دیروز  نفت، 
به دلیل ضعیف بودن  باقی ماند.  تحت فشار 
عوامل بنیادین بازار و آشفتگی بازارهای مالی 
قیمت نفت برنت همچنان پایین تر از 60 دالر 

در هر بشکه است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
درصد  معادل 0.7  سنت،  با 43  دیروز  برنت 
افزایش به 5۹ دالر و 23 سنت رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا نیز دیروز با 11 سنت، معادل 
سنت   53 و  دالر   50 به  افزایش  درصد   0.2
رسید. این افزایش ها تنها بخشی از سقوط قابل 

توجه قیمت در روز جمعه را جبران کرد.
نفت خام شانگهای چین در  قیمت شاخص 
واکنش به افت قیمت های روز جمعه، دیروز 
با 5 درصد کاهش مواجه بود. علت اصلی این 
افت قیمت شدید افزایش عرضه و کند شدن 
رشد تقاضا اعالم شده که احتماال منجر به ایجاد 
میالدی  آینده  سال  در  بازار  در  عرضه  مازاد 

خواهد شد.
افت  نفت،  بازار  بر  تاثیرگذار  عامل  دیگر 

شاخص ها در بازارهای مالی بوده است.
بانک مورگان استنلی در یادداشتی نوشت: »به 
دلیل انقباضی شدن شرایط مالی در آسیا )و به 
ویژه چین( سال 2018 را باید پایانی بر دوره 10 
ساله رشد بازار اعتباری آسیا دانست و ما انتظار 
داریم این وضعیت در سال 201۹ نیز تداوم پیدا 
کند.« دیگر عامل تضعیف قیمت نفت تقویت 
لطف  به  امسال  که  بوده  آمریکا  دالر  ارزش 
افزایش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری در 
بازار ارز آمریکا، ارزش آن در برابر اکثر ارزهای 

معتبر جهانی افزایش یافته است.
گرگ مک کینا تحلیلگر بازارهای مالی گفت: 
»از این رو قیمت هر کاالیی که به دالر ارزش 

گذاری می شود رو به کاهش گذاشته است.«
و  جهانی  تجارت  متوجه  که  دیگری  ریسک 
رشد اقتصاد جهانی است، جنگ تجاری میان 
آمریکا و چین است. بانک جی پی مورگان با 
اشاره به ریسک تشدید این جنگ تجاری گفته، 
دولت آمریکا احتماال تا 3 ماهه نخست سال 
آینده میالدی تمام محصوالت وارداتی از چین 

را مشمول تعرفه 25 درصدی خواهد کرد.

خبر

 توضیحات »بختیار« درباره آخرین اقدامات برای 
مدیریت مصرف سوخت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: طرح ها و پیشنهادات کمیته 
ساماندهی مصرف سوخت به احتمال زیاد در بودجه ۹8 مورد بررسی و کار 

کارشناسی قرار می گیرد تا در سال ۹8 اجرایی شود.
علی بختیار درباره تصمیم دولت برای احیای کارت سوخت با بیان اینکه »این 
تصمیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت اقدام مناسبی است و به اظهارنظر 
مجلس نیز نیاز ندارد«، اظهار داشت: پس از دریافت کارت سوخت افراد بدون 
سهمیه بندی می توانند هر میزان که می خواهند بنزین دریافت کنند و این اقدام، 

زیرساخت  طرح های آینده را برای مدیریت مصرف سوخت فراهم می کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آخرین تصمیمات کمیته ساماندهی 
مصرف سوخت بیان کرد: کمیسیون انرژی و این کمیته در رابطه با مدیریت 
مصرف سوخت چندین طرح دارد اما به نتیجه قطعی نرسیده است. احتماال 
با توجه به اینکه الیحه بودجه ۹8 در حال ارائه به مجلس است، این موضوع 
و پیشنهادات کمیته در قالب بودجه ۹8 بررسی خواهد شد.وی ادامه داد: اگر 
الزم باشد تغییری در قیمت سوخت انجام شود یا سهمیه بندی و دو نرخی 
شدن مطرح شود، آنگاه نیاز است تا کمیسیون انرژی نظر خود را مطرح کند 
اما موضوعی که اکنون در حال انجام است ثبت نام افرادی است که کارت 
سوخت خود را گم کرده اند یا به هر دلیلی کارت سوخت ندارند.بختیار تاکید 
کرد: طرح هایی که اکنون به منظور مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون 
انرژی و کمیته ساماندهی مصرف سوخت مطرح است به احتمال قوی در 
قالب الیحه بودجه ۹8 بررسی می شود و در کمیسیون تلفیق بودجه مورد 
مطالعه و کار کارشناسی قرار خواهد گرفت تا در سال ۹8 اجرایی شود.اواخر 
مهرماه کمیته ای در کمیسیون انرژی به منظور مدیریت قاچاق سوخت تشکیل 
شد تا با حضور کارشناسان سناریوهای مدیریت مصرف سوخت را بررسی 

و اعالم نتیجه کند.

 اوپک باید تولید خود را ۱ میلیون بشکه
 در روز کاهش دهد

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: فروش نفت اوپک در راستای تعادل بازار 
نفت و مقابله با سونامی عرضه مازاد کشورهای غیر عضو باید تا یک میلیون 
بشکه کاهش یابد.محمدعلی خطیبی با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی افزود: گزارش هایی مبنی بر افزایش عرضه نفت طی سال آینده میالدی 

در بازارهای جهانی منتشر شده که بازار را با نگرانی هایی روبرو کرده است.
وی با بیان اینکه طبق این گزارش ها اقتصاد جهانی در سال آینده مانند سال 
2018 رشد نخواهد کرد، اظهارداشت: با وجود این میزان تقاضا طی سال 
201۹ با کاهش روبرو خواهد بود.نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: از بعد 
دیگر عرضه نفت غیر اوپک طی سال آینده میالدی در بازارهای جهانی بیش 
از دو میلیون بشکه افزایش می یابد که بر نگرانی در بازار های جهانی افزوده 
است.وی با تاکید بر اینکه کاهش رشد اقتصادی از یک سو دیگر و سونامی 
عرضه نفت غیر اوپک از سوی دیگر در بازار چالش ایجاد کرده است، گفت: 
جنگ تعرفه میان کشورهای بزرگ اقتصادی نتایج منفی بر روی اقتصاد تمامی 
کشورها خواهد گذاشت و میزان رشد اقتصادی کشورها را با کسادی روبرو 
خواهد کرد. خطیبی با بیان اینکه چنین مسائلی میزان رشد تقاضای جهانی 
نفت را کاهش می دهد، افزود: عالوه براین سوداگران و بورس بازان نیز با 
بهره گیری از اخبار و اطالعات حوزه نفت در بازارهای آتی رفتارهای خود را 

از حالت خرید به فروش تغییر داده اند.

کوتاه از انرژی

اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
به تصمیم دولت برای اتصال کارت سوخت 
از  آن ها،  اتصال  نحوه ی  و  بانکی  کارت  به 
صدور  در  تومانی  میلیارد   330 صرفه جویی 

کارت خبر داد.
ازایسنا، محمدجواد  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آذری جهرمی با تشریح پیشرفت ها و موانع 
توسعه دولت الکترونیکی، درباره ی نحوه اتصال 
کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: 55 
درصد نازل های پمپ بنزین ها به سیستم های 

متمرکز ما متصل شده اند و 45 درصد نازل ها به 
دستگاه های pos )پرداخت( متصل هستند.وی 
ادامه داد: تمام دستگاه ها که به صورت متمرکز 
در جایگاه های سوخت قرار دارند، به نازل ها 
متصل شده و به روزرسانی شده اند. بانک مرکزی 
 )psp( نیز به اپراتورهای پرداخت الکترونیک
دستورالعملی داده که برمبنای آن دستگاه های 
پرداخت باید به روزرسانی شوند.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات هم چنین توضیح داد: به 
محض ثبت نام کاربر برای اتصال کارت سوخت 

به کارت بانکی، بانک مرکزی به بانک دارنده 
کارت دستور می دهد که کیف پول الکترونیکی 
داخل کارت ایجاد شود و امکان پرداخت مبلغ 
سوخت از طریق کارت بانکی دارنده کارت 
سوخت فراهم شود.جهرمی با بیان این که پیش 
از این برای سیستم مدیریت سوخت کشور از 
یک سیستم الکترونیکی استفاده می شد، افزود: 
با وجود این، مشکالتی در این سیستم وجود 
داشت از جمله مفقود شدن کارت سوخت و 
دیگر مسائل اما امروز دولت تصمیم گرفته با 
شیوه ی نوین این روش را انجام دهد و بدین 
ترتیب وزارت نفت به عنوان محور موضوع، 
بخشی از کار را برعهده گرفته و دستگاه هایی 
از جمله بانک مرکزی، ناجا، وزارت ارتباطات 
و ثبت احوال نیز هر کدام بخشی از کارت را 

باید  افراد  این که  بیان  با  گرفتند.وی   برعهده 
درخواست خود برای اتصال کارت سوخت به 
کارت بانکی را ارائه دهند، گفت: پس از اعالم 
درخواست، ظرف دو ساعت این کارت قابل 

استفاده است. 
تومان هزینه صدور کارت  میلیارد  تنها 330 
بوده که این هزینه در این روش صرفه جویی 
می شود. هم چنین در هزینه ی توزیع و وقت 
مردم هم صرفه جویی خواهد شد.آذری جهرمی 
با اشاره به ثبت نام و درخواست برای اتصال 
کارت سوخت و بانکی از دیروز خاطرنشان 
کرد: از دیروز ساعت 8 تا 11، 157 هزار مراجعه 
برای این کار انجام شده است. این درخواست 
و  همراه  دولت  اپلیکیشن  طریق  از  می تواند 

سایت دولت الکترونیکی انجام شود.

 کاهش قاچاق بنزین در پِی احیای

 کارت سوخت

مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کارت  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
برای  خوبی  سامانه  سوخت  هوشمند 
برآورد مقدار مصرف بنزین است، گفت: 
احیای کارت سوخت، مدیریت مصرف و 

کاهش قاچاق بنزین را در پی دارد.
از وزارت نفت،  نقل  به  به گزارش زمان 
اسداهلل قره خانی با اشاره به احیای کارت 
کارت  از  هدف  گفت:  سوخت  هوشمند 
مصرف  ساماندهی  سوخت  هوشمند 
دارد  وجود  هم اکنون  که  مشکلی  است، 
قیمت  اختالف  دلیل  به  مصرف  افزایش 
که  است  همسایه  کشورهای  با  سوخت 
به افزایش قاچاق بنزین منجر شده است.

سوخت،  کارت  احیای  با  افزود:  وی 
قاچاق کاهش می یابد و میزان مصرف نیز 

مدیریت می شود.
مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
شورای اسالمی با اشاره به این که مجلس 
است،  سوخت  کارت  احیای  خواهان 
تصریح کرد: از آنجایی که زیرساخت های 
از  استفاده  است،  فراهم  سوخت  کارت 
آنها دوباره به جریان خواهد افتاد و ما نیز 

از این موضوع استقبال می کنیم.
وی به کاربردهای کارت هوشمند سوخت 

اشاره کرد و گفت: کارت هوشمند سیستم 
خوبی برای برآورد میزان مصرف سوخت 
مصرف  اگر  که  نحوی  به  است،  خودرو 
خودرویی بیشتر باشد به خودروساز تذکر 
داد  تشخیص  می توان  یا  می شود  داده 
مجاز  حد  از  بیش  مرزی  جایگاه های  در 

سوخت فروخته شده است یا خیر.
که  کنیم  قبول  باید  کرد:  عنوان  قره خانی 
استاندارد  از  بیش  ما  سوخت  مصرف 
جهانی است و تا زمانی که در این زمینه 
انتظار  نمی توان  نشود  فرهنگ سازی 

معجزه داشت.
بر اساس این گزارش، ثبت نام الکترونیکی 
فاقد  موتورسیکلت  خودرو  و  مالکان 
پنجم  دوشنبه،  دیروز  از  سوخت  کارت 
همراه،  دولت  خدمات  سامانه  در  آذرماه 
آغاز   www.mob.gov.ir نشانی  به 

شده است.
بنابر اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، به منظور جلوگیری از قاچاق 
مرزها،  از  قاچاق  تشدید  با  به ویژه  بنزین 
به  بنزین  تحویل  که  این شده  بر  تصمیم 
تاریخی  از  موتورسیکلت ها،  و  خودروها 
با  تنها  شد،  خواهد  اعالم  متعاقبًا  که 

استفاده از کارت سوخت انجام شود.

 احتمال افزایش 20 درصدی 

تولید نفت ایران 

مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت 
ملی نفت ایران با بیان این که احتمال افزایش 
20 درصدی تولید نفت ایران وجود دارد، 
گفت: راه مقابله و دور زدن تحریم ها را بلد 
هستیم و تا زمانی که برای نفت ایران مشتری 
وجود داشته باشد و بتوانیم نفت را بفروشیم، 
حتی یک بشکه نیز از تولید نفت کشور را 

کاهش نخواهیم داد.
ایسنا،  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
اعمال  به  اشاره  با  دزفولی  قلمبر  رامین 
تحریم ها بر صنعت نفت ایران اظهار کرد: 
نفت  در حوزه صنعت  تحریم ها  اعمال  با 
اما  شد  خواهیم  مواجه  مشکالتی  با  قطعا 
با سیاست های اجرایی در وزارت نفت به 

راحتی از این تحریم ها عبور خواهیم کرد. 
وی افزود: با سیاست هایی که وزارت نفت 
در بحث ساخت داخل قطعات از چند سال 
حاضر  حال  در  است،  کرده  آغاز  گذشته 
باالی 70درصد از نیاز صنعت نفت از درون 
کشور تامین می شود. مدیر پشتیبانی ساخت 
ایران  نفت  ملی  شرکت  کاالی  تامین  و 
تصریح کرد: همه کاالهایی که به صورت 
شده اند،  داخل  ساخت  درصدی   100
دوران  در  را  نفت  صنعت  نیاز  می توانند 
تحریم ها تامین کنند. قلمبر دزفولی با بیان 

این که آیا در شرایط اعمال تحریم ها کشور 
با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر، عنوان 
ایران هیچگاه در بحث  کرد: صنعت نفت 
دچار  تحریم ها  اعمال  با  حتی  نفت  تولید 
مشکل نخواهد شد زیرا راه مقابله و دور 
زدن تحریم ها را بلد هستیم. وی ادامه داد: 
تا زمانی که برای نفت تولید ایران مشتری 
وجود داشته باشد و بتوانیم نفت را بفروشیم، 
حتی یک بشکه نیز از تولید نفت کشور را 
کاهش نخواهیم داد. در این زمینه بلکه با 
حال  در  که  جدیدی  پروژه های  اجرای 
پیگیری هستند، احتمال افزایش 20 درصدی 

تولید نفت نیز وجود دارد. 
مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت 
ملی نفت ایران با اشاره به کیفیت ساخت 
قطعات و تجهیزات نفتی توسط سازندگان 
در  که  کاالهایی  همه  کرد:  عنوان  داخلی، 
قرار می گیرند،  استفاده  نفت مورد  صنعت 
است.  المللی  بین  استانداردهای  مطابق 
کیفیت  داخل  بنابراین محصوالت ساخت 
نفت  صنعت  در  که  دارند  استانداردی 
مورد استفاده قرار می گیرند. قلمبر دزفولی 
بهبود شرایط،  خاطرنشان کرد: در راستای 
سازندگان داخلی باید روز به روز کیفیت 

محصوالت تولیدی خود را ارتقا دهند.

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 85 با شماره پالک 5۹8و55 ایران 72 با شماره موتور 1643522و شماره 
شاسی S1412285۹07016بنام ستاره حبیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

آگهی ابالغ اجرائیه
شماره  به  صادره  دادنامه  حسب  شعبه  این   ۹30785 کالسه  پرونده  در 
۹40۹۹7871030061۹ آقای سوران سعیدی فرزند محمد انور مجهول المکان تضامنا 
به پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد و پنجاه و یکهزار ریال در حق محکوم له 
آقای مهدی واعظی و همچنینی به پرداخت نیم عشر دولتی از کل محکوم به در حق 
صندوق دولت محکوم گردیده است با عنایت به اینکه مشارالیه مجهول المکان بوده 
و در طول دادرسی نیز به منظور ایراد دفاعیات و تسلیم الیحه ی دفاعیه حضور پیدا 
نکرده و دعوت از ایشان در مراحل دادرسی از طریق نشر آگهی صورت گرفته است 
لذا این بار نیز در راستای ابالغ اجرائیه از این طریق به نامبرده ابالغ میگردد ظرف ده 
روز در شعبه حاضر تا نسبت به استفاده از تشریفات قانونی مشمولین احکام غیابی 
)انجام واخواهی( اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه با اجرای مفاد قانونی راجع به 
نحوه ی اجرای قانون در خصوص محکومین مالی نسبت به اجرای عدالت و احقاق 

محکوم له اقدام خواهد نمود.
م الف: 8178 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی دادنامه
قرارتحریرترکه:صبح  اجرای  پرونده:5۹8/3/۹7.وقت  شماره 
پور.خوانده:غالمعلی- منتصری  خواهان:عبدالعلی  روزچهارشنبه۹7/10/1۹ساعت۹:30. 
عبدالزهرا-فریده وفیروزه شهرت همگی منتصری پوروخانم حسنه پورمشکورزوجه متوفی.

خواسته:تحریرترکه مرحوم عباس منتصری پور.آگهی وقت اجرای قرارتحریرترکه:بدینوسیله 
اعالم می نمایدبه موجب درخواست عبدالعلی منتصری پوربطرفیت ورثه مرحوم عباس 
منتصری پورقرارتحریرترکه مرحوم عباس منتصری پورطی شماره604/۹7در شورای حل 
اختالف شعبه سوم ماهشهرصادرووقت اجرای قرارساعت۹:30مورخه ۹7/10/1۹تعیین 
وکسان  متوفی  به  ومدیونین  آنها،بستانکاران  قانونی  یانماینده  لذاازورثه  است  گردیده 
دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارنددعوت می شودودرموعدمذکوردرمحل این شوراواقع 
درشهرستان ماهشهرباآدرس جنب اداره ثبت احوال حاضرشوند.عدم حضورمدعوین مانع 

اجرای قرارنخواهدبود. شماره م.الف)16/67۹(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر-برمکی

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  13۹760331010002750 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
محمد  شیر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
اختیاری اقبالغ فرزند  محمد  بشماره شناسنامه 1۹ صادره از خلخال  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 133 متر مربع پالک 2۹۹5  فرعی از 
163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقایان حسین و علی  حمزه 
لوئی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود.  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد./  ط 1042
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/08/21
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/0۹/06

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹70۹۹80207100241 کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹70207100۹۹4
خواهان: بانک مهراقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات فرزند عزت اله به نشانی 
استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خ خاوران خ شهید میرزاده ک 

گودرزی پ 30
خواندگان: 1- آقای محمد اکبری فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
سید علی میرمحمدی فرزند سید هاشم به نشانی استان تهران – شهرستان ورامین 

– ورامین – دهوین- خ باغ صالح – مجتمع مسکونی شاهد- پ 32
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 

تاخیرتادیه
گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات 
به طرفیت 1- محمد اکبری 2- سیدعلی میرمحمدی فرزند سیدهاشم به خواسته 
با  مطالبه وجه یک فقره چک به نحو تضامن به مبلغ دویست و ده میلیون ریال 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه و حق الوکاله وکیل به استناد تصویر 
با  دادگاه   ،۹5/۹/22-323730 سریال  به  فقره چک  یک  پرداخت  عدم  گواهی  و 
توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه متن و ظهر چک حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان در حق خواهان دارد و نظر به اینکه با این وصف خواندگان دلیلی در 
انتسابی  امضای  اصالت  اینکه  به  نظر  و  اند  ننموده  ارائه  خود  ذمه  برائت  جهت 
با  دادگاه  است،  مانده  باقی  تعرض  از  مصون  آن  مندرجات  و  مفاد  و  خواندگان 
محمول  را  دعوی خواهان  دین،  بقای  اصل  استصحاب  و  فوق  مراتب  به  عنایت 
بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 
مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد )24۹( و )314( قانون تجارت و تبصره 
)2(،)1۹8(،)502(،)515(و)51۹(  مواد  و  چک  صدور  قانون   )2( ماده  به  الحاقی 
قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعالم می نماید: الف- مبلغ 210/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته، ب- مبلغ 6/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی ج- خسارت 
تأخیرتأدیه بابت اصل خواسته از تاریخ )سررسید( لغایت تاریخ وصول حسب نرخ 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد. د- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تا این مرحله از دادرسی. رأی 
صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
م.الف 1469خ   دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

ورامین – محمدحسین اسماعیل مورینه

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 1۲ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره13۹760331012004322-۹7/8/14جلسه  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواد ترابی  فرزند اسماعیل  به 
شماره شناسنامه 43333 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  پالک 340 فرعی از 323 اصلی به مساحت 487/85 مترمربع قسمتی از قطعه 
256ازسهمی ورثه علی قلیزاده ذیل ثبت صفحه6۹ دفتر ۹محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف:38۹    نوبت اول۹7/8/21  نوبت دوم :۹7/۹/6
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹70۹۹80207100264 کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹70207100۹۹3
خواهان: بانک مهراقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات فرزند عزت اله به نشانی 
استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خ خاوران خ شهید میرزاده ک 

گودرزی پ 30
خواندگان: 1-آقای بهروز خانی فرزند مهدی به نشانی استان تهران – شهرستان 
ورامین – شهر ورامین – روستای گل عباس – خ امام علی – جنب نان بربری 
قدیم  - پ۹ – منزل مهدی خانی 2-آقای مجتبی خانی فرزند اسماعیل به نشانی 

مجهول المکان
مطالبه   -3 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -2 چک  وجه  مطالبه   -1 ها:  خواسته 

خسارت دادرسی
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات به 
طرفیت 1- بهروز خانی فرزند مهدی 2- مجتبی خانی فرزند مهدی مبنی بر مطالبه 
مبلغ دویست و بیست میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه، خسارت دادرسی 
و حق الوکاله به استناد یک فقره چک به شماره سریال 644481 مورخه ۹6/1/27 
صادره عهده بانک تجارت به نحو تضامن دادگاه از توجه به وجود اصل چک در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس داشته 
و خواندگان با وصف ابالغ نشر آگهی نسبت به خوانده ردیف دوم و ابالغ واقعی 
اخطاریه نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع خاصی به 
عمل نیاورده و ادعای خواهان از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده بنابراین دعوی 
طرح شده به نظر مقرون به اجابت بوده به استناد مواد 515،۹18 و 51۹ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 310 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 7/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی تا این مرحله از دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد خسارت تاخیرتادیه نیز مستندا به قانون تفسیری تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک از تاریخ سررسید حسب شاخص اعالمی بانک مرکزی راجع به 
تورم کاالها و خدمات تا زمان صدور اجرائیه قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. رأی 
صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
با رعایت این مدت بیست روز برای خوانده ردیف اول قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
م.الف 147۰خ   دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

ورامین – محمدحسین اسماعیل مورینه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  اول  ۹7/8/14هیات  مورخه  شماره13۹760331055001۹66  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
در   از ساوجبالغ  بشماره شناسنامه 1032صادره  فرزند موالقلی  پیشگاهی  کورش 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی)دامداری(  به مساحت 82۹/17 متر مربع 
مالک رسمی  از  آباد خریداری  واقع در مصطفی  اصلی  از6۹  پالک 1213۹فرعی 
اقای عبداهلل جان محمدلو ازصفحه 17۹ دفتر 31  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م.الف1134
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/8/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۹/6 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
موضوع  اول  ۹7/8/14هیات  مورخه  شماره13۹760331055001۹67  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
ابوالفضل پیشگاهی فرزند موالقلی بشماره شناسنامه 816 صادره از ساوجبالغ در  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی)دامداری(  به مساحت 1311/44 متر مربع 
مالک رسمی  از  آباد خریداری  واقع در مصطفی  اصلی  از6۹  پالک 1213۹فرعی 
اقای عبداهلل جان محمدلو ازصفحه 17۹ دفتر 31  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م.الف:1135
تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/8/21  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۹/6 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  13۹7603310100025۹4 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عاقله موسی 
در ششدانگ یک  از خلخال   شناسنامه 13 صادره  بشماره  اله   علم  فرزند   پور 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 202/05 متر مربع پالک 11۹2  فرعی از 
163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین کاخکی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./  ط 1036
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/0۹/06

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹760331010002751 شماره   رأی  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین کاظمی 
در  قم   از  ملی 0385158610 صادره  کد  بشماره شناسنامه 64۹  عباس   فرزند  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه  334 متر مربع پالک 
3523 فرعی از 22 اصلی واقع در کالک خیابان برق ) ش میرالی( کوچه بسیج 10 
برابر  از مالک رسمی محمود قاسم که  آباد  خریداری  متری جنب مسجد همت 
حقوقی  عمومی  چهارم  شعبه   5-83/01/15 دادنامه  شماره  وراثت  حصر  گواهی 
کرج فوت نموده و وراث حین فوت عبارتنداز مجید ، مسعود ، حمید ، و سعیده  
همگی قاسم ، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد./  ط 1032
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/0۹/06

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

استفاده از کارت، دو ساعت پس از اعالم درخواست؛

نحوه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
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پیش بینی آینده ارز و طال در دو سال پیش رو؛

دالر می ریزد، طال صعود می کند
* مونا مشهدی رجبی  
برخی تحلیلگران معتقداند: چرخه رونق اقتصادی در امریکا به پایان خود 

نزدیک شده است.
 پیش بینی قیمت دالر و طال یکی از مسایلی است که در تصمیم گیری های 
تمامی فعاالن اقتصادی اثر گذار است. حال که سال 2018 میالدی در حال 
پایان یافتن است این سوال ایجاد می شود که این دو بازار به کدام سو حرکت 
می کنند و در سال 201۹ ما شاهد چه وضعیتی خواهیم بود.طبق گزارش 
اخیر  بانک فرانسه به دلیل سیاست گذاریهای دولت امریکا، آغاز جنگ 
تجاری با کشور چین و مقابله با  تجارت آزاد ما شاهد افت ارزش دالر در 
مقابل دیگر ارزها در سال 201۹ میالدی خواهیم بود. البته سیاست های دولت 
ترامپ در مورد توافق های جهانی و از بین رفتن نسبی اعتبار این کشور 
به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در دنیا هم در افت  ارزش دالر بی تاثیر 
نخواهد بود . از طرف دیگر به نظر می رسد چرخه رونق اقتصادی در امریکا 
هم به پایان خود نزدیک شده باشد و اگر اقتصاد از رونق خارج شود و رکود 
را آغاز کند فشار مضاعفی در جهت کاهش  ارزش دالر در بازار مشاهده 
خواهد شد. امریکا بعد از تجربه رکود سال 2008 میالدی به مدد حمایتهای 
مالی دولت و فدرال رزرو  حدود ده سال است که رونق اقتصادی را تجربه 
کرده است و بدون شک باید منتظر اغاز چرخه رکود اقتصادی در این کشور  
باشیم. این رکود با توجه به سیاستهای دولت ، سیاستهای فدرال رزرو در 
جهت افزایش نرخ بهره بانکی و تورم و وضعیت تجارت در این کشور با 
شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد و افت ارزش دالر را نیز به همراه می اورد.
هنری اندرسون تحلیل گرسایت کوین ورلد  معتقد است تصمیم روسیه و 
چین در جهت ایجاد سیستم سوییفتی تازه، تصمیم اروپا برای داشتن ناتوی 
اروپایی و  تقابل دولت امریکا با دیگر کشورها به خصوص چین در زمینه 
تجارت همه باعث شد تا امریکا اعتبار کمتری در تعامالت جهانی داشته 
باشد. کاهش استفاده از دالر در  معامالت که در بسیاری از کشورها کلید 
خورده است و برخی هم به دنبال آماده سازی زیرساختهای خود برای تحقق 
این هدف هستند، اعتبار دالر به عنوان منبع حفظ ارزش پول را از بین می 
برد و ارزش این واحد پولی در دنیا کاهش خواهد یافت.اما افت ارزش دالر 
امریکا در کنار افت نرخ رشد اقتصادی این کشور که می تواند روی فضای 
کلی اقتصادی دنیا هم تاثیر داشته باشد، زمینه را برای افزایش ارزش طال به 
عنوان منبع حفظ ارزش فراهم خواهد کرد. سایت کیتکو در گزارش خود  
نوشت: انتظار می رود در سال 201۹ میالدی ارزش طال در بازار جهانی به 
1275 دالر به ازای هر اونس برسد و در سال 2020 میالدی از مرز 1300 
دالر بگذرد.از طرف دیگر ارزش  هر اونس نقره در بازار جهانی  در سال بعد 
برابر با 16.5 دالر خواهد بود و در سال 2020 میالدی از مرز 17.30 دالر 
خواهد گذشت. دلیل اصلی این تغییرات در قیمت نقره هم  ارتباط همسوی 
قیمت طال با قیمت نقره است . البته اوضاع اقتصادی دنیا و وضعیت بازار 
دالر هم می تواند روی این مساله تاثیر گذار باشد.برنارد داد یکی از تحلیل 
گران بازار فلزات ارزشمند در کیتکو با توجه به پیش بینی های ارایه شده برای 
سالهای پیش رو و تغییرات قیمت این فلزات در سالهای گذشته نوشت: به 
ازای یک درصد افزایش ارزش طال در بازار ارزش نقره 1.37 درصد افزایش 
پیدا می کند . این روند طی  ده سال اخیر کم و بیش بر همین منوال بوده است 

و ما انتظار داریم   در دو سال پیش رو هم همین وضعیت را  داشته باشد.

قیمت تخم مرغ کاهش می یابد

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه توزیع تخم مرغ های 
وارداتی در تنظیم بازار تاثیری نداشت،گفت:با توجه به شرایط خوب تولید، 

انتظار کاهش قیمت این کاال را داریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  سید فرزاد طالکش میانگین قیمت هرکیلوگرم 
تخم مرغ  را درب مرغ داری 8200 تومان اعالم کرد و گفت: مقدار محدودی 
واردات در راستای تنظیم بازار این کاال انجام و تخم مرغ های وارداتی از 
طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع شد اما این اقدام چندان در تنظیم بازار 
موثر نبود.  این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: سال گذشته نیز ما اعالم 
کرده بودیم که واردات تخم مرغ نمی تواند تاثیری در تنظیم بازار داشته باشد 
اما متاسفانه کسی به این مسائل توجه نمی کند. وی اضافه کرد: همچنین 
قرار بود دولت با همکاری اتحادیه سراسری مرغداران میهن اقدام به توزیع 
تخم مرغ داخلی در میادین به قیمت شانه ای 16 هزارتومان کند که هنوز 
این اتفاق رخ نداده است.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان 
اینکه معموال در اواخر آبان ماه قیمت تخم مرغ اوج می گیرد، افزود: افزایش 
تقاضا و  تاخیر مرغداران در عرضه محصول تولیدی شان به بازار از جمله 
دالیل این امر است ضمن اینکه فرارسیدن برخی اعیاد نیز در این مساله بی 
تاثیر نیست. طالکش تصریح کرد: با توجه به اینکه مشکل چندانی در شیوع 
بیماری نداریم و تولید نیز رو به افزایش است، پیش بینی می شود قیمت تخم 
مرغ روند کاهشی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان امسال به شکل اپیدمی درنیامده و به صورت گذرا با آن مواجه 
بوده ایم، گفت: در استان اصفهان تعداد واحدهای درگیر بیشتر از نقاط دیگر 

کشور بوده است.  

 دور جدید برخورد با اخالل گران ارزی

در برخورد با اخالل گران ارزی، امروز بنری در سر در برخی صرافی ها نصب 
شده که بر مبنای آن، معامله و حواله ارز خارج از بانک و صرافی های مجاز 
ممنوع اعالم شده است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در ادامه برخورد با 
اخالل گران ارزی، بنر هشدار، از سوی دادستانی، نیروی انتظامی و بانک 
مرکزی بر سر در صرافی مّلی ایران نصب شده است. در این بنر آمده است: 
به منظور صیانت از منافع ملی، حسب االمر مراجع ذیصالح، طرح برخورد 
جدی با اخالل گران نظام ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.از 
این رو، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، انجام هرگونه خرید، 
فروش و حواله ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز بانک 
مرکزی تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، با مرتکبین برابر قانون 

رفتار خواهد شد.

خطر خأل تولید مسکن برای اقتصاد کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که در دوره 
آخوندی وزارت راه و شهرسازی خأل تولید مسکن داشت و به برنامه مدنظر 
رئیس جمهوری بی توجهی شد، گفت: منابع اعتباری بازآفرینی شهری هنوز 
تعریف نشده است.  به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، محمدرضا رضایی 
کوچیاظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در بحث بازآفرینی شهری کار 
خوبی را آغاز کرده و محالت شناسایی و برنامه ها در این رابطه مشخص 
شده است.وی تصریح کرد: اما اجرای برنامه های بازآفرینی شهرهای نیازمند 
منابع اعتباری دارد که منابع آن تعریف نشده است.وی با بیان این که در 
دوره آخوندی، وزارت راه و شهرسازی خأل تولید مسکن داشت که تبعات 
نمی گوییم که  را  این  افزود:  دارد،  داشته  و  اقتصاد  برای کشور و  منفی 
این وزارتخانه بایستی به سمت تولید مسکن می رفت، اما این وزارتخانه 
باید زیرساخت ها و سیاستگذاری درستی برای حمایت از تولیدکنندگان 
راه و شهرسازی  این که وزارت  یادآوری  با  فراهم می کرد.وی  را  مسکن 
دوره آخوندی برنامه مورد نظر رئیس جمهوری و کمیسیون عمران مجلس 
را نادیده گرفت، گفت: امیدواریم وزیر جدید راه و شهرسازی این ایراد را 

برطرف کند.

نگاه روز

نحوه قیمت گذاری محصوالت غذایی 
مشخص شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران 
گفت: مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، قیمت گذاری محصوالت غذایی را 
براساس واقعیت ها موجود انجام دهد یا قیمت گذاری 
را به امور صنفی و تشکل ها بسپارد و بر فرایند تعیین 

و اجرای آن نظارت کند.
»غالمعلی  ایران،  اتاق  از  نفل  به  زمان  گزارش  به 
فارغی« با یادآوری بحث های مطرح شده در حوزه 
مواد غذایی  قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و 
افزود: مشکل اصلی فعالن صنایع غذایی این است 
که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قیمت ها را طبق واقعیت های موجود تعیین نمی کند 
نهایی  قیمت  بر  مؤثر  مستندهای  ارائه  خواستار  و 
محصول است درحالی که در شرایط کنونی بازار تهیه 
این مستندها کار راحتی نیست.وی اظهارداشت: از 
آنجایی که اختالف میان قیمت های تعیین شده از سوی 
سازمان حمایت و قیمت واقعی برخی از محصوالت 
بسیار زیاد است، در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی و 
صنایع غذایی اتاق ایران مقرر شد این سازمان قیمت ها 
را واقع بینانه تعیین کند یا مانند قیمت گذاری تخم مرغ 
که به تشکل مربوطه واگذار شده، در بقیه محصوالت 
غذایی نیز قیمت گذاری را به امور صنفی یا تشکل های 
مربوطه واگذار کند.وی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری 
ادامه  نیز قواعد مشخصی خواهد داشت،  تشکل ها 
قیمت گذاری  می شود  تالش  حالت،  این  در  داد: 
نزدیک به واقعیت های موجود تعیین شود اما سازمان 
حمایت به عنوان ناظر بر عملکرد تشکل ها در فرایند 
قیمت گذاری و اجرای آن نظارت خواهد کرد.رئیس 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: 
بخش عمده مشکالت قیمت گذاری در صنایع غذایی 
و محصول نهایی است.به گفته وی، قیمت محصول 
نهایی مانند مرغ و گوشت قرمز پایین است یا همچون 
قیمت  با  نهایی  محصول  قیمت  لبنی  محصوالت 
فرآورده خام همخوانی ندارد.فارغی، همچنین تأمین 
نیازهای دارویی و نهاده های موردنیاز صنایع غذایی را 
از نگرانی های جدی این بخش بیان کرد و افزود: نبود 
دورنما و چشم انداز روشن از وضعیت تأمین نیازهای 
اصلی این صنعت و همچنین بی اطمینانی فعاالن این 
حوزه از وضعیت ارز و حواله های ارزی در آینده، 
اصلی ترین مشکالتی است که فعاالن این بخش با آن 
دست در گریبان هستند و کسی پاسخگوی آن نیست.

 اقدام بانک مرکزی، مبارزه واقعی
 با پولشویی 

 یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی 
در محدود کردن سقف تراکنش ها، گام های اولیه و 
اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجید شاکری با بیان 
از سیاستهای صحیح  ای  بسته  بانک مرکزی  اینکه 
مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل اغازکرده 
است، اظهار کرد: رئوس این بسته سیاستی، تقویت 
KYC )شناسایی مشتریان( و تحدید انتقاالت بر خط 
تا زمان کامل شدن روند شناخت مشتری در این نوع 
انتقاالت است.وی افزود: این امر تا کنون صرفا در حد 
محدود شدن  سقف تراکنش ها روی پوز و اجباری 
شدن ارسال رمز پویا روی کارت پیش رفته است و 
اساسا فقط انتقاالت کارت محور را شامل می شود؛ 
با این حال ناگهان صدای اعتراض بلند شده که چرا 
بانک مرکزی مردم را به معامالت پایاپای سوق می 
دهد؛ این اعتراضات در حالی است که کوچکترین 
محدودیتی در حجم یا سرعت انتقال سایر روشهای 
انتقال مثل ساتنا، چک رمز دار با تاکید بر چک به 
گفت:  است.وی  نداده  رخ  پایا  مشتری،  حساب 
کسانی که حداقل آشنایی را با عملیات بانکی حتی در 
کشورهای همسایه داشته باشند، چنین اظهارنظرهای 
نگران کننده ای انجام نمی دهند.به عنوان مثالحتی 
ضعیف ترین بانک در کشور ترکیه هم از ساختار 
شناخت مشتری دو سطحی مبتنی بر پیامک استفاده 
می کند. یا در امارات، ثبت معامله قانونا موکول به 
فروشنده  در وجه  تضمینی  با چک  پرداخت وجه 
است. این تحلیل گر اقتصادی افزود: در واقع انچه 
در حال انجام است اولین گامهای مبارزه با پولشویی 
است که  حتی در محیط جغرافیایی خاورمیانه هم 
کامال طبیعی است. و دلیلی ندارد عده ای به محض 
انجام این گامهای اولیه، چنین اعتراضات غیر فنی ای 
که ثمره ای به جز ایحاد نگرانی عمومی ندارد انجام 

می دهند.

عدم صدور فاکتور، بیشترین 
تخلف صنوف

 رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در بازرسی های 
صورت گرفته از صنوف، بیشترین تخلفات مربوط به 

عدم صدور فاکتور فروش است.
نوده فراهانی  قاسم  ازایسنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
بزرگترین مشکل اصناف در شرایط فعلی را مشکالت 
ارزی دانست و گفت: ارز دولتی برای واردات با کم 
و کاستی هایی در اختیار تجار و فعاالن اقتصادی قرار 
می گیرد اما امکان انجام حواله ارزی میسر نیست.رئیس 
اتاق اصناف تهران ادامه داد: با توجه به مشکالت نقل 
و انتقال ارز، بازارهایی که حجم قابل توجهی از نیاز 
آنها از طریق واردات تأمین می شود در تامین کاال با 
مشکل مواجه هستند.وی خاطرنشان کرد: زمان و نرخ 
ارز دریافتی برای واردکنندگان و تامین کنندگان کاال 
مشخص نیست از این رو تجار در واردات کاال و 
قیمت گذاری آن دچار سردرگمی شده اند و عالقه ای 
به واردات و عرضه کاال در بازار ندارند و این در حالی 
برای عرضه وجود  کاال  انبارها  برخی  است که در 
دارد اما به دلیل نوسان قیمت ارز، کاال در بازار عرضه 

نمی شود.

خبر

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است، 
گفت: برای دستیابی به اهدافمان باید گمرک را به بهترین ابزارها 

مجهز کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد دژپسند در مراسم تودیع 

و معارفه رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اقتصاد هوشمند 
اظهارداشت: باید گمرک را مجهز به بهترین ابزارها کنیم. برای 
افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی و 
افزایش سهم گمرک در دستمزد دولت باید به ابزار و زبان گویا 

و هوشمند مجهز شویم.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
گمرک باید به گونه ای فعالیت کند که احساس نکنیم در این 
ارگان تخلفی رخ می دهد. گمرک باید پیشتاز هموارسازی 
مسیر توسعه و تولید در کشور باشد. وی با بیان اینکه گمرک 
نقش سنتی، فشل و درجازن ندارد، گفت: گمرک یک سنگربان 
قوی است که از تولید داخل و سهم اقتصاد ایران در بازار بین 
الملل محافظت می کند.دژپسند تأکید کرد: گمرک دو وظیفه؛ 
تسهیل عبور نیازمندی های تولید به داخل کشور و برطرف 
کردن عوامل مزاحم تولید داخل کشور را برعهده دارد. برای 
با  ای  کاالهای سرمایه  یدکی و  قطعات  اولیه،  مواد  واردات 
رعایت قوانین، فرش قرمز پهن می کنیم.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی افزود: همچنین در چارچوب قانون با بروز فساد مقابله 
می کنیم، در واقع برای مقابله با فساد، اعمال قانون می کنیم نه 
اعمال زور. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود غیرقانونی 
کاال به کشورباید چشم عقاب داشته باشیم، گفت: یکی از برنامه 
های جدی رئیس جمهور مبارزه با قاچاق است که برای تحقق 
این امر باید گمرکات کشور را مجهز کنیم.دژپسند در ادامه 
اظهارداشت: همچنین کاهش زمان و هزینه در گمرک بسیار مهم 
است، زیرا منجر به ایجاد شرایط خوب برای تولید محصولی 
می شود که می تواند در بازارهای بین المللی عرضه شود. وی 
با بیان اینکه گمرک باید فاصله کشور را با کشورهای دیگر در 
شاخص آزادی اقتصاد کم کند، گفت: گمرک پیشتاز مبارزه با 
تحریم است. ما سالها توانستیم با حیله های دشمن مقابله کنیم، 

االن هم قطعا می توانیم به این مقابله ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد: گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است

تاکید بر لزوم هوشمندسازی گمرکات کشور    

 نظارت بر توزیع کاال 
با سامانه های سه گانه 

وزارت  بازرگانی  خدمات  دفتر  مدیر کل 
صنعت، معدن و تجارت گفت: نظارت دقیق 
بر وضعیت توزیع کاال در بازار با سامانه های 
سه گانه »گمرک، جامع انبارها و جامع حمل و 
نقل« آسیب های ناشی از تحریم را به حداقل 

ممکن می رساند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد قبله« 
و  معدن  وزیر صنعت  که  همانگونه  افزود: 
تجارت اعالم کرد، انبارهای ما مملو از کاالهای 
اساسی است؛ همچنین ارز مورد نیاز واردات 
کاالهای اساسی نیز تا 6 ماه ابتدایی سال آینده 
تامین شده است؛ بنابر این تحریم تاثیر چندانی 
ابزارهای  گفت:  ندارد.وی  خصوص  دراین 
الزم برای اشراف بر وضعیت جابجایی کاال 
از طریق سامانه حمل و نقل فراهم است و از 
سوی دیگر با در دسترس بودن سامانه جامع 
انبارها، میزان ذخایر و نوع کاالهای انبار نیز 
موجود است.به گفته مدیرکل دفترل خدمات 

بازرگانی وزارت صنعت، سامانه جامع گمرک 
میزان ترخیص کاالها و نوع آن را در خود 
دارد که به این ترتیب در کمترین زمان ممکن، 
امکان تامین اقالم مورد نیاز بازار وجود دارد. 
بنابراین سامانه های سه گانه »گمرک، جامع 
انبارها و جامع حمل و نقل« ابزارهای مهم 
و تاثیرگذاری در مدیریت بازار هستند.قبله 
اضافه کرد: فراهم بودن با استفاده از این سامانه 
از کشور رخ  منطقه ای  در  کمبودی  اگر  ها 
داد، از نزدیک ترین انبار کاالی مورد نیاز آن 
منطقه تامین شود.وی یادآورشد: با نظارت بر 
میزان واردات و ترخیص از گمرکات، »نقشه 
حرکت کاال و موجودی و ترخیص کاال در 
فراهم شده  بازار«  مدیریت  امکان  و  انبارها 
است.وی خاطرنشان ساخت: بی تردید در 
این فضا کسانی که قصد سوءاستفاده از طریق 
باید منتظر برخورد   ، ... را دارند  یا  احتکار 

قانونی باشند.

 قاچاق ۳ میلیارد دالر
 پوشاک در سال

و  تولید  اتحادیه   مدیره  هیات  عضو 
میزان  ایران  پوشاک  و  نساجی  صادرات 
 3 تا   2.7 بین  ساالنه  را  پوشاک  قاچاق 

میلیالرد دالر عنوان کرد.
دیروز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ششمین  خبری  کنفرانس  )دوشنبه( 
برگزار  ایران  پوشاک  بین المللی  نمایشگاه 
صنعت  مسائل  بررسی  به  آن  در  و  شده 
شد.در  پرداخته  فعلی  شرایط  در  پوشاک 
هیات  عضو   - نامی  مجید  نشست  این 
نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه   مدیره 
ششمین  برگزاری  از   - ایران  پوشاک  و 
نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران در تاریخ 
نمایشگاه های  ماه در محل  آذر  تا 14   11
بین المللی تهران خبر داد. به گفته وی در 
روز اول این نمایشگاه سمیناری با عنوان 
پوشاک  صنایع  چالش های  و  »فرصت ها 
در شرایط تحریم« برگزار خواهد شد.وی 

افزود: برای گسترش بازارهای صادراتی و 
بازدید از توانمندی های تولیدی کشور در 
کشورهای  از  هیات هایی  پوشاک،  بخش 
مختلف دعوت شدند تا در این نمایشگاه 
حضور پیدا کنند.عضو هیات مدیره اتحادیه  
تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
در ادامه به ارائه  آمارهایی از میزان مصرف، 
تولید و قاچاق پوشاک در کشور پرداخت.
به گفته وی بزرگی بازار پوشاک 12 میلیارد 
دالر است که حدود 50 درصد از آن در 
بیان  با  می شود.نامی  تولید  کشور  داخل 
به  نسبت  پوشاک  رسمی  واردات  این که 
تصریح  است،  ناچیز  آن  قاچاق  واردات 
سال  در  پوشاک  رسمی  واردات  کرد: 
شد،  اعالم  دالر  میلیون   5۹ حدود   13۹6
اما طبق اعالم رسمی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال،  2.7 تا 3 میلیارد دالر در سال قاچاق 

پوشاک انجام می شود.

خوارکی  سبد  هزینه  افزایش  ماهه   10 روند 
فاصله  که  دهد  می  نشان  کارگری  خانوار 
مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهیانه معیشت 

خانوار به 3.5 میلیون تومان رسیده است.
سرانه  میزان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مصرف 14 قلم ماده غذایی و ضروری خانوار 
کارگری که مبنای محاسبات مزدی قرار دارد، 
مصرف  سرانه  هزینه  که  است  آن  از  حاکی 
روزانه سبد غذایی از حدود 6870 تومان در 
دیماه سال گذشته با گذشت حدود 10 ماه در 
آبان ماه سال جاری به 11 هزار و 885 تومان 
هزینه  گزارش،  این  اساس  است.بر  رسیده 
خوراکی ها و آشامیدنی های یک روز خانوار در 
آبان ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 
به  توجه  با  است؛  داشته  درصد رشد   73.01
اینکه بر اساس محاسبات مزدی سال گذشته 
هزینه ماهیانه سبد معیشت خانوار کارگری در 
سال ۹6 معادل 2 میلیون و 650 هزار تومان بود، 

اکنون طبق محاسبات صورت گرفته، صرفا با 
شرط رساندن سطح معیشت خانوار به سال ۹6، 
هزینه معیشت خانوار 2 میلیون و 311 هزار و 
600 تومان افزایش پیدا کرده است.به این ترتیب 
هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته 2 

میلیون و 650 هزار تومان بوده است، بر اساس 
محاسبات منتهی به اواسط آبانماه سال جاری، به 
4 میلیون و ۹61 هزار و 602 تومان افزایش پیدا 
کرده است.محاسبات مزدی نمایندگان کارگری 
شورای عالی کار از روند افزایش هزینه سبد 

گذشته،  ماه  طی 10  خانوار  ماهیانه  معیشت 
حکایت از جهش 87.23 درصدی هزینه سبد 
این  دارد.همچنین  زمانی  بازه  این  در  خانوار 
محاسبات مزدی نشان می دهد، فاصله حداقل 
دستمزد و مزایا با احتساب حق اوالد، مسکن و 
بن کارگری تا سبد معیشت که در سال گذشته 
یک میلیون و 344 هزار و 260 تومان بود، طبق 
محاسبات انجام شده در آبانماه سال جاری به 3 
میلیون و 555 هزار و 870 تومان افزایش یافته 
این اساس، در سال گذشته دستمزد  است.بر 
خانوار فقط 52.06 درصد از هزینه های ماهیانه 
حاضر سطح  حال  در  اما  داد  می  پوشش  را 
پوشش دستمزد به هزینه سبد خانوار به 28.33 
درصد کاهش پیدا کرده است.وزیر کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی وعده داده بود جلسه شورای عالی 
کار برای تصمیم گیری در مورد جبران قدرت 
خرید کارگران تشکیل شود؛ این جلسه تشکیل 

شد اما منجر به اتخاذ تصمیم نشد. 

تغییرات1۰ماهه هزینه  خوراک خانوار؛

فاصله 3/5میلیونی دستمزد تا معیشت

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حالل با بیان اینکه گردش 
اقتصادی و مالی این صنعت در دنیا حدود 4 هزار میلیارد دالر 

است، گفت: سهم ایران از این بازار حدود یک درصد است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدرضا تقوی در نشستی خبری با 
بیان اینکه بحث غذای حالل، جریانی است که در جامعه جهانی 
ایجاد شده است، گفت: این بحث ریشه در جامعه اسالمی دارد 
و منظور از حالل، کاالها و فرآورده هایی است که  طبق ضوابط 
اسالمی تهیه شده است.وی با اشاره به اینکه هر کاالیی که بر 
اساس قواعد شرع اسالم تهیه شده باشد ُمهر حالل می خورد، 
افزود: کیفیت و سالمت این کاالها اطمینان خاطر برای جامعه 
ایجاد می کند.رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حالل تصریح 
کرد: غذای حالل تنها یک مبادله اقتصادی نیست بلکه جریانی 
اسالمی است که به صورت غیرمستقیم اسالم را هم تبلیغ می 
کند.نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
بر اساس آمار ارائه شده گردش اقتصادی و مالی غذای حالل در 
دنیا بسیار قابل توجه و چیزی حدود 4 هزار میلیارد دالر است.

وی با اشاره به سهم ایران در این تجارت جهانی گفت: با اظهار 
تاسف فراوان، کشور ما در این زمینه بسیار عقب و سهم آن 
حدود یک درصد است که رقم بسیار پایینی است.تقوی با اشاره 
به اینکه برخی کشورها که به اندازه ما ادعا ندارند در این زمینه 
بسیار جلوتر هستند، گفت: با ارائه کاالهای باکیفیت تر، برگزاری 
نمایشگاه بیشتر و آشنا کردن مردم با این بحث، ظرفیت اقتصادی و 
حجم مبادالت بسیار بیشتر خواهد شد.رئیس شورای عالی نظارت 
بر غذای حالل با تاکید بر اینکه تغذیه یکی از مسائل مهم جامعه 
است، گفت: دو رکن کیفیت و کمیت در این زمینه بسیار مهم 
است و تامین تغذیه کافی و سالم برای افراد جامعه نشان دهنده 
جامعه پیشرفته است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه در صورت تامین تغذیه کافی و سالم برای جامعه می 
توان به لحاظ فکری و بینش افراد جامعه را رشد داد، گفت: به 
همین دلیل است که می گویند عقل سالم در بدن سالم است.

تقوی ادامه داد: بنابراین همه مسئولیت سالمت جامعه بر عهده 

وزارت بهداشت و درمان نیست بلکه دستگاه هایی که در تولید 
و عرضه محصوالتی که مردم استفاده می کنند نقش دارند در امر 
سالمت نیز تاثیرگذار هستند.نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه تغذیه گاهی جنبه سیاسی پیدا می کند 
و از این نظر بحث بسیار مهمی است، گفت: کافی است جامعه 
ای در زمینه تامین و تهیه غذای خود به دیگران وابسته باشد، در 
صورتی که با هر یک از تامین کنندگان غذای خود دچار مشکل 
شود، آن جامعه دوام نمی آورد و مردم نمی توانند این مسئله را 
تحمل کنند به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته دنیا بر 
تامین محصوالت استراتژیک بسیار تاکید می کنند و می خواهند 
که در این زمینه خودکفا باشند. به همین جهت یارانه در اختیار 
بخش تولید قرار می دهند و سرمایه گذاری می کنند.تقوی با 
بیان اینکه برخی اظهار می کنند می توان با نصف پولی که خرج 
تولید می شود مواد غذایی را وارد کرد، افزود: حتی اگر این جمله 
درست باشد، پیامدهای آن قابل چشم پوشی نیست. خوشبختانه 
طی سالهای اخیر کشور ما در تولید گندم خودکفا شده و حتی 
مقداری محصول مازاد نیز داریم که این جای امیدواری دارد.

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حالل با تاکید بر اینکه امنیت 
غذایی یکی از مهمترین ارکان امنیت ملی است، گفت: این بحث 
همچنین نماد و نمودی از جریان تمدنی یک ملت است.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان دامپزشکی با 38 
هزار نیرو در سراسر کشور بر سالمت محصوالت غذایی نظارت 
دارد، گفت: این نیروها بر سالمت مواد غذایی از مبدا تا سر سفره 
مردم نظارت می کنند. به عنوان مثال در برزیل، کشتارگاه هایی در 
اجاره ما هستند و تجار از آنجا گوشت وارد می کنند. در تمام این 
کشتارگاه ها دامپزشک و ناظر شرعی وجود دارد که باید سالمت 
کاال را تائید کند. حتی زمانی که این کاال در کانتینر و کشتی قرار 
می گیرد تا به کشور حمل شود، ناظرین و دامپزشکان بر آن 
نظارت می کنند.تقوی اضافه کرد: ناظرین شرعی آموزش کامل 
می بینند. از آنها امتحان گرفته می شود و بعد در مصاحبه شرکت 
می کنند. افراد در صورتی که تمام این مراحل را با موفقیت طی 

کنند، به شرکت هایی که می خواهند از کشورهای مختلف غذا 
وارد کنند، معرفی خواهند شد.وی با بیان اینکه بیشتر کشورهای 
عربی از جمله بحرین و کویت ذبح ایران را قبول دارند، گفت: این 
کشورها معموالً اعالم می کنند ذبحی که توسط ایران انجام شده 
مورد پذیرش آنها است و خودشان ناظر به مبدا نمی فرستند.تقوی 
با اشاره به اینکه در خلل کنفرانس وحدت اسالمی مذاکراتی را 
انجام دادیم که نظرات نمایندگان کشورهای حاضر را در این زمینه 
جلب کنیم، گفت: متاسفانه بحث غذای حالل در کشور ما متولی 
های مختلفی دارد که همین مسئله باعث شده ناهماهنگی های 
زیادی در این زمینه ایجاد شود.وی با اشاره به اینکه صادر کنندگان 
ایرانی برند حالل را از کشورهایی مانند مالزی دریافت می کنند، 
گفت: ما باید مسئولیت غذای حالل را که در اختیار نهادهای 
مختلف قرار دارد تجمیع کنیم یا اینکه هماهنگی های الزم را بین 
این نهادها به وجود بیاوریم تا دیگر شاهد چنین ناهماهنگی هایی 
نباشیم.وی تاکید کرد: کشورهایی مانند مالزی در این زمینه فعال 
هستند اما کشور ما فعالیت مناسبی را انجام نداده و در دنیای امروز 
که محل رقابت است، هرکس که فعالتر باشد بازار را در دست 
خواهد گرفت.رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حالل با بیان 
اینکه ما در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این هستیم که یک 
دفتر یا معاونتی را برای پیگیری این مسئله در داخل و خارج از 
کشور ایجاد کنیم، گفت: چرا که ما متولی متمرکز نداریم که کارها 
را به درستی انجام دهد و آنها را پیگیری کند.وی گفت: به عنوان 
مثال کشور ما ساالنه نیاز به 3500 تن ژالتین دارد که این محصول 
از استخوان های گاو، خوک و غیره تهیه می شود. ضمن اینکه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها بر بحث سالمت 
این محصول نظارت دارد و مسئله حالل بودن آن بر عهده این 
وزارتخانه نیست. زمانی که این کاال وارد کشور می شود و ما می 
گوئیم چگونه اجازه ورود می دهند، آنها اعالم می کنند بر اساس 
سالمت به این محصول اجازه ورود داده اند و به حالل بودن آن 
کاری ندارند که همه اینها ناشی از ناهماهنگی هایی است که عنوان 

شد که ما باید این مسائل را رفع کنیم.
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برای آزادی ضروری نیست زمین و آسمان را 
بخرید، تنها خودتان را نفروشید.

نلسونماندال

سخنحکیمانه

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی 
 گفت باز آی که دیرینه ی این درگاهی

همچو جم جرعه ی ما کش که ز سّر دو جهان 
 پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی

امروزباحافظ

 ترجمه نمایشنامه »مولودی«
 به چاپ دوم رسید

 نمایشنامه »مولودی« نوشته 
ترجمه  با  تی.اس.الیوت 
توسط  هاشمی نژاد  قاسم 
دوم  چاپ  به  مرکز  نشر 

رسید.
به گزارش مهر، نمایشنامه »مولودی« نوشته تی.اس.
الیوت با ترجمه قاسم هاشمی نژاد به تازگی توسط نشر 

مرکز به چاپ دوم رسیده است.
چاپ اول این کتاب در سال 77 عرضه شد و حاال 
چاپ دومش راهی بازار نشر شده است. این نمایشنامه 
در نگاه اول، فضایی جنایی دارد اما با عبور از سطح و 
رفتن به عمق، می توان معانی دیگری از آن استخراج 

کرد.
این نمایشنامه در واقع برداشت عارفانه الیوِت شاعر از 
سرگشتگی انسان در عصر معاصر است که با استفاده 
از اسطوره های یونانی و باورهای مسیحی؛ آن  هم در 

قالب منظوم نوشته شده است.
شخصیت اصلی نمایشنامه »مولودی« یک سالک است 
که قرار است سیر استحاله اش از داشتن احساس گناه به 
ندامت، سپس اضطراب و قبول گناه، پذیرش قصاص 
و در نهایت پاک شدن از گناه گذشته در نمایشنامه 
روایت شود. این شخصیت که یک سیر سلوکی را 
طی می کند، پس از تطهیرشدن از گذشته اش و پذیرش 

تقدیر به پایان راه سلوک اش می رسد.
چاپ دوم این کتاب با 176 صفحه و قیمت 24 هزار 

و 500 تومان عرضه شده است.
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اوقات شرعی

 اگر چشممان به افق باشد
 در شب هم می توان خورشید را دید

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور 
هنرمندان ، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئوالن تئاتر کشور و 
مدیران فرهنگی و هنری استان همدان در سالن بوعلی با معرفی برترین های نمایش 

کودک در بخش های رقابتی برگزار شد
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و  نوجوان ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در آیین اختتامیه 
جشنواره گفت: هنر جریانی است برای نگاه بلند و رسیدن یه کمال تئاتر یکی از 
مسیر هایی است  رسیدن به کمال را هموار میکند اگر نگاه ما بلند باشد آسمان با 
همه  ارتفاعش به بلندای زمین نمی رسد. نگاه بلند نیازی به  توجه فیزیکی  آسمان 
ندارد نگاه که بلند باشد  زمین  بلند ترین  جای هستی است و تئاتر این مسیر را 

فراهم میکند. 
تئاتر کودک و نوجوان پایه خالقیت است برای رسیدن به کمال  چون زیبایی دارد و 
کودک شفافیت و صداقت دارد کودک کمال را می سازد و بین زمین و آسمان پیوند 
می زنندافالطون  میگوید که ما اصالتمان در ماورا است   اگر نگاهمان بلند باشد 
زمین هم ماورا است  اگر چشممان به افق باشد در شب هم می شود خورشید را دید
وی افزود:بیست و پنج سال پیش شخصی به نام  محمد حسین صوفی جشنواره 
تئاتر کودک را در همدان   بنیان نهاد و امروز جای تقدیر از این شخصیت بزرگ 
است.تجلیل از محمدحسین صوفی ، بنیانگذار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
همدان و شهرام شیراخوانی با حضور معاون هنری وزیر ، شهرام کرمی مدیرکل 
هنرهای نمایشی ، صوفی شهردار همدان ، اردشیر صالحپور و علیرضا درویش 

نژاد برگزار شد.
معرفی برگزیدگان بخش مسابقه نمایشنامه نویسی

هیأت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان متشکل از آقایان: محمد چرم شیر، بهرام جاللی پور و حمیدرضا 
نعیمی  از آثار زیر با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ هر کدام 15/000/000 

ریال بدون اولویت  تقدیر کرد.
 »عقیل جماعتی« برای نگارش نمایشنامه  »شعله های خارک هیچ گاه خاموش نمی-
شوند« از خارک، »عماد نصرآبادی« برای نگارش نمایشنامه »کتاب خورها« از مشهد 

و »سمیرا سلیمانی فارسانی« برای نگارش نمایشنامه »ماه و ماهی« از فارسان
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی : تئاتر کودک کیمیای همدلی است

سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه 
اظهار کرد: خوشحالم که در این ایام و در روز میالد پیامبر اکرم)ص( و فرزند 
کریمش در بیست و پنجمین ایستگاه قطار تئاتر کودک هستم و امیدوارم که این 

جشنواره به اتفاقات خوش مزین شده باشد.
وی با بیان اینکه میزبانان ابن جشنواره از همین امروز با شور و ذوق نقشه جشنواره 
26 ام را در سر  می پرورانند، افزود: فرهنگ و هنر هر جامعه به نوعی نحوه ابراز 

احساس در آن جامعه  است و بیان کننده کیفیت زندگی آن هاست.
حسینی ادامه داد: شناخت و  طریق تعالی این هنر باید در دستور کار قرار گیرد و 
چرا که تئاتر از مهترین جلوه های هنری است و همیشه در اولویت دولت ها و 

حکومت ها قرار داشته است.
معاون امور هنری وزارت ارشاد تصرح کرد: به هنر به عنوان عام و به تئاتر به عنوان 
یک هنر و رسانه در جامعه باید توجه شود  چرا که تئاتر مردم را به گفت گو، تعالی و 
صلح سوق می دهد.حسینی گفت: جشنواره تئاتر کودک یک کیمیای همدلی است و 
این همدلی بارها وبارها تجربه شده است.وی ادامه داد: تئاتر امروز متعهدانه به وجود 

آمده و عالج آسبب ها خواهد بود و به شکل دلخواه می آموزاند 
وی افزود: تئاتر کودک و نوجوان امروز در یک صدسالگی خود قرار دارد و این مهم 
به همت باغچه بان قد کشید و به باغستان امروز رسید و باید بی درنگ شنیده شود.
وی افزود: باید شگرد های تربیتی در نمایش بازنگری شود و هم قدمی خانواده ها 

و همکاری  آنها میتواند در تاثیرگذاری آن نقش آفرین باشد.
معاون امور هنری وزارت ارشاد در پایان از مسئولین استان و هنرمندان سخت کوش 
تئاتر تشکر کرد و گفت: تئاتر پدیده آورنده امید و رو به ترقی است و ما نیز با تاسیس 
تماشاخانه های مخصوص تئاتر کودک توجه خود را بیش از پیش نشان خواهیم داد 
و در سال بعد به جز در همدان به موازات در دیگر استان های خواهان این جشنواره 

را برگزار خواهیم کرد.
اهدا جوایز بخش مسابقه تئاتر خردسال

هیأت داوران این مسابقه متشکل از آقایان: حسین محب اهری، مجید قناد و خانم 
الله صبوری آراء خود را به شرح زیر اعالم می دارند:

موسیقی
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای 

»علیرضا ستاری« برای موسیقی نمایش »آدم برفی« از همدان
طراحی صحنه

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای 
»محمد طالبی« و سرکار خانم »راضیه پاشایی« برای طراحی صحنه نمایش »سفر 

دندان ها« از همدان

»خروس الری« وارد تماشاخانه ایرانشهر می شود

و  نویسندگی  به  الری«  »خروس  نمایش 
آذر  از روز جمعه ۹  امید سهرابی  کارگردانی 
در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر 

اجرای عمومی خود را آغاز می کند.
کرمانی  ناظرزاده  سالن  آذر   ۹ جمعه  روز 
»خروس  نمایش  میزبان  ایرانشهر  تماشاخانه 
الری« می شود که با حضور عاطفه رضوی، 
نازنین بیاتی، الناز حبیبی، سوگل خلیق، سوده 
شرحی، مهسا ایرج پور، یاسمن ادیبی، سیمین 
کرامتی و امیر حسین رستمی به صحنه می رود.
این اثر نمایشی که با نویسندگی و کارگردانی 

امید سهرابی آخرین روزهای تمرین خود را سپری می کند، تا 7 دی ماه روی 
صحنه خواهد بود.

نورالدین حیدری ماهر مجری طرح »خروس الری« است.

خبر

کاریکاتور

ترامپ ایرانی ها را ملت تروریست خواند!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با 
آمادگی  از  افغانستان  اوقاف  و  حج  وزیر 
ایران برای همکاری درحوزه های ارتباطی، 
فرهنگی و هنری، آموزش های دینی درباره 
حوزه های  دیگر  و  اوقاف  زیارت،  و  حج 
مذهبی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی دو 

کشور خبر داد. 
به گزارش پیام زمان  از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، سید عباس صالحی در دیدار 
با » فیض محمد عثمانی «، به تجربیات خوب 
ایران در حوزه حج و  زیارت درسال گذشته 
در مورد اعزام حجاج به مکه مکرمه و انتقال 
آن به مردم افغانستان اشاره کرد و افزود: بطور 
یقین می توان تبادل تجربیات خوبی را در 
حوزه های ارتباطی، فرهنگی و آموزش های 
دینی پیش از آغاز مناسک حج داشت.عضو 
به  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
ظرفیت   از  افغانستان  مناسب  بهره گیری 
کانون های فرهنگی وهنری مساجد اشاره 

کرد و گفت: سایر کشورها نیز می توانند از 
ظرفیت های مناسب و خوب موجود بهره مند 

شوند.
صالحی همچنین با تاکید بر تعامل دو طرف 
در حوزه قرآن نیز خاطرنشان کرد: در فضای 
در  ایران  در  گذشته  سال  چهل  در  قرآنی 
انصافا  تالوت  و  مفاهیم، حفظ  حوزه های 
اتفاقات خوبی رخ داده است، اما برای اینکه 
قرآن در بدنه اجتماعی و نخبگانی جامعه 
نفوذ کند باید گستره فعال تری داشته باشیم. 

وی با اشاره به حوزه وقف به عنوان یکی 
گفت: وقف  ایران،  در  مهم  های  از حوزه 
تواند  می  نیز  اسالمی  تمدن  نوسازی  در 
موثر باشد ازاین رو وقف هایی که خیرین 
در مورد مدارس، کتابخانه ها و بیمارستان ها 
هزینه می کنند مسیر جدیدی را در حوزه های 
مختلف این مهم ایجاد کرده و این فضا برای 

افغانستان هم می تواند کمک کننده باشد. 
کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

نیست  همسایه  کشور  یک  تنها  افغانستان 
بلکه توسعه و امنیت این  کشور برای ایران 
نیز مهم است و  ما بر این  اساس مراودات 
خود را داریم. در ادامه این دیدار وزیر حج 
و اوقاف افغانستان نیز ضمن تشکر از سخنان 
رئیس جمهوری ایران در کنفرانس وحدت 
با  روحانی  االسالم  حجت  اظهارداشت: 
شهامت کافی درباره وحدت صحبت کرد که 

قابل تشکر و قدردانی است.
بخش  در  داد:  ادامه  عثمانی  محمد  فیض 
حج و زیارت نیازمند همکاری های فرهنگی 
هستیم.به گفته وی در این زمینه از کتاب هایی 
که ایران در رابطه با آموزش حجاج داشت 
استفاده کرده و قرار است امسال نیز با بهره 
گیری از روش و تجربه جمهوری اسالمی 
این  و  درسی  آموزشی  کتاب های  از  ایران 
کشور در مورد حج استفاده کنیم چرا که هیچ 
کشوری به اندازه ایران در این زمینه قوی 
نیست.وزیر حج و اوقاف کشور افغانستان 

تاکید کرد: در حدود سه میلیون مهاجر در 
همین  به  و  هستند  افغان  هموطنان  ایران 
منظور می  توان گفت که فعال ترین سفارتخانه 
افغانستان در تهران واقع شده است. افغانستان 
متاسفانه 40 سال در جنگ بود و این عدد در 
قرآن کریم وجهی نمادین دارد و ما امیدواریم 
چهل سال آزمون افغانستان تکمیل شده باشد 
و ما این امتحان را با موفقیت سپری کنیم. 
افغانستان  کشور  در  اینکه  بیان  با  عثمانی 
مشکل اصلی جنگ افغان با افغان نیست، 
گفت: مشکل افغانستان با بیست گروهک 
تروریستی موجود در داخل این کشور است 
که در افغانستان ریشه کرده اند، افرادی که در 
گروه های تروریستی دستگیر می شوند اکثرا 
از آسیا میانه هستند این افراد آموزش دیده 
می خواهند منطقه ناآرام باشد؛ آنها منافع خود 
را در حمله به کشورهایی چون افغانستان می 
بینند و برای این کار دشمن کار خود را از 

مدارس دینی آغاز کرد.

حج و اوقاف محور توسعه 
دیپلماسی فرهنگی تهران- کابل

فیلم سینمایی »امیر« در بیست و سومین دوره جشنواره 
ین المللی فیلم رِباط مراکش در بخش مسابقه با 13 فیلم 
دیگر از کشورهایی چون، فرانسه، اسپانیا، سوریه، عراق، 
رقابت  به  گرجستان  و  بلژیک  لبنان،  تونس،  صربستان، 

پرداخت.
»امیر« به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره 

موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران شد.
مصطفی  ولیان،  بهدخت  کاظمی،  هادی  کی مرام،  میالد 
مهدی  منافی،  وحید  قلعه گی،  سه  روشنک  قدیری، 
عامل هاشمی، مونا قاسمی، کسری محبوبی، آرتین گلچین 

و سحر دولتشاهی بازیگران این فیلم هستند.
»امیر« فیلمی در ژانر اجتماعی است و در خالصه داستان 
آن آمده است: »یکی با کار، یکی با پول، یکی با زندگی، 
یکی هم با سیگار. همه خودشونو می کشن، فقط راهاشون 

فرق می کنه.«
پخش بین المللی فیلم امیر برعهده کمپانی الی ایمیج به 

مدیریت الهه نوبخت است.

 جايزه جهاین برای
 فيلم»امري«

اینکه دریافت  با اشاره به  هادی بهروز مدیر فیلمبرداری 
جایزه از جشنواره ها برایش مهم نیست از همکاری با 2 فیلم 

کوتاه »بچه خور« و »دم اژدها« خبر داد.
هادی بهروز فیلمبردار با اشاره به اینکه همچنان کار در 
فیلم »ماجرای نیمروز: رد خون« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان ادامه دارد، گفت: کار روی این پروژه سخت اما 
بسیار لذتبخش بود و امیدوارم بتواند رضایت مخاطبان را 

جلب کند.
سینما  در حوزه  فعالیت های خود  دیگر  به  اشاره  با  وی 
توضیح داد: با توجه به حجم کار پروژه »ماجرای نیمروز: رد 
خون« چندان وقتی برای کار روی پروژه های دیگر نداشتم به 
همین دلیل تنها روی 2 فیلم کوتاه کار کردم.مدیر فیلمبرداری 
»ایستاده در غبار« تاکید کرد: »بچه خور« به کارگردانی محمد 
کارت و »دم اژدها« به کارگردانی سعید کشاورز که البته هنوز 
در ایران اکران نشده است و احتماال به زودی نمایش های 
پروژه هایی است که  از جمله  آغاز می شود،  آن  خارجی 

مدیریت فیلمبرداری آن را برعهده داشتم.
وی تاکید کرد: البته پیشنهادهایی برای کار در پروژه های 
سینمایی دیگر نیز داشتم که بنا به دالیل مختلف، همکاری در 
آن پروژه ها را نپذیرفتم.این فیلمبردار در پاسخ به این پرسش 
که هرچند در پروژه های مهم حضور داشته اید اما هیچ گاه از 
سوی جشنواره ها کار شما دیده نشده است، بیان کرد: اینکه 
کارم در پروژه های مختلف در جشنواره ها دیده نشود و به 

من جایزه ای ندهند، اهمیتی برایم ندارد.

هادی هبروز:جوايزجشنواره ای 
برایم مهم نيست

با امکان دانلود غیررسمی فیلم سینمایی »همه می دانند« به 
کارگردانی اصغر فرهادی این فیلم به صورت غیرمجاز در 

دسترس قرار گرفت.
کمتر از 2 ماه پس از آنکه اصغر فرهادی در آیین نمایش فیلم 
تازه اش در افتتاحیه پنجاه وپنجمین جشنواره فیلم »آنتالیا« در 
ترکیه،  از نبود امکان اکران عمومی فیلم »همه می دانند« در 
ایران سخن گفت، نسخه غیررسمی این فیلم از 5 آذرماه در 

فضای مجازی منتشر شد.
از دیروز لینک دانلود فیلم سینمایی »همه می دانند« با کیفیت 
باال در سایت های عرضه غیررسمی فیلم و سریال قرار گرفته 
است و این به معنای ورود فیلم تازه اصغر فرهادی به بازار 

عرضه غیرمجاز محصوالت نمایشی در ایران است.
تهیه کنندگان »همه می دانند« با بازی پنه لوپه کروز و خاویر 
باردم الکساندر مالِگی از شرکت ممنتو فیلمز در پاریس، 
آلوارو لونگوریا از شرکت اسپانیایی مورنا فیلم و شرکت 
تورنتو  جشنواره  در  فرهادی  هستند.  رد  الکی  ایتالیایی 
درباره ایده شکل گیری داستان فیلم گفته بود: پانزده سال 
پیش به همراه خانواده ام به اسپانیا سفر کردم. دخترم در آن 
زمان خیلی کوچک بود او عکس های یک دختر را روی 
این دختر  پرسید  مترجمم  از  و  دید  دیواری در خیابانی 
کیست؟ مترجم به ما گفت که این بچه ربوده شده است و 
خانواده اش به دنبال او می گردند بدین ترتیب دخترم در تمام 
سفر وحشت داشت و این اولین جرقه ای بود که سال ها در 

ذهنم ماند و به داستان فیلم منجر شد.

نسخه غیرمجاز فیلم اصغر 
فرهادی به ایران رسید

در خالصه موضوع این اثر مستند آمده است: »در حومه روستای 
شهر غزه و در یک گروه کوچک از کشاورزان »خانواده سامونی« 
جشن عروسی برپاست؛ این اولین جشن آنها پس از آخرین جنگ 

است.
آمال، فواد، برادران و عموزاده های آنها، والدین و خانه ها و درختان 
زیتون خود را از دست داده اند و محله ای که در آن زندگی می کنند، 
در حال بازسازی است. حال آنها با مشکل ترین کار خود مواجه 

هستند: این که پازل خاطرات شان را در کنار هم کامل کنند...«
»جاده سامونی« در مدت زمان 128 دقیقه، تولید مشترک سال 
2018 کشورهای ایتالیا و فرانسه است. »استفانو ساوونا« فیلمبردار 
و کارگردان این فیلم است. سرب )200۹(، کاخ عقاب ها )2011(، 
تحریر:  میدان آزادی )2011( و شوق ارتو )2013( از دیگر آثار این 
مستندساز 4۹ ساله ی اهل پالرمو ایتالیا است. فیلم مستند »شاهدان 

دوازدهمین دوره جشنواره  در  مانسکی  ویتالی  پوتین« ساخته 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« به نمایش درمی آید. در 
خالصه موضوع این فیلم مستند 102 دقیقه ای که تولید سال 2018 
کشور روسیه است، آمده: »وقایع فیلم از 31 دسامبر 1۹۹۹ آغاز 
می شود؛  وقتی روسیه با رییس جمهور جدیدش والدیمیر پوتین 

روبرو می شود.
از دالیل و  ثبت شده ای  بر اساس شهادت های بی نظیر و  فیلم 
عواقب حقیقی عملیات جانشین ساخته شده است؛ عملیاتی 
که در نتیجه اش روسیه به دست رئیس جمهوری افتاد که هنوز 
بر کشور حکمرانی می کند. چهره های فیلم میخائیل گورباچف،  
بوریس یلتسین،  والدیمیر پوتین و ملت روسیه اند که مثل همیشه 

شاهد خاموشی بر سرنوشت خود است...«
تورنتو،  لندن،  ایدفا،  جشنواره های  در  پیشتر  پوتین«  »شاهدان 

سینه ایست  ونکوور،  زوریخ،  برگن،  الیپزیگ،  کارلوویواری، 
لوکزامبورگ، آنتنای سیدنی )فیلم افتتاحیه(،  فالندرز گنت، آدالید، 

لیدز، AFI لس آنجلس و... به نمایش درآمده است.
ویتالی مانسکی مستندساز 54 ساله اهل کشور اوکراین است. 
یا مرگ  )2008(، وطن  داالیی المای چهاردهم  طلوع/غروب:  
)2011(، خط لوله )2013(، زیر آفتاب )2015(، روابط نزدیک 
)2016(، از دیگر آثار این مستندساز است. دو سال پیش، مستند 
برنده  کره شمالی ساخته شده،  در کشور  که  آفتاب وی«  »زیر 
جایزه ویژه هیات داوران بخش مسابقه بین الملل دهمین جشنواره 
بود. دوازدهمین دوره جشنواره  بین المللی سینماحقیقت شده 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« طی روزهای 18 تا 25 
آذرماه 13۹7 به دبیری »سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

برند جشنواره فیلم کن در سینما حقیقت
برنده جایزه »چشم طالیی« جشنواره کن و مستند شاهدان 

پوتین در »سینما حقیقت« نمایش داده می شوند.
 فیلم مستند »جاده سامونی« Samouni Road ساخته 
»استفانو ساوونا« که برنده جایزه بهترین مستند هفتاد و یکمین 
دوره جشنواره فیلم کن موسوم به »چشم طالیی« شد، روی 
پرده ی سینماحقیقت می رود. »جاده سامونی« که یکی از 

فیلم های حاضر در بخش »دو هفته کارگردانان« کن 2018 
بود، به سبب سبک هوشمندانه فیلمسازی، فاصله مناسب 
در زاویه دید روایت داستان، نگاهی حساس و استفاده 
درخشان از انیمیشن در قدرت بخشیدن به داستان گویی، به 
عنوان برنده جایزه »چشم طالیی« بهترین مستند از هفتاد و 

یکمین دوره جشنواره فیلم کن معرفی شد.

آل پاچینو، بازیگر نامدار سینمای جهان قرار است در اقتباس سینمایی 
از تراژدی معروف شاه لیر اثر ویلیام شکسپیر در نقش اصلی بازی 
کند. پس از این که سال ها شایعاتی پیرامون بازی آل پاچینو در نقش 
شاه لیر، شخصیت معروف نمایشنامه ویلیام شکسپیر مطرح بود، حاال 
این گمانه زنی ها رنگ واقعیت گرفته و این بازیگر برنده اسکار در 
نقش اصلی یک پروژه بزرگ سینمایی با اقتباس از این نمایشنامه بازی 
خواهد کرد که از سال آینده مقابل دوربین می رود. پاچینو با بازی در 
فیلم های گانگستری و پلیسی از جمله »پدرخوانده«، »صورت زخمی« 
و »سرپیکو« به اوج شهرت رسید و حاال با بازی در نقش شاه لیر جا 
پای بزرگانی چون الورنس اولیویه و اورسن ولز می گذارد و بازی در 
یکی از محبوب ترین نقش های بازیگری جهان را تجربه می کند. این 
فیلم که روایتگر افول یک شاه از شکوه و جالل به دیوانگی و جنون 

است را مایکل ردفورد کارگردانی خواهد کرد که پیش از این با فیلم 
»پستچی« در سال 1۹۹4 نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و 
کارگردانی شد. ردفورد درباره این فیلم گفت: »داستان »شاه لیر« چیزی 
است که همه آن را دوست دارند و آل پاچینو مدت زمان زیادی است 
که بازی در این نقش را در سر دارد. نقش او در فیلم »شاه لیر« با فیلم 
»تاجر ونیزی« متفاوت است که تنها در پنج صحنه بازی کرد اما در 
»شاه لیر« او تقریبا در همه صحنه ها حضور خواهد داشت. فکر می کنم 
»پاچینو« نیز به این نقش افتخار خواهد کرد چون بازیگری فوق العاده 
است.«همچنین بری نویدی، تهیه کننده متولد ایران که پیش از این در 
سال 2004 فیلم »تاجر ونیزی« بر اساس دیگر نمایشنامه شکسپیر با 
بازی آل پاچینو را نیز تهیه  کرده بود، تهیه کنندگی اقتباس سینمایی 

جدید از نمایشنامه »شاه لیر« را بر عهده دارد.

آل پاچینو به نقش شاه لیر 
در مي اید

امضا تفاهم نامه همکاری بین موسسه 
فرهنگی اکو و سازمان فرهنگی هنری

موسسه  بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم 
فرهنگی اکو و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

برگزار شد.
به گزارش پیام زمان از  رسانه خبری سازمان فرهنگی 
تفاهم نامه  امضای  مراسم  تهران،  شهرداری  هنری 
همکاری بین موسسه فرهنگی اکو و سازمان فرهنگی 
مهدی  محمد  حضور  با  تهران  شهرداری  هنری 
اوحدی رییس  اکو، سعید  مظاهری رییس موسسه 
این  مدیران  و  معاونان  و  هنری  فرهنگی  سازمان 
مجموعه و عظمت فاروق دبیر اول سفارت جمهوری 

اسالمی پاکستان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدمهدی مظاهری با تبریک 
والدت پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( گفت: 
موسسه فرهنگی اکو به عنوان تنها نهاد بین المللی، 
منطقه ای و فرهنگی است که با مجموعه ای از 10 
کشور اسالمی در ایران مستقر است. ایران، ترکیه و 
اکو  اعضای  دیگر  پاکستان موسس و هفت کشور 
هستند. همچنین این موسسه به عنوان دومین اتحادیه 
سازمان ملل متحد از حیث جمعیت و جغرافیا به شمار 
می رود. وی افزود: در اساس نامه این سازمان بین المللی 
همه مولفه های دیپلماسی عمومی از فرهنگ، هنر و 
ادب به مفهوم عام یعنی سینما، نقاشی، موسیقی و...
تا کتابخانه ها و موزه  های ملی، ورزش، توریست و 
بحث صلح و خانواده و کودک و محیط زیست درج 
شده است. مظاهری بیان کرد: عناصری که امروزه به 
عنوان دیپلماسی عمومی از آن یاد می شود، اگر پیشتاز 
دیپلماسی کالسیک تلقی نشود حتما کمک بزرگی 
برای دیپلماسی کالسیک محسوب می شود. همچنین 
باید به نقش فرهنگ، هنر و ادب در ارزش بخشی به 
حوزه های انسانی، حقوقی و به خصوص در روابط 
که در  بی بدیلی  تمدن  به همین  توجه  با  بین الملل 
حوزه های باستانی، مردم شناسی، شعر، حکمت، عرفان 
و بسیاری از آن ها که از ایران بزرگ و ایران فرهنگی 

نشات گرفته است، دقت کرد.
رییس موسسه فرهنگی اکو گفت: امیدوارم بتوانیم 
که  مختلفی  قومی  و  نژادی  حوزه های  علی رغم 
عین  در  متعدد  اشتراکات  به  توجه  با  وجوددارد، 
کثرت فرهنگی به یک وحدت در حوزه های هنر، 
فرهنگ، ادبیات و مبانی دیگری برسیم. تالش می کنیم 
در اساس نامه فرهنگی اکو که مندرج شده، بتوانیم 
دیپلماسی فرهنگی را در این نهاد بین المللی اجرا کنیم.
مظاهری در پایان گفت: این تفاهم نامه در زمینه های 
مختلفی از ساخت و اکران فیلم های مستند کوتاه تا 
برگزاری کنسرت های موسیقی، هفته های فرهنگی، 
و  نمایشگاه های عکس  برگزاری  تا  شب های شعر 
هنری تا تقویت تعامل میان دانشگاه ها، موزه ها و دیگر 
مراکز علمی و پژوهشی فعالیت می کند به خصوص 
در بحث بزرگ نوروز که به پاسداشت میراث فرهنگی 
این 10 کشور به اضافه سه کشور دیگر در سازمان ملل 

متحد ثبت شده است. 

خبر


