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وزیر صنعت: حمایت از کاالی ایرانی نباید فقط شعار باشد

تفویض ثبت سفارش واردات به استانها                                             

ازدواج سفيد
 یا همباشی

 سياه ؟!

به گزارش زمان ، ازدواج سفید که چندسالی است در کشور ما رواج پیدا کرده، به ازدواجی می گویند که دختر و پسر با یکدیگر زندگی مشترکی را آغاز می کنند بدون آنکه عقد رسمی 
صورت گرفته باشد یا حتی خانواده های آنان خصوصا دختران در جریان این موضوع باشند.به تازگی تحقیقی توسط یک پژوهشگر درباره ازدواج سفید در سه کالن شهر تهران، مشهد 
و اصفهان انجام شده که در آن گفته شده برخی جوانان این نوع زندگی مشترک را به عنوان سبکی از زندگی بذیرفته اند. در عین حال این نتیجه نیز حاصل شده که برخی مسئوالن و 
کارشناسان را با عنوان معضل اجتماعی معرفی کرده اند.در سال ۲۰۱۰ ازدواج سفید در نروژ، فرانسه، سوئد و اسپانیا آنقدر رواج پیدا کرده که قوانین حقوقی مشابه با ازدواج های رسمی 
برای آنها وضع شده است. هم اکنون ازدواج سفید بسیار در ترکیه استفاده می شود. کامیل احمدی در تحقیق خود گفته در مصر و شهرهای اسکندریه و قاهره، بیروت و غرب لبنان و حتی 
تونس این شیوه زندگی در حال رشد است.هرچند مسئوالن دولتی سعی می کنند درباره این موضوع سخنی نگویند و آن را مسکوت بگذارند، اما در روزهای گذشته رحمانی فضلی 

5وزیر کشور گفته است که درباره ازدواج سفید تحقیقات ویژه باید انجام شود.
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ظریف: مذاکره با دولت دونالد ترامپ بی فایده است

ایران هنر گریزاز تحریم ها را به دیگران هم 
آموزش خواهد داد                                

وزیر تعاون خبر داد: 

یع توز برای  جمهوری  رئیس  دستور 
حمایتی  بسته  دومین   
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افزایش توليـد
گاز پارس  جنوبی      

 ایران در یک قدمی ثبت رکورد ؛

سرمقاله
 »حذف مشق شب«، 

مهارت آموزی یا مجازی پروری!
رونویسی و مشق شب، 
که  هدفی  و  برنامه 
فارغ  اکثریِت  به  قریب 
دوره  در  التحصیالن 
را  آن  متفاوت،  های 
تجربه کرده اند و به قولی 

صابوِن مشق شب، به تن بسیاری از افراد جامعه 
موردش  در  روزها  این  آنچه  اما  است!  خورده 
حرف و حدیث های مکرر و متنوع بیان می شود، 
موضوِع حذف مشق شب در مقاطع ابتدایی است 
که به استنادِ صحبت های معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش بنا به آمار و پژوهش 
های متعدد چنین برآورد شده که مشق شب، تأثیر 
زیادی در یادگیری ندارد و برعکس به یک برنامه 
تنش زا بین بچه ها و والدین تبدیل شده است.

رضوان حکیم زاده- معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش، شهریورماه امسال از حذف 
مشق شب از تکالیف دانش آموزان خبرداد و با 
اعالم این نکته که این برنامه در مرحله نخست، در 
کالس هایی که تراکم ۱6 تا ۲5 دانش آموز دارند 

اجرا خواهد شد...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز

اموزش و پرورش تلكيف شب 
را حذف نكرديم                       
5

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

تفویض ثبت سفارش واردات به استانها
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تفویض ثبت سفارش واردات به استان ها خبر 

داد و از سهم ۱.۱ درصدی بخش معدن از GDP انتقاد کرد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در 
گردهمایی روسای سازمان صنعت،  معدن و تجارت استانهای کشور اعالم کرد: 
از امروز ثبت سفارش ها به روسای سازمانهای صنعت،  معدن و تجارت استانی 
تفویض اختیار می شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند 
و تنها اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه باید تایید 
شوند.وی با تاکید بر اینکه رییس جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد 
و حتما از این به بعد استانها محور تصمیمات وزارت صمت خواهند بود، تاکید 
کرد:  غیراز بخش هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار 
شده ، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت ها و ستاد به استانها 
تفویض شود و هر کجا الزم است وزیرامضا کند، حتما انجام می شود.رحمانی 
به پتانسیل های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی 
از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم۱.۱ 
درصدی آن از GDP سهم شایسته ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز 
نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری بر عهده این معاونت باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه امسال در تبصره ۱۸ یارانه برای 
تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان سازی شود، گفت: اینکه واحد 
فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است 
و باید تامین منابع صورت گیرد.وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: 
برای این منظور ۳۰۰ میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیاز سریع 
به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می توانند 
بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد 
نیاز کنند و سپس تسهیالت ورود فراهم شود.رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی 
دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال است، افزود: برای حفظ وضع موجود 
تولید هر کاری که الزم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز 
همین است.به گفته وزیر صنعت، مشکالت واحدهای مهم تولیدی مخصوصا 
تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمر نیز وضعیت واحدهای 
بزرگ در استانها رصد شوند.رحمانی خاطر نشان کرد: با حل مشکالت باید از 
تعطیلی واحد ها جلوگیری کنیم و اگر الزم است برای بازدیدها سازماندهی 
صورت گیرد.وی در ادامه به طرح تبادل اطالعات اشاره و ادامه داد: این طرح 
بین سازمانها و دستگاهها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع 
تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنالین اطالعاتمان را مبادله کنیم.رحمانی 

در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال ۱۰ پروژه ویژه داریم که کارهای 
مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن، بازرگانی و صنعت تا نوسازی 
و ارتباط با دانشگاه را در بر می گیرد.وزیر صمت با اشاره به اینکه حمایت از 
کاالی ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی 
صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیتهای دیگری 
نظیر ستاد تسهیل ، ستاد تنظیم بازار ، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده 
را ببریم.به گفته رحمانی روسای سازمانهای صمت استانی باید ارتباطشان را با 
استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند و هر کجا هم نیاز 
هست وزیر و معاونین ورود کنند.وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی 
نظیر مقابله با تحریم و کارگروههای ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری 
داشته باشیم بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، در بخش دیگری از اظهاراتش آمار واردات گوشت به عنوان 
کاالی اساسی مورد نیاز مردم را از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو اعالم 
کرد و افزود: دغدغه رییس جمهور این است که به مردم فشاری وارد نشود و 
ما نیز می خواهیم مطمئن شویم که کاالهای اساسی به دست مردم می رسد 
و بدین منظور کارگروه ویژه ای را برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا 
تا مصرف کننده نهایی تعریف کرده ایم و در این زمینه حدود ۷۰ قلم کاالی 
اساسی و پر مصرف را رصد می کنیم.وی همچنین با تاکید بر مد نظر بودن 
چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد، کارآمدی و 
سابقه موفقیتهای قبلی مد نظر بوده و دراصالحات نیز به هیچ وجه افراد مد نظر 

نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است.

اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه؛

درگيری پليس فرانسه با تظاهرات کنندگان
 

در ادامه پنجمین هفته از اعتراضات جلیقه زردها در 
فرانسه شماری بازداشت شدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در ادامه پنجمین 
هفته از اعتراضات جلیقه  زردها در فرانسه شمار 
بازداشت شدگان به ۱۱۵ نفر افزایش یافت. وزارت 
کشور فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد: در پاریس 
است.  بوده  نفر  هزار   ۳ تظاهرات کنندگان  تعداد 
نفر در سراسر  همچنین حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ 
اند.بر  کرده  شرکت  دیروز  تظاهرات  در  فرانسه 
راشاتودی  خبرنگار  خبرگزاری،  این  اعالم  اساس 
نیز از ناحیه صورت زخمی شده و هم اکنون به 
بیمارستان منتقل شده است. تظاهرات کنندگان 
معترض در فرانسه موسوم به جلیقه زردها دیروز 
و در پنجمین شنبه سیاه در تالش برای ورود به 
خیابان »اُپِرا« » Avenue de l›Opéra«، )اَوِنُو 
دو لُِپرا( در مرکز شهر پاریس هستند. بر اساس 
با  مقابله  برای  تالش  در  پلیس  منتشره،  تصاویر 

تجمع معترضان در این محل با آن ها درگیر شده 
است. همچنین خبرهای مخابره شده در این باره 
حاکیست، بر اثر برخورد راننده ای با یک خودروی 
توسط  شده  کارگذاشته  موانع  اطراف  در  دیگر 

 ۴۴ زن  یک   ،Soissons منطقه  در  معترضان 
ساله جان خود را از دست داده است.پلیس تعداد 
بازداشت شدگان تظاهرات دیروز جلیقه زردها را 

۱۰۷ نفر اعالم کرده است.

سپاهان قهرمان نيم فصل ليگ برتر شد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با وجود تساوی یک بر 
یک برابر استقالل خوزستان و هم امتیازی با تیم 
های پدیده و پرسپولیس، به دلیل تفاضل گل بهتر 
قهرمان نیم فصل لیگ برتر باشگاه های کشور شد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ در آخرین دیدار هفته 
پانزدهم و نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه 
های ایران، تیم قعرنشین استقالل خوزرستان در 
ورزشگاه غدیر از سپاهان اصفهان یکی از مدعیان 
قهرمانی پذیرایی کرد که این دیدار در نهایت با 
تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان امیر 
قلعه نویی با ۳۱ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت 

به پدیده مشهد و پرسپولیس تهران قهرمان نیم 
فصل لیگ برتر شوند. قضاوت این دیدار پرحاشیه 
را »سعید رحیمی مقدم« برعهده داشت.در دقیقه 
2۴ سپاهان صاحب ضربه ایستگاهی شد و درحالی 
که بازیکنان میزبان صف دفاعی خود را می چیدند، 
استقالل  دروازه  درون  را  توپ  انصاری«  »ساسان 
خوزستان جای داد.این گل با تصمیم بحث برانگیز 
داور مورد قبول واقع شد و اعتراض شدید اعضای 
تیم میزبان را در پی داشت.در دقیقه ۳6 »یونس 
دلفی« مهاجم جوان استقالل خوزستان در محوطه 
با  داور  بازهم  که  شد  سرنگون  سپاهان  جریمه 

تصمیم مشکوک دیگری، نقطه پنالتی را نشان داد 
تا »میثم کریمی« گل تساوی را به ثمر برساند.

تالش دو تیم تا پایان نیمه نخست نتیجه دیگری 
در بر نداشت و نیمه نخست با تساوی یک بر یک 
پایان یافت.با شروع نیمه دوم، تیم میزبان حمالت 
زردپوشان  دروازه  روی  را  زهرداری  و  دار  دامنه 
اصفهانی تدارک دید اما هیچ کدام از موقعیت های 
این تیم تبدیل به گل نشد. در دقیقه ۸۴ » رضا 
درویشی« مهاجم تعویضی استقالل خوزستان با 
توپ گیری عالی از مهدی کیانی تا پشت محوطه 
جریمه استقالل خوزستان پیش رفت و پاس در 
عمق زیبایی به امیر حسین باقرپور داد که او در 
موقعیت تک به تک به عرض پاس داد ولی یونس 
دلفی نتوانست دروازه خالی سپاهان را باز کند و 
ضربه او به بیرون رفت.در دقیقه ۸۷ بار دیگر تیم 
میزبان از غفلت مدافعان سپاهان استاده کرد و پاس 
طالیی باقرپور در محوطه جریمه به یونس دلفی 
رسید اما وی توسط مدافع سپاهان شارژ شد و به 
زمین افتاد اما داور این صحنه را پنالتی تشخیص 
با تساوی یک بر یک به پایان  نداد تا این دیدار 

برسد.
با اتمام این دیدار پرونده دیدارهای نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با 
قهرمانی سپاهان بسته شد. این قهرمانی در حالی 
نصیب زردپوشان اصفهانی شد که تیم های پدیده 
ولی  هستند  آن  با  امتیاز  هم  نیز  پرسپولیس  و 

تفاضل گل کمتری دارند. 

سهم ۲ درصدی ایران در تولید جهانی علم
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی: ایران امروز در 
بسیاری از رشته های علمی در سطح منطقه جایگاه 

اول را دارد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمدرضا مخبر 
دزفولی در سی و پنجمین نشست شنبه های انقالب 
گفت: ایران امروز در بسیاری از رشته های علمی در 
سطح منطقه جایگاه اول را دارد که راه دستیابی به 
این مرجعیت با افزایش دانشگاه های کشور از 22۳ 
دانشگاه سال ۵۷ به 2۸۵۹ دانشگاه در سال ۹۴، 
ایران  به تالش های  اشاره  با  هموار شده است.وی 
اسالمی برای مرجع علمی شدن در جهان با اشاره به 
اینکه از دهه ۸۰ که نقشه جامع علمی کشور طراحی 

شد، برنامه ریزی های علمی دارای یک نقشه راه شد، 
هدف  کشور  علمی  جامع  نقشه  ذیل  داد:  ادامه 
گذاری های بسیاری برای برنامه های علمی کشور 
از قبیل؛ مرجعیت علمی شدن، تحول در آموزش، 
ورود در عرصه فناوری، تحقق اقتصاد دانش بنیان 
و برقراری مراودات علمی بین المللی ایجاد شد.دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: از 22۳ دانشگاه 
سال ۵۷ تنها 2۷ دانشگاه جامع در کشور موجود 
بود، اما امروز 2۰۰ دانشگاه جامع در وزارت علوم و 
6۰ دانشگاه جامع در وزارت بهداشت در کشور فعال 
است.وی گفت: ایران قبل از انقالب هیچ دانشگاهی 
رتبه  براساس  اما  نداشت،  جهانی  بندی  رتبه  در 

دارای  ایران اسالمی  تایمز در سال 2۰۱۸،  بندی 
بین  برتر  دانشگاه های  میان  در  برتر  دانشگاه   ۱۸
المللی دنیاست.مخبر دزفولی افزود: ۹۸ درصد تولید 
علم دانشگاه تهران بعد از انقالب محقق شده است 
یعنی تنها 2 درصد تولید علم این دانشگاه در قبل از 
انقالب بوده است و در دانشگاه شریف نیز تنها یک 
درصد تولید علم قبل از انقالب صورت گرفته است 
و ۹۹ درصد این تولید بعد از انقالب بوده است.دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: قبل از انقالب 
اطالعی  جهان  درصد  یک  سطح  در  دانشمند  از 
نداشتیم، اما به برکت انقالب اسالمی امروز 2۰۰ 

دانشمند در سطح این دانشمندان برتر دنیا داریم.

والدت امام حسن عسگری )ع(
 بر عموم  شیعیان مبارک باد
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 »حذف مشق شب«، 
مهارت آموزی یا مجازی پروری!

* الهام آمرکاشی

رونویسی و مشق شب، برنامه و هدفی که قریب 
به اکثریِت فارغ التحصیالن در دوره های متفاوت، 
آن را تجربه کرده اند و به قولی صابوِن مشق شب، 

به تن بسیاری از افراد جامعه خورده است! اما آنچه این روزها در موردش 
حرف و حدیث های مکرر و متنوع بیان می شود، موضوِع حذف مشق شب 
در مقاطع ابتدایی است که به استنادِ صحبت های معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش بنا به آمار و پژوهش های متعدد چنین برآورد 
شده که مشق شب، تأثیر زیادی در یادگیری ندارد و برعکس به یک برنامه 

تنش زا بین بچه ها و والدین تبدیل شده است.
رضوان حکیم زاده- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، 
شهریورماه امسال از حذف مشق شب از تکالیف دانش آموزان خبرداد و با 
اعالم این نکته که این برنامه در مرحله نخست، در کالس هایی که تراکم 
۱6 تا ۲5 دانش آموز دارند اجرا خواهد شد، به این نحو که بچه ها قرار 
است تکالیف خود را در مدرسه زیر نظر معلمان انجام دهند و ساعت های 
بیرون از مدرسه را صرف مهارت آموزی کنند، ابالِغ این برنامه را تا قبل 
ازمهرماه سال جاری به سراسر کشور عنوان کرد و افزود: تکالیِف مهارت 
محور، شامل مهارت های زندگی، استفاده درست ازمنابع و محیط زیست 

است که جایگزین مشق شب می شود.
اما این ابالِغ آموزشی، فقط یک روِی سکهء حذف مشق شب در مقاطع 
ابتدایی است و تنها به اظهارات مسئولین آموزش و پرورش و همکاری 

مربیان و معلمین با دانش آموزان و والدین ختم نمی شود.
در روزهای گذشته، شماری از مدیران انتشارات کتاب های کنکور و کمک 
درسی به قم رفته و با شماری از مراجع تقلید و روحانیون ارشد در این 
خصوص دیدار کرده اند و براساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها، 
برخی روحانیون نیز در این دیدارها، از یکی از برنامه های وزارت آموزش و 

پرورش برای حذف تکلیف شب دانش آموزان انتقاد کرده اند.
مدیر انتشارات کتاب های کنکور و کمک درسی گاج که معتقد است 
سیستم حذف تکلیف در منزل، برای دانش آموزان آثار جبران ناپذیری 
دارد و موجب هدایت آنان به فضای مجازی می شود، در دیدار با آیت اهلل 
حسینی بوشهری در قم از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای حذف 
تکلیف شبانه دانش آموزان انتقاد کرده و معتقد است مهم ترین اقدام ناشران 
آموزشی تألیف کتب کمک آموزشی است که این اقدام توانسته در یادگیری 
بهتر مطالب آموزشی مؤثر واقع شود و امروز شاهد حضور دانش آموزانی 
که در مناطق محروم زندگی کرده اند در بهترین دانشگاه های کشور هستیم.

آیت اهلل حسینی بوشهری- معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز دراین 
دیدار با انتقاد از ایده حذف تکلیف شبانه دانش آموزان و با بیان این موضوع 
که درجامعه بین افراط و تفریط قرار گرفته ایم، مطرح کرد: گاهی در آموزش 
و پرورش، سخت گیری ها آنچنان زیاد است که دانش آموز از مدرسه زده 
می شود و گاهی هم تکالیف را از دانش آموز می گیریم که این همان تفریط 
است. به گفته وی آموزش صحیح در گرو تمرین است و اگر این تمرین 

حذف شود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به هدف مطلوب رسیده ایم.
این سخنان درحالی شنیده می شود که »تکالیف مهارت محور« که به گفته 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جایگزین »مشق« و  معاون آموزش 
»تکلیف شب« می شود، هنوز در بسیاری از مدارس ابتدایی کشور، پایه 
ریزی و اجرا نشده و تشدیِد بسیاری از فعالیت های روزانه در برنامه های 
دانش آموزان که به خانه برمی گردند نیز دیده می شود، اگرچه به گفته 
رضوان زاده »اگر معلمی این مصوبه آموزش و پرورش را رعایت نکند و 
به دانش آموزان مشق دهد از نظر ما تخلف انجام داده است و ما با مدرسه 

برخورد خواهیم کرد«.
پیشرفته  تمام کشورهای  آموزشی در  پیداست که مسیر  ناگفته  هرچند 
هرساله مورد بازبینی قرار می گیرد و روش های نوین و کارآمد، جایگزین 
طرح های سوخته می شود اما بی تردید وجودِ نگاه علمی در این مسیر از 
بایدهای ضروری و اصولی است که انتظار می رود با دقت بیشتری مورد 
توجه و کاوش قرار گیرد و بررسِی این نکته که حذف مشق شب مساوی 
با بطالت گذراندِن اوقات دانش آموزان درخانه و سوِق دانش آموزان به 
فضای مجازی است یا مهارت آموزی در دانش آموزان نهادینه می گردد؛ 
طی جلسات مکرر با یکایک مسئولین فرهنگی و مقامات ارشد علمی در 
کشور به طرح و واکاوی برسد تا همانند یکسری از طرح های نیمه کاره، 
دانش آموزان موش های آزمایشگاهی برای بررسی ایده های چند ماهه قرار 
نگیرند و هدف غایِی آموزش که دریکایک مدارس و برنامه های آموزشِی 

کشور، مستتر و قابل احترام است مشاهده و عیان گردد.
در ماه های آتی مشخص می شود مسیر پروژهء حذِف مشق شب به کجا 

ختم خواهد شد!
elhamamerkashi@ymail.com

شورای نگهبان نمی تواند از 
ایرادات CFT چشم پوشی کند

 سخنگوی شــورای نگهبان گفت: ایرادات شورای 
نگهبان به CFT را نباید سیاسی دانست. شورا باید 
بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسالم ایرادات 
الزم را بگیرد و نمی تواند از اشکاالت چشم پوشی 

کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شــورای نگهبان عصر دیروزدر همایش 
ایــران و لوایح چهارگانه FATF که در دانشــکده 
حقوق شهید بهشــتی برگزار شد، درباره مخالفت 
 CFT اظهار داشت: اینکه  ،CFT شورای نگهبان با
در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار 
می گیرد به این علت اســت که مجمع تشخیص 
موارد اختالفی بین شــورای نگهبــان و مجلس را 
همواره مورد رســیدگی قرار مــی دهد و موضوع 
جدیدی نیست.وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان 
به CFT را نباید سیاسی دانست و شورای نگهبان 
باید بر اســاس قانون اساسی و شرع مقدس اسالم 
ایرادات الزم را بگیرد و نمی تواند از اشکاالت چشم 
پوشی کند.ایرادات شورای نگهبان ۱۱ گانه است نه 
22 گانه و نباید بزرگ نمایی کنیم چون ۱۱ مورد  
ایراد گرفته شــده است که بر دیگر موارد تاثیر می 
گذارد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات 
تصریح کرد: شورای نگهبان نه جای مجمع نشسته 
و نه جای مجلس بلکه محکم جای خودش نشسته 
است و صرفا در صورت اصالح در مجمع و مجلس، 
ما دیگر حرفی نداریم.کدخدایی تاکید کرد: از ابتدای 
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بیش 
از ۱۳۰ مورد اختالفی بین شورای نگهبان و مجلس 
بررسی شده است و اینکه CFT هم به مجمع رفته 
است، مسئله جدیدی نیست.وی ادامه داد: شورای 
نگهبان حتی ایراداتی را به الیحه خاک که الیحهای 
خنثی از لحاظ سیاسی است، وارد کرد و به مجلس 
جهت اصالح ارجاع شد و درباره CFT هم شورای 
نگهبان بر همین مبنا و مطابق با وظایف و تکالیفش 
ایراد گرفته اســت و شــورای نگهبان نمی تواند از 
ایرادات چشم پوشی کند.سخنگوی شورای نگهبان 
تاکید کرد: شورای نگهبان نمیتواند وظایفش را انجام 
ندهد و در چارچوب شــرع و قانــون درباره الحاق 
به یک کنوانســیون نظر میدهد.کدخدایی گفت: 
برخی در زمینه ضرورت الحاق به یک ســند بین 
المللی می گویند که وضعیت سیاسی و اقتصادی ما 
اینچنین و آنچنان است در حالی که شورای نگهبان 
بر اساس شرع و قانون اساسی نظر می دهد و بحث 
و دعوایــی هم در این زمینه وجود ندارد.کدخدایی 
گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان به CFT این 
بود که چرا مجلس عبارت لیست سیاه را به کار برده 
است در حالی که در محاوره و رسانه ها این عبارت 
به کار برده می شــود و در این کنوانســیون وجود 
ندارد.وی ادامه داد: بر این اســاس قانون گذاران ما 
باید دقت کنند که اگر عبارتی وجود ندارد، در قانون 
نیاورند.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ایرادات 
شورای نگهبان به CFT کامال درست است و بر این 
مبناست که گزک دســت طرف مقابل ندهیم اما 
بحث مصلحت در این باره در جای دیگر باید بررسی 
شود.کدخدایی متذکر شد: وزارت اقتصادی و امور 
دارایی وقت چند توافق در خصوص FATF داشته 
است که ۴ مورد از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه 
با تامین مالی تروریســم و پالرمو و CFT است که 

مربوط به قوانین داخلی است و نیاز به اصالح دارد.

اخبار

سرمقاله

قناعت ، ثروتی است پایان ناپذیر

کالمامیر

وجود  با  ترامپ  گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر 
سیاستهای خصمانه خواستار مذاکره شده است 
و ما به وی پاسخ داده ایم که آیا شوخی می کنی؛ 

مذاکره با دولت دونالد ترامپ بی فایده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد جواد 
ظریف در سخنانی در نشست بین المللی دوحه 
درباره دعوت دونالد ترامپ از حسن روحانی برای 
مذاکره گفت: ترامپ با وجود سیاستهای خصمانه 
خواستار مذاکره شده است و ما به وی پاسخ داده 

ایم که آیا شوخی می کنی؟
دولت  با  مذاکره  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر 

دونالد ترامپ بی فایده است.ظریف افزود: ایران 
پیشتر برای گفتگوی مستقیم با آمریکا آماده بود 
و ما این کار را انجام دادیم و من زمان زیادی با 
جان کری وزیر پیشین امور خارجه گفتگو کردم 
و نتیجه آن توافق هسته ای بود و با این حال 
دونالد ترامپ از آن خارج شد و این رفتار ترامپ 
به این معنی است که مذاکره با او بی فایده است.

منطقه  در  که  آمریکاست  این  گفت:  وی 
)ایران(  ما  نیروهای  استقرار  کند؛  می  دخالت 
کشورهاست.ظریف  بعضی  دولت  درخواست  به 
افزود: تا زمانی که منافع ملی ما تامین شود و 

اتحادیه اروپا به تعهداتش عمل کند، به توافقنامه 
هسته ای متعهد خواهیم ماند.

در  سالح  ایران  افزود:  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اختیار حوثی ها )جنبش انصاراهلل( در یمن قرار 
نداده است. حوثی ها از سالح هایی استفاده می 
کنند که در دوره علی عبداهلل صالح از عربستان 

دریافت کردند. 
یمن،  بحران  درباره  سوئد  توافقنامه  امیدواریم 
افزود:  دهد.وی  پایان  کشور  این  مردم  رنج  به 
از  وارداتی  تسلیحات  با  امارات  و  عربستان 
آمریکا و انگلیس، یمن را به جهنم تبدیل کرده 

در حمالت  مستقیم  طور  به  نفر   هزار  ده  اند. 
و  شدند  کشته  یمن  به  سعودی  ائتالف  هوایی 
یک میلیون نفر هم در این کشور به وبا مبتال 

شده اند.
ظریف ادامه داد: به فروش نفت و تعامل با جامعه 
جهانی ادامه خواهیم داد و کسانی که تعامل با ما 
را رها کردند بازنده هستند.وی گفت: تاسف آور 
است که سعودی ها تصور می کنند منافع آنها 
در تشدید تنش در روابط با دیگر کشورهاست. 
سعودیها تصور می کنند می توانند از مجازات 

جنایت قتل فرار کنند.

آگهی فقدان
خانم ریحانه مزین فشتمی برابر وکالتنامه 344۰۰-9/3/۱396 دفتر خانه ۱6 نظر آباد 
از مالک خانم ملوک مهاجر قره گل ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت  سه دانگ از ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان 
از69اصلی  ۱8764فرعی  پالک  به  قطعه6  مربع  متر   59/46 مساحت  به  مسکونی 
مفروزو ومجزی شده از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه 
ثبتی شهرستان نظرآباد  به نام ملوک مهاجر قره گل ثبت و صادر گردیده است وبرابر 
سند قطعی به شماره – مورخ – تنظیمی دفترخانه – و طبق سند رهنی ۱۰66۱-
۱395/3/8 دفترخانه ۲4 ساوجبالغ در رهن بانک مسکن  به متقاضی منتقل شده 
که به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض 

خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۱49 تاریخ 97/9/۲5
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای سید ولی میر حسینی   فرزند سید حسن  به شماره شناسنامه ۱3 به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 97۰۰۱44تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آقای سید حسن میر حسینی   به شماره 
شناسنامه 8 در تاریخ  ۱397/8/7 دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-اقای سید ولی میر حسینی  متولد ۱338 به شماره شناسنامه  ۱3 صادره ازطالقان نسبت 
پسر متوفی ۲- آقای سید نبی اله میر حسینی   متولد ۱34۱  به شماره  شناسنامه 773 
صادره ازطالقان نسبت پسر متوفی 3-خانم سیده زلیخا میر حسینی متولد ۱336 به شماره 
شناسنامه 764 صادره از طالقان نسبت دختر متوفی 4- خانم سیده فرشته میر حسینی متولد 
۱355 به شماره شناسنامه 3 صادره از طالقان نسبت دختر متوفی 5- خانم اکرم السادات میر 
حسینی متولد ۱34۲ به شماره شناسنامه 778 صادره از طالقان نسبت دختر متوفی 6- خانم 
سیده علویه میر حسینی متولد ۱344 به شماره شناسنامه 8۱3 صادره از ساوجبالغ نسبت 
دختر متوفی 7- خانم سیده آمنه میر حسینی متولد ۱348 به شماره شناسنامه 84۰ صادره 
از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی 8- خانم سیده رقیه  میر حسینی متولد ۱35۲ به شماره 

شناسنامه 87۱ صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال 
میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 
364 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

می گردد. م.الف:49۲6      تاریخ انتشار : 97/9/۲5
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

اگهی فقدان سند مالکيت
آقای سید یحیی سبحانی طبق وکالتنامه شماره ۱۱345-97/9/8 دفتر ۱34۰ تهران از 
طرف هدیه  تفتهء ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  ۱6۰۰ متر مربع  قطعه 597 
تفکیکی پالک 583۲ فرعی از 367اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  ذیل 
ثبت صفحه ۱34 دفتر ۱3۲۲ ثبت و سند به شماره چاپی 47۰645به نام بنیاد مستضعفان 
و جانبازان انقالب اسالمی ثبت و  صادرشده است و مع الواسطه طبق سند شماره 
۲5986-8۱/9/4 دفتر 44 کرج به هدیه تفتهء منتقل به علت جابجایی  مفقود گردیده و 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 444   تاریخ ۱397/9/۲5 
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ  پالک فرعی ۱۱93 فرعی از ۱3۲-  
اصلی واقع در تکیه آرموت طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در 
وارده  ذیل  بیگم  مرضیه  کتبی  تقاضای  بر حسب  اینک  آید  عمل  به  باید  پرونده 
با رعایت مواد ۱4 و ۱5 قانون ثبت عملیات تعیین حدود    96/8/۲۱-3۰۰4693
آن در ساعت 9 صبح و روز شنبه مورخه 97/۱۰/۲۲ 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 ۲۰ق ث ودر اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض 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 .//  تاریخ 

انتشار :97/9/۲5  - م الف- 49۲9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان - رسول مالمیر

آگهی مفقودی نوبت اول
شماره  کالیبر7/9۲به  زنی5تیرگلنگدنی  گلوله  اسلحه  مجوزحمل 
فرزندهاشم  زاده  راکیانی  کرامت  بنام  ایران  سالح8884۱594ساخت 
بشناسنامه48۱۰۰۰4863۲صادره ازباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می 

باشد.

شهرستان باغملک

اگهی فقدان سند مالکيت
آقای سید یحیی سبحانی فرزند سید احمد وکالتا برابر وکالتنامه 96/۱۰/3-۱۰۱۲8 
برگ  دو  تسلیم  ضمن  تفتهء  هما  خانم  مالک  طرف  از  تهران   ۱34۰ دفترخانه 
قطعه  مالکیت ششدانگ یک  که سند  است  نموده  اعالم  استشهادیه تصدیق شده 
زمین  به مساحت  ۱47۲ متر مربع  قطعه 598 تفکیکی به شماره  پالک 6۲۲3 فرعی 
از 367اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  مورد ثبت  453۰59صفحه ۲64 
دفتر جلد امالک ۱343 به نام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ایران ثبت 
و سند مالکیت به شماره چاپی 5۲5۱98  صادرگردیده است سپس تمامی مورد 
ثبت مع الواسطه برابر سند ۲6۰۰4-8۱/9/5 دفتر خانه 44 کرج به خانم هما تفتهء 
فرزند محمد منتقل شده است که به علت جابجایی  مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد. م/الف 443 تاریخ ۱397/9/۲5
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکيت
آقای سید یحیی سبحانی به موجب  وکالتنامه ۱۱345 موخه۱397/9/8 دفتر خانه 
الهه  تفتهء ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق  ۱34۰ تهران از طرف خانم 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  
۱47۲ متر مربع  قطعه 599 به شماره  پالک 6۲۲4 فرعی از 367اصلی جزء حوزه 
ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ایران 
الواسطه طبق سند  ذیل صفحه ۲76 دفتر ۱343 صادر و تسلیم شده است و مع 
قطعی شماره ۲5996 مورخه ۱38۱/9/4 دفتر خانه 44 کرج به خانم الهه تفتهء منتقل 
گردید  که اصل سند مالکیت  به علت جابجایی  مفقود گردیده و درخواست صدور 

سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
رشیدی  -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف 445 تاریخ ۱397/9/۲5

آگهی فقدان
نظر  دفتر خانه ۱6  برابر وکالتنامه 9/3/۱396-344۰۰  خانم ریحانه مزین فشتمی 
تصدیق شده  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  پاشائی ضمن  آقای محمد  مالک  از  آباد 
اعالم نموده است که سند مالکیت  سه دانگ از ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان 
از69اصلی  ۱8764فرعی  پالک  به  قطعه6  مربع  متر   59/46 مساحت  به  مسکونی 
مفروزو مجزی شده از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی 
شهرستان نظرآباد  به نام محمد پاشایی ثبت و صادر گردیده است وبرابر سند قطعی 
به شماره – مورخ – تنظیمی دفترخانه – و طبق سند رهنی ۱395/3/8-۱۰66۱ 
دفترخانه ۲4 ساوجبالغ در رهن بانک مسکن  به متقاضی منتقل شده که به علت 
جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند المثنی نموده است.لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 

ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۱5۰ تاریخ 97/9/۲5
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

اگهی مفقودی 
شماره  به  معینی  مهسا  اینجانب  بنام  تندر  پارس  رنو  سواری  خودرو  سند  اصل 
پالک ایران455/۱۰ل59 و شماره موتور W۱7438۰-K4MA69۰ و شماره شاسی 

بهشهر NAPLSRALDH۱3۲6566مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

آگهی مفقودی
مدل۱393به  ای  قرمزگوجه  کبیر۱5۰رنگ  سبزموتورسیکلت  سندوبرگ 
تنه موتور۰۱49NCV۱48979شماره  شماره  پالک567/88889  شماره 
بشماره  رادفرزندنصراهلل  معززی  مسلم  ۱5۰A935۲858***NCVبنام 

شهرستان باغملکملی6۰۰۰۰79397مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

وزیر تعاون: مدیران مستعفی امکان حضور در شرکت ها را ندارند

دستور رئيس جمهوری برای توزیع دومين بسته حمایتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیران چند شغله و 
مشمول قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان که استعفای 
خود را تحویل داده اند به هیچ عنوان امکان حضور در شرکت 

و یا سازمانی که در آن مشغول به فعالیت بوده اند را ندارند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد شریعتمداری دیروز در 
حاشیه مراسم معارفه و تکریم مدیرعامالن جدید و سابق شستا 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی 
مسئوالن اعالم کرده اند فرآیند بازنشستگی و تعیین مدیر 
جدید ممکن است ماه ها به طول بیانجامد بنابراین تا روشن 
شدن وضعیت مدیران قبلی به فعالیت خود ادامه می دهند، 
اظهار داشت: پس از پذیرفتن استعفا، مدیر از سمتی که داشته 
مستعفی تلقی شده و امکان امضاء، حضور در شرکت و جلسات 
هیات مدیره را ندارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
ممکن است فرآیند بازنشستگی مدیران مستعفی سه تا هشت 
ماه به درازا بکشد اما این به معنای امکان حضور آنان در پستی 

که داشته اند، نیست.این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح 
کرد: پیش از این، سمتی به مدیران مستعفی داده بودیم اما 
اکنون برای اجرای قانون و در نهایت احترام، این افراد را کنار 
باید مسیر  اما  ارکان نظام هستند  این مدیران  می گذاریم. 
قانونی طی شود.شریعتمداری درباره انتخاب مدیران جدید 
خاطرنشان کرد: کشور ما پر از نیروی انسانی فرهیخته است 
که باید امکان استفاده از توانایی آنها در چارچوب جغرافیای 
کشور مهیا شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 
ضرورت شفاف سازی گفت: بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت 
های زیر مجموعه وزارتخانه در بورس است اما باید با اطالع 
رسانی دقیق از پتانسیل رسانه ها و نقدهای مردم استفاده 
کنیم زیرا باور داریم باید عملکرد ما در نظرگاه عموم قرار بگیرد.

شریعتمداری با اشاره به انتشار لیست 622 نفره از مدیران 
بازنشسته و چند شغله شستا اظهار داشت: پس از انتشار این 
لیست مشخص شد که ۱۰۷ مدیر باالی 6۰ سال سن دارند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: برخی به دنبال دور 
زدن قانون و ماده 2۴۱ قانون تجارت بودند زیرا باور داشتند که 
شستا مشمول قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان نمی 
شود.شریعتمداری خاطرنشان ساخت: ۸6 نفر از مدیران شستا 
تاکنون استعفای خود را ارائه کردند که به زودی لیست آنها 
منتشر می شود.این مقام مسئول تاکید کرد: فرآیند شفاف 
سازی را که در پیش گرفته ایم به هیچ عنوان یک کار تبلیغاتی 

نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع دومین بسته 
توزیع  برای  رئیس جمهوری  اظهار داشت: دستور  حمایتی 
دومین بسته حمایتی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
در حال حاضر  افزود:  است.وی  ابالغ شده  امام خمینی)ره( 
مددجویان، کارمندان و کارگرانی که حقوق کمتر از ۳ میلیون 
تومان دریافت می کنند بسته حمایتی را گرفته اند و به زودی 

طرح توزیع بسته حمایتی برای گروه سوم اجرایی می شود.

ظریف: مذاکره با دولت دونالد ترامپ بی فایده است

ایران هنر گریزاز تحریم ها را به دیگران هم آموزش خواهد داد 
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انحراف ۵۰۰۰ میلیارد تومانی
 در پرداخت یارانه نقدی

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی عملکرد پنج 
ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن پرداخته است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
گزارشی با عنوان »بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی 
آیین نامه اجرایی آن )موضوع تبصره ۱4 قانون بودجه سال 97(« و در سه  بخش 
»تبصره ۱4 قانون بودجه و تغییرات آن نسبت به سال گذشته »، » عملکرد منابع 
و مصارف قانون هدفمندی در پنج ماه ابتدای سال جاری« و »نکاتی پیرامون 
آیین نامه اجرایی تبصره۱4  قانون بودجه تهیه کرده است.بر اساس این گزارش 
طبق تبصره ۱4 اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 3۰۰ هزار 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از 76 میلیون 
نفر به 56 میلیون نفر برساند، اما در پایان پنج ماهه نخست سال گزارشی درباره 
حذف سه دهک باالی درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.همچنین تا پایان 
پنج ماهه نخست سال وصول منابع هدفمندی 377 هزار میلیارد ریال بوده که از 
این مبلغ ۱78 هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است 
.این به معنای انحراف حدود 5۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه 
پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی 
بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.در بخش دیگری از این 
گزارش آمده که طبق برآوردها با دالر  8۰۰۰ تومانی، حدود 38۰ هزار میلیارد 
ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد، اما فقط ۱57 هزار میلیارد ریال از 
آن برای هدفمندی در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد مازاد منابعی که تا 
سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می تواند از محل صادرات فراورده ها حاصل شود، 

نادیده گرفته شده است.

زمزمه نقض توافقنامه سوئد از سوی متحد ریاض

وزیر کشور دولت مستعفی یمن و متحد سیاسی-نظامی ائتالف سعودی با 
وجود امضای توافق صلح سوئد از سوی هیات اعزامی دولت متبوع خود از 
هم اکنون با کوک کردن ساز مخالف، این توافقنامه را به نفع انصاراهلل دانست 
و مدعی شد که این جنبش در عمل توافق های به دست آمده را اجرا نخواهد 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، احمد المسیری با بیان اینکه نباید به این توافق ها 
زیاد خوشبین بود، گفت که توافقنامه سوئد به شبه نظامیانی که بر علیه کشور و 
دولت قانونی شورش کردند فرصت بیشتری برای ادامه حیات و نقض قوانین 
علیه مردم و دولت یمن خواهد داد.معاون نخست وزیر دولت مستعفی یمن 
افزود: این توافقنامه برای حوثی ها )انصاراهلل( که در الحدیده در آستانه شکست 
و نابودی قرار داشتند، پیروزی به شمار می رود.وی همچنین گفت: براساس 
تفسیرهای کودتاچیان توافق الحدیده به شکست خواهد انجامید.المسیری با 
ابراز تاسف نسبت به پذیرش این توافقنامه از سوی کشورهای عضو ائتالف 
عربی به سرکردگی عربستان، افزود: آنها که در همه چیز به دولت قانونی 
فشار می آوردند پس چرا در این مورد به طرف مقابل فشار نیاوردند. این به 
معنای پذیرش شکستی است که همه را پشیمان خواهد کرد.وزیر کشور دولت 
عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن همچنین ادعا کرد که بقای 
یمن تنها با پیروزی این دولت بر نیروهای انصاراهلل امکان پذیر است.چهارمین 
دور مذاکرات صلح یمن ۱5 آذر با میانجیگری گریفیتس نماینده ویژه سازمان 
ملل متحد در استکهلم سوئد آغاز شد و نمایندگان دولت نجات ملی و دولت 
فراری یمن روز پنج شنبه پس از یک هفته مذاکره، درباره آتش بس در شهر و 

بندر الحدیده و بنادرالصلیف و عین عیسی به توافق رسیدند.

 رایزنی ظریف با نخست وزیر قطر 
در مورد مذاکرات صلح یمن

 محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست بین المللی 
دوحه به قطر سفر کرده است، پیش از ظهر دیروز )شنبه( 
با شیخ عبداهلل بن ناصر آل ثانی، نخست وزیر این کشور 

عربی دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، توسعه و تعمیق روابط 
دو جانبه، امنیت و ثبات منطقه ای و نیز ابراز حمایت از 
پیشرفت مذاکرات صلح در یمن از مهم ترین محورهای 

گفت وگوی این دو مقام ایرانی و قطری بود.

4۰ طرح قابل سرمایه گذاری
 در پایتخت معرفی می شود

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
قالب  در  پروژه  و  طرح   4۰ گفت:  تهران  شهرداری 
نخستین اجالس فرصت های سرمایه گذاری در پایتخت 

به سرمایه گذاران معرفی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی نیازی دیروزدر جمع 
اتاق  با همکاری  اینکه این اجالس  بیان  با  خبرنگاران 
روز  ایران  گذاری  سرمایه  نهادهای  کانون  و  بازرگانی 
دوشنبه )۲6آذرماه( برگزار می شود افزود: براساس قانون 
بودجه سال 97، شهرداری تهران می تواند تا سقف 3 هزار 
میلیارد تومان در قالب طرح های از پیش تعیین شده 
مشارکت بخش خصوصی را جلب کند.وی با بیان اینکه 
تاکنون ۱8۰۰ میلیارد تومان در شهر تهران سرمایه گذاری 
شده خاطرنشان کرد: ارزش طرح هایی که در قالب این 
اجالس معرفی می شوند بیش از 4 هزار میلیارد تومان 
است.نیازی تصریح کرد: اگر بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
منجر به سرمایه گذاری شود شهرداری تهران می تواند این 
موضوع را در قالب یک الیحه به شورای شهر تهران ارائه 
دهد.به گفته وی تاکنون قراردادهایی در زمینه تولید برق 
از محل دفن زباله، پردازش نخاله های ساختمانی، جایگاه 
های سوخت کوچک مقیاس، احداث دو مجتمع فرهنگی 
و پروژه توسعه فاز دوم بیمارستان آتیه از جمله پروژه های 

سرمایه گذاری شده است. 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
یادآور شد: در این اجالس پروژه ها در ۲6 بخش از جمله 
حمل و نقل عمومی و پروژه های فرهنگی و عمومی 
ارائه می شوند.وی افزود: برای مثال یکی از پروژه های 
حوزه حمل و نقل عمومی ورود خودرو های اشتراکی 
که آلودگی پایینی دارند و با نصب یک نرم افزار بر روی 
تلفن های همراه می توان از آنها استفاده کرد از جمله 
پروژه هایی است که در قالب این اجالس ارائه خواهد 
از  یکی  برداری  بهره  مترو  در  اینکه  بیان  با  شد.نیازی 
خطوط جدید مترو پیشنهاد شده است خاطرنشان کرد: 
تاکید داریم یکی از خطوط مترو را به صورت الگو به 

بخش خصوصی واگذار کنیم.

خبرخبر

زمان  درباره  نظام  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
بررسی الیحه CFT گفت: هنوز این الیحه به دست 
ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن 

منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن رضایی در 
نشست خبری ، بعد از جلسه دیروز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ارتباط با دلیل عدم حضور رئیس 
این  جلسات  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مجمع اظهار کرد: حدود 6 الی 7 ماه است شایعات 
زیادی درباره ایشان در فضای مجازی منتشر شده 
است که تمام آن ها را تکذیب می کنیم.وی ادامه داد: 
ایشان در حال مداوا هستند، چون در سطح مجمع 
آیت اهلل موحدی کرمانی و جنتی را داریم جلسات 
را اداره می کنیم.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: با توصیه پزشک ایشان باید در صحبت کردن 
مراعات کنند. ما به توصیه پزشک ایشان گوش دادیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با 
مجمع  دیروز  جلسه  در  شده  مطرح  موضوعات 
به  مربوط  تشخیص گفت: بحث های روز مجمع 
اصالح قانون پولشویی کشور است بررسی آن از 
امروز شروع شده و احتماال یک یا دو جلسه دیگر 
مجمع را به خود اختصاص می دهد.وی در توضیح 
چیستی قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد: این 
قانون حدود ۱۰ سال است که تصویب و اجرایی 
شده است. تالش خوبی هم از سوی دولت و مجلس 
در راستای اجرایی شدن این قانون صورت گرفته 
است  و تا امروز جمهوری اسالمی ایران از قانون 
مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.وی ادامه داد: 
این که عده ای گفته اند در جمهوری اسالمی ایران 
قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خالف است. 

جمهوری اسالمی این قانون را داشته و بر اساس 
آن هم دولت و هم قوه قضاییه این قانون را اجرایی 
می کردند.گزارش هایی در این رابطه به آنها می رسیده 
که جلوی برخی از آنها را گرفته اند، برخی ترغیب 
شدند و متوجه شدند که چیزی نبوده است.رضایی 
سپس گفت: اما دولت مجلس فهمیده اند ضعف هایی 
در این قانون وجود دارد، بنابراین با اصالحاتی الیحه 
را به مجلس ارائه دادند.وی افزود: ما در هیات عالی 
نظارت مواردی را که مغایرت با سیاست های کالن 
کشور داشت را تشخیص دادیم و به شورای نگهبان 
وظایف  اساس  بر  نگهبان  شورای  کردیم.  ارسال 
قانونی خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و 
شرع مقدس اسالم تطبیق می دهد نظر خود را اعالم 
کرده است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر 
نشان کرد:  از آنجایی که در بند دو اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی از 
وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان هم این 

وظیفه را به مجمع تشخیص تنفیذ کردند و مجمع 
نیز این وظیفه را به عهده هیات عالی نظارت گذاشته 
است هیات عالی نظارت این موضوع را پیگیری 
می کند.وی همچنین گفت: بر اساس قانون شورای 
اساسی  قانون  با  را  مغایرت ها  نامه ای  در  نگهبان 
اعالم می کند. تاکنون این طور بوده که مجلس با 
هیات عالی نظارت ارتباط می گرفته و موارد مغایر 
را اصالح می کردند. و ما هم به شورای نگهبان اعالم 
می کردیم که این موارد اصالح شده است.دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:  اما برای اولین 
بار مجلس شورای اسالمی ایرادات مجمع را قبول 
نکرد. از باب مصلحت وقتی مجلس مغایرت ها را 
مجمع  به  را  مصوبه های خود  می تواند  نمی پذیرد 

تشخیص ارائه کند.
بار که  اولین  برای  رضایی مجدد خاطرنشان کرد: 
عالی  هیات  مغایرت های  اسالمی  شورای  مجلس 
نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم پنج ایراد گرفته 

بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4 
مورد آن را اصالح کرد و یک مورد آن را هم ما 
از مجلس پذیرفتیم. در بودجه امسال هم همینطور 
بوده است.رضایی گفت: از آنجایی که برای اولین 
بار بود که مجلس اصرار می کرد ما وظیفه داشتیم که 
بر اساس مصلحت ایرادات هیات عالی نظارت را 
از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.وی 
سپس گفت: امروز این بحث را آغاز کردیم  ماده 
یک قانون پولشویی باید اصالح شود. مجلس شورای 
اسالمی در ماده یک باید از نظر خود برگردد. ماده 
یک درباره ی منشاء جرم است که در الیحه دولت 
هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود.وی 
در  شده  بررسی  مصوبه ی  عنوان  که  کرد  تشریح 
اصالح   الیحه ی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
قانون پولشویی در کشور بوده است.رضایی سپس 
تاکید کرد که این قانون داخلی است و به قانون مبارزه 
ندارد. با پولشویی که در خارج طرح شده ربطی 

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع 
 CFT تشخیص مصلحت نظام  بررسی می شود نه به

و نه به پارلمو ربطی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر  نمی توانیم درباره ی 
CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه ی مجلس دراین زمینه 
باشید  اما شما مطمئن  نرسیده است؛  ما  به دست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد 
نشست  این  از  دیگری  بخش  در  گذشت.رضایی 
خبری در  پاسخ به سوالی درباره ی منافع و ضررهای 
توافق نامه تاریخ برای کشور گفت: ما هنوز وارد این 
بحث نشده ایم اما قطعا امروز برای ما مساله ی اشتغال 
و تولید مساله ی مهمی است جلوی  هر کاری که به 

اشتغال و تولید ضربه بزند خواهیم ایستاد.

 رضایی: دربررسی CFT مجمع از منافع ملی نخواهد گذشت

الیحه مبارزه با پولشویی نياز به اصالح دارد

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری رانا تیپ TU5 به شماره موتور ۱6۰B۰۰۰779۱ و شماره شاسی 
از  و  مفقود  7۲-7۲9ق37  ایران  پالک  شماره  و   NAAU۰۱FE۰DT۰۰76۲۱

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ناصر گلصنملو دارای شناسنامه شماره ۱66۱ خوی بشرح دادخواست به کالسه  
97۱84۰/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان پرویز گل صنملو بشناسنامه  5 خوی در تاریخ 97/8/3۰ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  ناصر  گل صنملو فرزند  پرویز  
–ش ش ۱66۱ خوی –پسر متوفی/۲- مسعود  گل صنملو فرزند پرویز -ش  ش    
4۰57 خوی-پسر متوفی/3-  لیال  گل صنملو فرزند پرویز -ش  ش۱66۰ –خوی-
دختر متوفی/4-  ساحل  گل صنملو فرزند پرویز - ش ش  67۰4    -خوی-دختر 
متوفی/5- مونا  گل صنملو فرزند پرویز  -  ش ش  ۲79۰۱4596۲   خوی- دختر 
متوفی/6- لیمونه  شیرمحمدلو فرزند پیر محمد  -ش ش335 خوی –مادرمتوفی/7-  
خدیجه نقی لو فرزند اسداله   -ش ش  36۱    خوی –همسر  متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره ۲8۰343۱653  دارای  ورمزیاری  زیبا  آقای   
به کالسه  97۱7۲7/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان صدیقه محمدزاده بشناسنامه4۲3 در تاریخ 97/7/۲6 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   رضا 
ورمزیاری فرزند  یوسف   –ش ش ۲79۰9۲3574 خوی –پسر متوفی/۲- زیبا 
ورمزیاری فرزند  یوسف   -ش  ش    ۲8۰343۱653 خوی-دختر متوفی/3- 
زهرا ورمزیاری فرزند یوسف  -ش  ش ۲79۰3575۲8 –خوی-دختر متوفی/4-  
با  اینک  یوسف ورمزیاری  فرزندعباس    - ش ش ۲86 خوی-همسر متوفی/ 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه
 پرونده کالسه97۰99846343۰۱۲66     شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره 97۰99746343۰۱875 
 خواهان:  صادق حسن نژاد قورولی فرزند رضا قلی  با وکالت محمد دادگر فرزند 
بخشعلی  به نشانی آذربایجان غربی-خوی- خیابان اطالقانی- جنب بانک سپه پاساژ 

محمدیه –طبقه فوقانی  -دفتر وکالت 
– غربی  آذربایجان  نشانی:    – اروجعلی   فرزند  لی  قره  حمیدرضا   : خواندگان   
شهرستان خوی – خوی –ربط- خ شهید سلمانزاده –ب یوسفی 37۱)۱37( موبایل 
۰9۱۰784۲787  خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بمبلغ  9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام 

هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره  با اعضای شورا و با 
بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

مینماید
رای شورا: در خصوص دعوی  صادق حسن نژاد قورولی فرزند رضا قلی با وکالت 
محمد دادگر  بطرفیت  حمیدرضا قره لی فرزند اروجعلی بخواسته مطالبه  وجه یکفقره 
چک بشماره ۱36544-۱۲-94/۰۱/3۰ ه عهده بانک  صادرات شعبه  حوزه خوی  بمبلغ  
9/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به بقای اصول  مستندات در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت 
بانک محال علیه  اشتغال مذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه  محقق شده 
و چون خوانده بعلت مجهول المکان بودن از طریق نشر اگهی اقدام شده  و در قبال 
دعوای مطروحه  حاضر نشده و الیحه ای ارسال نداشته و دلیلی بربرائت  از ذمه خود 
اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا استنادا بمواد  3۱5-3۱4-3۱3-3۱۰  قانون تجارت  و 
مواد  ۱94 و ۱98و 5۱9 ق.آ. د. م  مصوب ۱379  و تبصره  الحاقی ماده ۲ قانون صدور 
چک دعوای  مطروحه را وارد تشخیص نموده  حکم بر محکومیت خوانده  بپرداخت 
مبلغ9/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت  اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ۲3۲/5۰۰ 
ریال و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم  دادخواست براساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و 
حق الوکاله  وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف۲۰  روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه
 پرونده کالسه97۰99846343۰۱۲7۰    شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان 

خوی  تصمیم نهایی شماره 97۰99746343۰۱876   
 خواهان:  بهروز فرج الهی فرزند ابراهیم  با وکالت محمد دادگر فرزند بخشعلی  
به نشانی آذربایجان غربی-خوی- خیابان اطالقانی- جنب بانک سپه پاساژ محمدیه 

–طبقه فوقانی  -دفتر وکالت 
 خواندگان : مرتضی قلی زاده فرزند محمد – نشانی:  آذربایجان غربی –شهرستان 

خوی – خوی –بلوار مدرس –کوچه اقا رضالو –پالک ۱6 
هزینه  بانضمام  ریال  بمبلغ۲5/۰۰۰/۰۰۰  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته: 

دادرسی و تاخیر تادیه 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره  با اعضای شورا 
با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به  و 

صدور رای مینماید
رای شورا

دادگر   محمد  وکالت  با  ابراهیم   فرزند  الهی  فرج  بهروز  دعوی   خصوص  در 
چک  یکفقره  وجه  مطالبه   بخواسته  محمد  فرزند  زاده  قلی  مرتضی  بطرفیت  
مرکزی  شعبه  ملت  بانک  عهده  به   95/۰9/۱5-۱64۲/753۲8۰/39 بشماره   
بمبلغ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به بقای اصول  مستندات در ید مدعی  و گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه  اشتغال مذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه 
وجه  محقق شده و چون خوانده بعلت مجهول المکان بودن از طریق نشر اگهی 
اقدام شده  و در قبال دعوای مطروحه  حاضر نشده و الیحه ای ارسال نداشته و 
دلیلی بربرائت  از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا استنادا بمواد  3۱5-
3۱4-3۱3-3۱۰  قانون تجارت  و مواد  ۱94 و ۱98و 5۱9 ق.آ. د. م  مصوب ۱379  
و تبصره  الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک دعوای  مطروحه را وارد تشخیص نموده  
حکم بر محکومیت خوانده  بپرداخت مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل خواسته  
با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ  3۱۲/۰۰۰  ریال و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم  
دادخواست براساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله  وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف۲۰  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه
 پرونده کالسه97۰99846343۰۱۲7۱    شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان 

خوی  تصمیم نهایی شماره 97۰99746343۰۱874   
 خواهان:  بهروز فرج الهی فرزند ابراهیم  با وکالت محمد دادگر فرزند بخشعلی  
به نشانی آذربایجان غربی-خوی- خیابان اطالقانی- جنب بانک سپه پاساژ محمدیه 

–طبقه فوقانی  -دفتر وکالت 
– – نشانی:  آذربایجان غربی  : خانم فوزیه  متانت فرزند  کیامرث   خواندگان 
شهرستان خوی – خوی –پشت کمیته امادا –کوچه مهیار یک جنب سوپرمارکت 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بمبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام هزینه دادرسی 

و تاخیر تادیه 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره  با اعضای شورا 
با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به  و 

صدور رای مینماید
رای شورا

در خصوص دعوی  بهروز فرج الهی فرزند ابراهیم  با وکالت محمد دادگر  بطرفیت  
بشماره    یکفقره چک  مطالبه  وجه  بخواسته  کیامرث  فرزند   متانت  فوزیه   خانم 
9536/775۰7۲-۱۲-97/۰4/۲8  به عهده بانک ملی شعبه وحدت مرودشت بمبلغ  
9/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به بقای اصول  مستندات در ید مدعی  و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه  اشتغال مذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه  
محقق شده و چون خوانده بعلت مجهول المکان بودن از طریق نشر اگهی اقدام 
شده  و در قبال دعوای مطروحه  حاضر نشده و الیحه ای ارسال نداشته و دلیلی 
بربرائت  از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا استنادا بمواد  3۱4-3۱5-
3۱3-3۱۰  قانون تجارت  و مواد  ۱94 و ۱98و 5۱9 ق.آ. د. م  مصوب ۱379  و 
تبصره  الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک دعوای  مطروحه را وارد تشخیص نموده  
حکم بر محکومیت خوانده  بپرداخت مبلغ  9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل خواسته  
تقدیم   تاریخ  از  تادیه  تاخیر  ریال و  بمبلغ 35۲/5۰۰  دادرسی   احتساب هزینه  با 
دادخواست براساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله  وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید  رای غیابی بوده  ظرف۲۰  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

و رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صید نازار پس شام فرزند محمد 

حسین 
نازار  آقای صید  به طرفیت خوانده  دادخواستی  آقای محمد رضا مرادی  خواهان 
پس شام فرزند محمد حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96۰99866۱۰5۰۰۱53   شعبه پنجم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱397/۱۱/۲ ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

–علیرضا تقی پور 

اجرائيه
غربی  آذربایجان   : نشانی  به  باقر  فرزند  زاده  غنی  :محمد  لهم  له/محکوم  محکوم 
–شهر ستان خوی- شهر خوی- خ کوچری  نرسیده به فلکه امیربیگ بازرگانی 

جام زرین 
– نشانی  فرزند  حمزه  ینگجه  ارشد خضری   -۱ : علیهم  علیه/ محکوم  محکوم 

ادرس: مجهول المکان 
۲- مجید فرامرزی فرزند محرم -ادرس: مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بانک سپه  –جنب  –خیابان طالقانی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی  بخشعلی 
– ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 

محکوم به :بسمه تعالی
دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  مربوطه97۰99746345۰۰675      محکوم علیه محکوم است 
۱8/۰۰۰/۰۰۰     ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
۲8۰/۰۰۰    ریال تاخیر تادیه از  زمان تاریخ تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق 

محکوم له پرداخت نماید . ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه 5   شوارای حل اختالف )ویژه خانواده(شهرستان خوی- 

خلیل رمضان زاده   
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی ۱394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده  یا تودیع وثیقه  له 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

متن آگهی 
در پرونده کالسه 97۱۰4۰66۱۱۰۰6587 خانم میترا بختیاری بابا پیری فرزند احمد 
به اتهام کالهبرداری به مبلغ سه میلیون تومان موضوع شکایت آقای بهزاد باقری 
نشانی  در  شناسایی  عدم  لحاظ  به  باشند  می  تعقیب  تحت  علی  فرزند  دریکوند 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تادر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و 

اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – افشین خسروی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 97/3 ش 795

وقت رسیدگی: 97/۱۰/3۰   ساعت 9
خواهان: زهرا احمدوند فرزند علی

خوانده: حسین روستایی فرزند حسن  خواسته: فک پالک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  سوم 
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 1547خ   مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون
  و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی برابر  رای شماره ۱3976۰3۱86۰3۰۰۲466- ۱397/7/۱۱ هیات  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی آقای داریوش آبان کاه ازگمی فرزند علیگل به شماره شناسنامه 
زمین  قطعه   در ششدانگ  یک  نخودچر  قریه   در  از صومعه سرا  893 صادره  
مشتمل بر  خانه  و محوطه  به مساحت ۱87/۰7 متر مربع  پالک  فرعی 3۱6۰ از 
اصلی 44  مفروز  مجزی  از پالک ۱  باقیمانده  از اصلی 44  واقع در  بخش  چهار 
رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  حسن  اسماعیلی محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱5 روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  
خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:4987 – مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک
 ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/9/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۰/۱۰

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی مراد ناصر پورفرزند  

خواهان آقای مسعود فتحی ارطه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی مراد 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  تعهد  ایفای  به  الزام  خواسته  به  پور  ناصر 
شماره پرونده کالسه 97۰99866۱۰5۰۰7۱3   شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/9 ساعت 
۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی 
تا خوانده ظرف یک ماه  االنتشار آگهی می گردد  از جراید کثیر  نوبت در یکی 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 

علیرضا تقی پور . 

فیلترینگ، بزرگترین خودتحریمی است
رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه برخی از مسئوالن 
اینترنت را جزو نیازهای اساسی مردم نمی دانند، اظهار داشت: 
حوزه  کنونی  وضعیت  در  کشور  تحریمی  خود  مهمترین 

ارتباطات و فناوری اطالعات را فیلترینگ می دانم.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »امیر ناظمی« با اشاره به تحریم 
های ظالمانه علیه کشورمان، گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش 
افزود:  وی  کرده اند.  خریداری  را  نیازهای خود  از  ای  عمده 
معضل ما این است که هنوز برخی از مسئوالن ارتباطات و 
فناوری اطالعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو 

نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالی که مرغ، گوشت، 
سازمان  می دانیم.رئیس  اساسی  نیازهای  جزو  را  گاز  و  برق 
فناوری اطالعات ادامه داد: هم اکنون در خیلی از کشورهای 
پیشرفته، اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به 
آن مجوز پایان کار نمی دهند، یعنی اینترنت جزو نیازهای 
اساسی است. ناظمی گفت: وقتی سایتی فیلتر می شود، فقط 
یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان ها 
و بازیگران این حوزه می گوییم که به این حیطه وارد نشوید، 
چون پر خطر است و این پیغام را مخابره می کنیم که میزبانی 

سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با 
فیلترشکن در دسترس باشد.وی افزود: همچنین این پیام را به 
بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پر 
ریسک است چرا که ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد 
فیلترینگ، اظهارداشت: البته نشانه های کم سویی مبنی بر 
بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند 
در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم سو، در 

روزهای آینده پررنگ تر شود.
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سردار محمدیان خبر داد:

کشف هشت میلیارد ریال کاالی 
قاچاق دراشتهارد

البرز از کشف هشت میلیارد ریال  انتظامی  فرمانده 
کاالی قاچاق درشهرستان اشتهارد دراین استان خبرداد
محمدیان  عباسعلی  سردار  زمان،  پیام  گزارش  به 
افزود: درپی دریافت گزارش هایی مبنی بر انباشت 
یک  در  قاچاق  خارجی  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
ویژه  صورت  به  موضوع  اشتهارد  شهرستان  انبار 
دردستورکار ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
البرز قرارگرفت. وی اضافه کرد: ماموران پلیس البرز با 
همکاری عوامل تعزیرات حکومتی انبار مورد نظر را 
بازرسی و 3۲هزار عدد انواع ادکلن و اسپری خارجی 

قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال کشف کردند.
محمدیان بیان داشت: اجرای طرح ملی مقابله با کاالی 
استان  دراین  ویژه  به صورت  کاال  قاچاق  و  قاچاق 
درحال اجرا است. وی گفت: از فعاالن بخش واردات، 
انبار، توزیع، خرید و فروش بخصوص تجار و صنوف 
مرتبط درخواست می شود نسبت به رعایت قوانین 
و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز وهمچنین رعایت ضوابط گمرکی و توزیع 
فروش کاالهای قاچاق توجه داشته باشند. محمدیان، 
نقش مردم را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق کاال و ارز 
که اقتصاد، تولید و اشتغال کشور را با مشکالت عدیده 

ای روبرو می کند،بسیار تاثیرگذار دانست.

ارتقای دانش کارشناسان دریایی

وحیدی فر-اهواز: 36 نفر از مسئولین و کارشناسان 
ادارات دریایی بنادر کشور طی دوره آموزشی سوالس 
با آخرین تغییرات قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

جان اشخاص در دریا آشنا شدند.
به گزارش زمان  به نقل از روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان، معاون امور دریایی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن 
اعالم خبر برگزاری دوره های آموزشی سوالس جهت 
ارتقا دانش کارشناسان دریایی بیان داشت:درجریان این 
دوره آموزشی که به مدت پنج روز طی آذرماه سال 
جاری به میزبانی اداره آموزش این اداره کل برگزار 
شد، مباحث فصل های دوم،چهارم و پنجم کنوانسیون 
سوالس که مشتمل بر موضوعات کشتی های هدف، 
ایمنی ناوبری و تجهیزات وابسته به آن می باشد، بحث 

و بررسی شد.

خبر

 اجرای 6۰ برنامه همزمان با هفته پژوهش 
در استان گلستان

سلیمانی- گلستان: محبوبه رجب 
نسب، مدیرکل کانون پرورش فکری 
طی  گلستان  نوجوانان  و  کودکان 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
عنوان کرد: در حال حاضر ۱7 مرکز 
ثابت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان ،9 مرکز سیار ، 3 مرکز 

فراگیر و ۲ مرکز پستی در استان در حال فعالیت هستند.
وی همچنین ادامه داد: در کلیه شهرستان های استان بجز شهرستان کردکوی 
کانون پرورش فکری وجود دارد که در این شهرستان نیز زمینه راه اندازی 
کانون فراهم شده است. وی تصریح کرد: مراکز سیاردر مناطق روستایی ، 
مناطق کمتر توسعه یافته شهری و مناطق مرزی در حال فعالیت و خدمت 
رسانی هستند و مراکز فراگیر برای افرادی با نیازهای ویژه برنامه ریزی خواهند 
داشت. رجب نسب ضمن بیان اینکه بیش از 6۰ برنامه همزمان با هفته پژوهش 
از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  برگزار خواهد شد، افزود: 
برنامه های هفته پژوهش از ۲5 تا 3۰ آذر اجرا می شود، و  برنامه ویژه استانی 
کانون در ۲5 آذر برگزار خواهد شد ضمن اینکه تجلیل از پژوهشگران، به 

ویژه پژوهشگران کودک و نوجوان یکی از برنامه های هفته پژوهش میباشد.
بازدید  افزود:  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان 
علمی از شهر تاریخی جرجان، مسابقات سودوکو و جدول، معرفی شهدای 
دانشمند هسته ای، کارگاه تحقیق و نمادهایی در شب یلدا، کارگاه کاردستی 
با عنوان دوباره نگاه کن و دانایی و توانایی و شگفتی های آسمانی از برنامه 
های شاخص هفته پژوهش کانون در استان است. وی از راه اندازی فصلنامه 
مجازی کانون خبر داد و گفت: پژوهشگران برتر در این فصلنامه معرفی 
خواهند شد و فرصتی برای بحث و گفتگو با نیازهای پژوهشی است. رجب 
نسب خاطرنشان کرد: اقدام پژوهی و برگزاری نشست های علمی پژوهشی 
در حوزه کودک و نوجوان با موضوع کنترل آسیب های اجتماعی نیز از دیگر 

برنامه های کانون است.
وی ضمن بیان اینکه کل پرسنل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
استان 9۰ نفر میباشد، بیان داشت: تا زمانی که نیروی انسانی توانمندی نداشته 

باشیم نمی توانیم برای کودک و نوجوان برنامه ریزی کنیم.

 امضائ تفاهنامه همكاري بین شرکت 
نفت و پارک علم و فناوری البرز

اعضاي کمیته پژوهش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز  در 
محل پارک علم و فناوری البرز حضور پیدا کرده و از توانمندیهای پارک و 

دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در پارک بازدید داشتند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز  دکتر کمبراني، رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایي در 
ابتدای این بازدید از حضور 3 پژوهشکده و بیش از 5۰ شرکت دانش بنیان در 
این مجموعه خبرداد و خاطر نشان کرد که پژوهشکده مستقر و تحت پوشش 
و نظارت آموزش عالي مي باشد. در این جلسه تفاهم نامه همکاری منعقد 
شده میان پارک علم و فناوری و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز امضاء شد.این تفاهم نامه در راستای برقراري  ارتباط و همکاري موثر و 
الزم )تعریف پروژه پژوهشي،تعریف پروژه هاي دانشجویي، پایان نامه هاي 
کارشناسي ارشد ودکتري و...( منعقد شد. همچنین در این جلسه اعضاي واحد 
پژوهش شرکت نفت استان گزارشي در مورد نیازها و عملکرد شرکت نفت 

ارائه و از همکاري بین پارک علم و فناوري و واحد پژوهش استقبال کردند.

خبر

مدیر امور آبفای شهریار اظهار داشت: مشترکین 
ما می توانند سهم مشارکت مشخص شده خود 
را از زمان خرید انشعاب با استفاده از تسهیالت، 

حداکثر در طی 36 قسط پرداخت نمایند.
خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: بهزاد اسدی 
در هفتمین نشست از سلسله نشست های تدبیر 
دولت- امید ملت در گفتگو با خبرنگاران اعالم 
داشت: در قانون اشاره شده که برای توسعه و 
ارتقاء تاسیسات مبلغی به عنوان حق انشعاب از 
مشترکین اخذ شود که صرفا در ابنیه، تاسیسات 
مکانیکال و الکتریکال و غیره هزینه می گردد، آبفا 
می تواند بر اساس بضاعت مالی متقاضی، جهت 
خرید انشعاب فاضالب، حق انشعاب را در قالب 

یک تا 36 قسط اخذ نماید.
این مسوول در ادامه با اشاره به رشد روزافزون 
جمعیت و به تبع آن لزوم ایجاد امکانات از سوی 
آبفا جهت خدمت رسانی بیشتر تشریح نمود: 

آبفای شهریار با 375 هزار نفر یا به عبارتی ۱45 
هزار خانوار مشترک، همگام با توسعه جمعیتی 
و بافت شهری شهریار در حال خدمت رسانی 
است. خدمتی که آبفا می کوشد عالوه بر همگامی 

با رشد جمعیت، بروزرسانی و ارتقاء خدمات را 
نیز مدنظر داشته باشد تا بتواند حساسیت های 
فنی عملیات اجرایی را به درستی مدیریت کند. 
وی افزود: در شهرستان شهریار تصفیه خانه ای 

مستقر در ضلع شمالی شاهدشهر در سه مدول 
طراحی شده که در حال حاضر یک مدول در 
فاز اول آن با ظرفیت تصفیه حدود صد لیتر در 
ثانیه، جمع آوری،هدایت و تصفیه فاضالب ۱۰ 
هزار انشعاب در شهر شهریار را عهده دار است. 
اسدی ادامه داد: پس از اجرای کامل شبکه جمع 
آوری، فاضالب دو شهر دیگر شهرستان )اندیشه 
و شاهدشهر( نیز  با سهولت به این تصفیه خانه 
هدایت می شوند. مدیر امور آبفای شهریار گفت: 
طبیعی است که فاضالب خام حاوی آلودگی 
های همچون مواد آلی و مواد شیمیایی و میزان 
باالیی از BOD و COD  است که خوشبختانه 
طی فرآیندهای انجام شده، خروجی تصفیه شده 
پسآب با توجه به تاییدیه و رصد دائمی اداره 
محیط زیست، غیر از شرب برای آبیاری تمامی 
محصوالت باغی، کشاورزی و فضای سبز نیز 

قابل استفاده است.

مدیر امور آبفای شهریار خبر داد:

تسهیالت آبفا جهت خرید انشعاب فاضالب

جناب آقای دکتر ناصر سنایی 
بخشدار محترم  بخش صفائيه  خوی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادرخانم گرامیتان را تسلیت و تعزیت 
عرض نموده و از خداوند باری تعالی برای آن مرحومه مغفوره  علو 
درجات و رحمت واسعه و برای حضرتعالی  و سایر بازماندگان صبر و 

بردباری مسئلت می نماییم 
موسی محمد جعفری

سرپرست  آذربایجان غربی روزنامه سراسری و کثیراالنتشار پیام زمان 
ومدیر مسئول هفته نامه شفق آذربایجان

جناب آقای دکتر سيد تقی کبيری
نماینده مردم  شهرستان های خوی وچایپاره درمجلس شورای اسالمی

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه 
انتظار بنشیند واین بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی 
و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت  زنده یاد مرحوم سیدناصرفتاحی ، برادر 
خانم محترمتان را به حضرتعالی و خاندان بزرگوار کبیری ، فتاحی و قرالو  تسلیت 

عرض نموده ؛و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم
موسی محمد جعفری

سرپرست  آذربایجان غربی روزنامه سراسری و کثیراالنتشار پیام زمان 
ومدیر مسئول هفته نامه شفق آذربایجان

مدیر آموزش و پرورش آمل:

اکثر مدارس شهرستان نیاز به بازسازی دارند

آمل- علی حبیب ا... نتاج عمرانی: مدیر آموزش 
مدارس  اکثر  گفت:   آمل  شهرستان  پرورش  و 
شهرستان باالی ۲۰ الی 4۰ سال قدمت دارند که نیاز 

به بازسازی آنها می باشد .
پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر  مرزبند  عباس 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در  آمل 
اظهارداشت:رشد قابل توجهی در امتحانات نهایی و 
کلیت مسائل آموزشی  و باتوجه به میانگین معدل 
افزایش ۲ نمره ای در سطح استان داشتیم و حائز رتبه 

های اول و دوم و سوم شدیم.
دست  در  مدارس  نیاز  مورد  افزود:نیازهای  وی 
بررسی می باشد و از هم اکنون کارگروه شروع به 
کار نموده است ومبالغ عوارض جمع آوری شده از 
سوی شهرداری  برای مدارس برنامه ریزی و هزینه 
می گردد که قریب به ۱4۰ مدرسه برحسب نیازها از 
5 تا ۱۰ میلیون تومان به مدارس جهت بهبود فضای 

آموزشی تخصیص داده می شود .
مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل بیان داشت : 
امسال تصحیح امتحانات نهایی بصورت کامپیوتری 
ها  برگه  امتحان  در سر جلسه  و  می گردد  انجام 
بصورت اسکن انجام شده و معلمین ازطریق کامپیوتر 
نسبت به تصحیح آن اقدام می کنند و این کار مستلزم 

و  پیشرفته  های  اسکن  تهیه  ازقبیل  باال  مخارج 
کامپیوتر می باشد که مخارج باالیی در بردارد که نیاز 
به مساعدت ازطریق مسئولین شهرستانی واستانی می 

باشد .
در ادامه قدرت ا... نائیج نژاد معاون سیاسی واجتماعی 
فرمانداری گفت : در راستای کاربردی نظام آموزشی 
پروهش  برای  مناسب  سازی  بستر  همچنین  و 
معلمان و دانش آموزان همه دستگاههای اجرای باید 
همکاری های الزم را داشته باشند . این مسئول در 
ادامه افزود : تأمین منابع مالی مدارس نقش انجمن 
و اولیاء مدارس باید بصورت چشمگیر انجام شود 
تا خللی در جهت بسترسازی مناسب برای تحصیل 
دانش آموزان در فضای مدرسه بوجود نیاید . معاون 
سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آمل بیان 
داشت : انجمن اولیاء می توانند نقش بسیار خوبی 
داشته باشد و ارتقاء نظام آموزشی باید مدنظر همه 
باشد و شناسایی افراد خیر در امر آموزش و تأمین 
منابع مالی نیز باید مورد توجه انجمن اولیاء و مدیران 
مدارس باشد . نائیج نژاد اظهار داشت : بنیه آموزشی 
دانش آموزان و هدایت دانش آموزان براساس نیاز 
دستور  در  باید  کارآموزی  سمت  به  جامعه  آینده 
کار مدیران مدارس و مربیان تربیتی و ... قرار بگیرد 
ویکی از معضالت بیکاری جوانان در سطح جامعه 
این است که همه آنها پشت میز نشینی را سرلوحه 
کارشان قرار داده و کمتر به مقوله کار و احتیاجات 
جامعه به افراد در رشته های فنی و تخصصی که 
بتوانند نیاز جامعه را تأمین نمایند می پردازند به همین 
دلیل همه کسانیکه در این رابطه دخیل می باشند باید 

این مسئله را مورد بررسی قرار دهند .

 برنج وارداتی و شکر در سبد محصوالت طرح 
تنظیم بازار قرار گرفت

عباس وحیدی گفت :تخلیه و آماده سازی برای 
توزیع برنج وارداتی،شکر، گوشت منجمد وارداتی 
گوسفندی  گرم  گوشت  و  وارداتی  مرغ  ،تخم 
وارداتی برای طرح تنظیم بازار در محل پایانه دپوی 
این محصوالت در بازار روز سیب خیابان برزنت 
در حال انجام است و با توجه به افزوده شدن برنج 
و شکر به سبد تنظیم بازار این دو محصول نیز از 
روز شنبه ۲4 آذر در کلیه بازار روزهای  میوه و تره 

بار شهرداری کرج توزیع شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
های  فراورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی شهرداری کرج،  عباس وحیدی رییس 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي 
طرح  اینکه  بیان  با  کرج،  شهرداري  کشاورزي 
از طریق توزیع برنج وارداتی،شکر،  بازار  تنظیم 
گوشت منجمد،تخم مرغ وارداتی و گوشت گرم 
گوسفندی وارداتی است گفت: به حمد الهی این 
طرح با موفقیت در بازار روزهای تحت پوشش 
سازمان اجرایی شده و شاهد توزیع اقالم مذکور 
در سطح گسترده و متناسب با تقاضا هستیم تا 
شهروندان برای تهیه محصوالت با قیمت مناسب 

دسترسی داشته باشند.
که  سالی  در  سازمان  اولویت  گرچه  افزود:   وی 
از  استفاده  گرفته،  نام  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
محصوالت داخلی و کمک به تولیدکنندگان ایرانی 
است تا اشتغال رونق بگیرد و همچنین سرمایه 
های ملی از کشور خارج نشود اما باید پذیرفت 
که تنظیم بازار از طریق مکانیزم واردات و صادرات 
یکی از اصول کلیدی اقتصاد است و در شرایطی 

که قیمت برخی محصوالت داخلی باالتر از توان 
خرید مردم باشد، بی شک ناگزیر به توزیع کاالی  
وارداتی به منظور ایجاد توازن قیمت ها می باشیم 

تا صرفه و صالح مصرف کنندگان رعایت شود.
تنظیم  اقالم طرح  داد:  ادامه  مسئول شهری   این 
بازار که با قیمت مناسب و تحت نظارت ها و 
استانداردهای بهداشتی از مبادی قانونی وارد کشور 
می شود، این امکان را در اختیار مصرف کنندگان 
با  یابد و  افزایش  تا، میزان تقاضا  قرار می دهد 
مراجعه به بازار روز های میوه و تره بار شهرداری 
کرج در  سطح شهر نسبت به خرید محصوالت 
با کیفیت مناسب و قیمت منطقی اقدام کنند و در 
این راستا بر روند ارائه خدمات از سوی غرفه ها 
نیز نظارت الزم صورت می گیرد.  وحیدی ضمن 
توصیه به شهروندان برای خرید کاالی مورد نیاز 
از طریق  بازار روزهای تحت پوشش شهرداری 
کرج، تاکید کرد که فروشندگان موظف به نصب 
نرخ نامه در مقابل دید مشتریان هستند و هرگونه 
کم فروشی یا احتکار و فروش اجناس با قیمت 
های غیرمصوب برخورد  قانونی از سوی بازرسان 
سازمان مستقر در میادین را به همراه خواهد داشت 
و اولویت اصلی ما حمایت از مشتریان و حقوق 

مادی و معنونی آنان است.

مفقودی 
شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱377 مدل   ۱6۰۰ پیکان  سواری  کمپانی  سند   
پالک۱49م89 ایران 8۲ شماره موتور ۱۱۱۲773۰8۲6شماره شاسی 77433494به نام 

بابل جواد متولی مشهدسرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
با   ۱39۱ مدل  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱3۱ سایپا  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  موتور48۰۰۱3۱  8۲شماره  3۱8ص43ایران  پالک  شماره 
از  و  گردیده  مفقود  فیروزجایی  نجار  مرتضی  نام  NAS4۱۱۱۰۰C۱۱S۱383به 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی حصر وراثت
آقای یونس پورفرید  دارای شماره شناسنامه ۲۲57  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/6۱3/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیز پورفرید  به شماره شناسنامه ۱۰555 در تاریخ ۱394/۱/۱ اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
یونس پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  ۲۲57  ت.ت ۱365/۱۲/۲5 پسر متوفی/

نوربخش پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  ۱۲۲7۰  ت.ت ۱36۰/۱۲/۱پسر متوفی/
جهانبخش پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  84  ت.ت ۱359/۱/۲۰پسر متوفی/

فرحناز پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  496۰۰۲745۲  ت.ت ۱369/8/۱4دختر متوفی/
صفدر  پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  584  ت.ت ۱364/6/۲7پسر متوفی/
یزدان پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  399۲  ت.ت ۱367/۱۰/۱پسر متوفی/

مظفر پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  ۱۰595  ت.ت ۲354/۲/۲۰پسر متوفی/
شعله پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  ۱۰596  ت.ت ۱355/5/6دختر متوفی/

بهاره پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  496۰۰8۲577  ت.ت ۱37۲/۱/۱۲دختر متوفی/
کبری خزاعی  فرزند صیدرضا , ش.ش  ۱55  ت.ت ۱33۱/5/۱همسر متوفی/
عذرا  پورفرید  فرزند عزیز, ش.ش  ۱۰594  ت.ت ۱35۲/۱/3۰دختر متوفی/

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

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

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به مجهول المکان  خواهان-شاکی ۱-منیره محمدی۲-طاهره محمدی3- 
شهال محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم ۱-میترا محمدی۲ فرزند شعبانعلی 
-زهرا محمدی3 فرزند شعبانعلی -فوزیه محمدی  فرزند شعبانعلی 4-کیومرث محمدی 
فرزند شعبانعلی 5سیما محمدی فرزند شعبانعلی 6- احمد محمدی-7-شهربانو حبیب پور 
8-نریمان محمدی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاهای عمومی شهرستان بابل نمده 
که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 
97۰496 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/۱۱/۱۰ و ساعت 3۰/۱۱ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
ایین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر اگهی و اطالع از 
مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

ان را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل

آگهی مزایده اموال غير منقول
در خصوص پرونده اجرائی متعدد)حدود ۱6 فقره پرونده(صادره از شعبه اول دادگاه اول 
دادگاه عمومی روانسر به سود آقایان فارص کالنتری،فرزاد صبوری،حبیب محمدی و غیره 
... و به زیان آقای علی اصغر مرادی زالوآبی ف ولی دایر بر محکومیت مالی واحد اجرای 
احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 
۱37 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال غیر منقول:ششدانگ یک 
واحد مرغداری نیمه اتوماتیک ۲۰/۰۰۰ قطعه ای  برابر نظریه کارشناسان راه و ساختمان و 
برق و تاسیسات عرصه آن در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع واقع در دهستان زالوآب 
روستای مزرعه تیلکوه میباشد.دارای دو باب سالن تولید و انباردان و یکدستگاه ساختمان 
مسکونی در دو طبقه و چهار دستگاه هیتر گرمایش،سه مخزن گازوئیل و دو دستگاه دیگ 
بخار،امتیاز و انشعاب برق سه فاز و چاه عمیق 8۰ متری که نیاز به حفاری مجدد دارد ملک 
مذکور توسط کارشناسان رسمی راه و ساختمان و برق و تاسیسات ارزیابی و با در نظر 
گرفتن جمیع جهات آن ارزش پایه ملک مذکور را جمعا 65۲/84۱/۰۰۰)ششصدوپنجاه 
و دو میلیون و هشتصدوچهل و یک هزار تومان(برآورد کرده اند و فروش آن با وضعیت 
موجود مرغداری با توجه به مبلغ ارزیابی شده)برابر تشریفات مزایده(می باشد.ساعت و 
روز و محل مزایده: ۱397/۱۰/4 راست ساعت 9  الی ۱۰/3۰ صبح در محل اجرای احکام 
حقوقی شهرستان روانسر میباشد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در روانسر –میدان اوراماندادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال 
موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است %۱۰ 
بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید 
دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور 
واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲9 قانون 
اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر-شکری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
زینب جباری سیار به شماره شناسنامه 4۱95به  استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 3/838/97تقدیم این دادگاه نموده  چنین اشعار 
داشته است که شادروان تقی جباری  به شناسنامه ۱4 در تاریخ 95/5/۲9در اقامتگاه  دائمی 

خود در گذشته ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱-حسین جباری فرزند شعبان به شماره ملی ۲۰6۲۲7۱۲39صادره از بابل پدر متوفی

۲- زینب جباری سیار فرزند محمد و گل اندام به شماره شناسنامه 4۱95 صادره از بابل 
همسر متوفی 

3-محمد جباری فرزند تقی  و زینب به شماره شناسنامه 7۱۱۰۰4۰۱78صادره از بابل 
فرزند  متوفی 

4-مهدی جباری فرزند تقی و زینب به شماره شناسنامه ۲۰5۱۲۰۰۱۱4صادره از بابل 
پسر 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 سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی مزایده عمومی )نوبت چهارم( 
با عنایت به صدور حکم محکومیت محکوم علیه به نام آقایان : ۱- علیشاه ، ۲- جهانشاه، 
3- رضاعلی شهرت همگی یاوری و خانم ها: ۱-بدری ۲- آذر 3- منظر شهرت همگی 
یاوری فرزندان حسین 4- افسانه ابراهیمی فرزند محمد کریم به فروش ملک مورد قرارداد 
مورخ ۱39۲/۱۱/۱4 و پرداخت مبلغ ۲4۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ارزش ملک موضوع قرارداد 
و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بابتهزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
نظریه کارشناسی و مبلغ ۱9۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم می باشد. ملک 
مورد مزایده واقع در صحنه : روستای شور بالغ به مالکیت حسین یاوری در تصرف ورثه 
و برای زراعت و صورت مشاع می باشد دارای سند مالکیت بوده و در اجاره نمی باشد 
لذا دارای دو قطعه زمین آبی که قطعه ایی در پایین روستای مرقوم و قطعه ایی دیگر در 
محل مرسوم به کافی کوره هر دو قطعه در زیر جوب عمومی قره قاج به شور بالغ جمعا« 
به مساحت 4۱۰۱۰ متر مربع و نیز از دو قطعه زمین دیم قطعه ایی در محل مرسوم به مله 
جامیشان و قطعه دیگر در محل مرسوم به دره قرق هر دو قطعه در شمال جاده اصلی و 
آسفالته میان راهان به شور بالغ جمعا« بمساحت 83۱77 متر مربع می باشد. لذا با درنظر 
گرفتن جمیع جهات ازجمله محل و موقعیت و غیره میانگین هر متر مربع زمین آبی مبلغ 
4۲5۰ تومان و قیمت میانگین هر متر مربع زمین دیم مبلغ ۱۱۰۰ تومان که قیمت دو قطعه 
زمین آبی مبلغ۱74۲9۲5۰۰ تومان و قیمت دو قطعه زمین دیمی بمبلغ 9۱4947۰۰ تومان 
که جمعا« مبلغ ۲65787۲۰۰ تومان برآورد گردیده است. مقدار 4۱۰۱ هکتار اراضی آبی 
و 83۱77هکتار اراضی مزروعی دیمی پالک 5۲به صورت مشاع ازکل ششدانگ قریه 
شوربالغ و پرداخت سایر هزینه دادرسی درحق محکوم له ایرج خوش خبر فرزند ولی 
به کالسه پرونده 96۰۲۱۱ نظر به درخواست محکوم له به فروش آن از طریق مزایده از 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی صحنه اموال ذیل بر اساس برآورد ارزش روز آن وفق نظر 

کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل طی مزایده عمومی بفروش میرسد.
 اراضی مزروعی ورثه مرحوم حسین یاوری که مورد مزایده می باشد عبارت است از ملک 
به آدرس :روستای شعور بالغ دو قطعه زمین کشاورزی آبی که قطعه ای در پایین روستای 
مرقوم و قطعه دیگر در محل موسوم به کانی کوره که هر دو قطعه در زیر جوب عمومی 
قره قاج به شور بالغ جمعا« به مساحت 4۱۰۱۰ متر مربع و نیز از دو قطعه زمین دیم قطعه 
ای در محل موسوم به مله جامیشان و قطعه دیگر در محل موسوم به دره قرق هر دو قطعه 
در شمال جاده اصلی و آسفالت میان راهان به شور بالغ جمعا« بمساحت 83۱77 متر مربع 
بازدید بعمل آمده است. لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله محل و موقعیت و 
فاصله قطعات زمین تا روستای مذکور و توجه به میزان سهمیه آب و نوع آبیاری و توجه 
به میزان عملکرد انواع محصوالت کشاورزی آبی و دیمی قیمت میانگین هر متر مربع زمین 
آبی مبلغ 4۲5۰ تومان و قیمت میانگین هر متر مربع زمین دیم مبلغ ۱۱۰۰ تومان قیمت دو 
قطعه زمین آبی مبلغ۱74۲9۲5۰۰ تومان و قیمت دو قطعه زمین دیمی مبلغ9۱4947۰۰ 

تومان که جمعا به مبلغ ۲65787۲۰۰ تومان اعالم میدارد.
این دادگاه برای مورخ ۱397/۱۰/3 ساعت 9 صبح جلسه مزایده تعیین تا کسانی که تمایل 
به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند حداقل 5 روز قبل از تشکیل جلسه کتبا«تقاضای 
حضور در جلسه را تقدیم دادگاه نماید . محل تشکیل جلسه مزایده شعبه اول اجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه می باشد بدیهی است مال مورد مزایده به 

باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار خواهد گردید.
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه ... علی محمدی

برگه اجرایيه 
نور  مازندران  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  خیراهلل خطیب  له   محکوم  مشخصات 
نشانی  خیراهلل  فرزند  اسماعیل خطیب  علیه   محکوم  مشخصات  آزادگان  شهرک 
مقام  قائم  یا  نماینده  منزل شخصی مشخصات  لزیر  نور رویان روستای  مازندران 
قانونی محکوم له و محکوم علیه مالک رستگار فرزند صفرعلی و محمد کوزه گر 

کالجی فرزند تقی 
شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   : به  محکوم  
96۰997۱964۲۰۰699محکوم  مربوطه  دادنامه  97۱۰۰9۱964۲۰3۲53شماره 
علیهما محکوم اند مشترکا به پرداخت مبلغ 5۱95۰۰۰ریال بابت خسارت دادرسی 
الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت مبلغ  و مبلغ ۱۱۱6۰۰ریال بابت حق 
۱5۰۰۰۰ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می 

باشند رای دادگاه غیابی است
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
پرداخت محکوٌم  براي  ترتیبي  مدني(۲-  احکام  اجراي  قانون  گذارد)ماده 34  اجرا 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. 
اموال  باید ظرف سي روز کلیه  نداند  به اجراي مفاد اجراییه  چنانچه خود را قدر 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري 
اموالي  کلیه  و  دقیق حسابهاي مذکور  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجي  ایراني 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي ۱394(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱394( 5- انتقال 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي 
پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي محکومیت 
آزادي  ارائه شود  روز  مهلت سي  از  اموال پس  مالي ۱394(. 6- چنانچه صورت 
محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط 
محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱394(

 رییس  شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی م. الف 97/561

رو نوشت اگهی حصر وراثت
اقای مجید غفاریان دالوری دارای شناسنامه شماره  5۲7 به شرح دادخواست به کالسه 
97/855/۱۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا نصیریان به شناسنامه 4 در تاریخ ۱39۲/۱۰/9 اقامتگاه  دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 
۱- مجید غفاریان دالوری فرزند حسنعلی متولد ۱336/6/۲۰  کد ملی ۲۰6۲76787۰ 

نسبت متوفی همسر
۲- دل ارام غفاریان دالوری فرزند مجید شماره شناسنامه و کد ملی ۲۰5۰۱۱۲4۲6 

نسبت به متوفی فرزند 
3- دانیال غفاریان دالوری فرزند مجید شماره شناسنامه و کد ملی ۲۰5۰8۰۱۰76 نسبت 

به متوفی فرزند 
اینک با انجام تشریفات درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه اگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد وال گواهی صادر خواهد شد
.قاضی شعبه 1۲ شورای حل اختالف بابل خیری زاده

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای حسین احمدپور فرزند عباس دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دستگاه خودروی پراید ۱3۲ به شماره شهربانی 
در  عیسی   فرزند  یداللهی  عادل  و  رمضانپور  ملک  ایران 9۲به طرفیت  4۱۲ج۱8 
کالسه۱۲/۱۰97/97  به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم  شعبه  این 
ثبت  و برای مورخه 97/۱۰/۲9ساعت 9:3۰ 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 دوازدهم حاضر و قبل از 
آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه ۱۲ مراجعه 
نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام 

مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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روزانه ٣۰۰ نفر سكته مي کنند

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه روزانه ۲5۰ تا 3۰۰ نفر در کشور دچار 
سکته مغزی می  شوند، گفت: اگر درمان سکته حاد مغزی در سه ساعت اولیه 
صورت گیرد، 3۰ درصد بیماران بدون ایجاد عوارض و ناتوانی، بهبود کامل 
خواهند یافت. قاسم جان بابایی درباره میزان بروز سکته مغزی در کشور با 
اعالم این مطلب افزود: در حال حاضر، ساالنه ۱5۰ تا ۱6۰هزار نفر در ایران 
دچار سکته مغزی می  شوند و ۱5 درصد این سکته ها به مرگ منجر می  شود. 

همچنین 3۰ درصد از این افراد زیر 5۰ سال سن دارند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بخش خدمات درمانی بیماران سکته حاد 
مغزی، جزو طرح های برنامه تحول نظام سالمت است و در آن برخالف 
گذشته، خدمات درمانی حاد و بازتوانی تجمیع شده، تصویربرداری دقیق 
از مغز و شناسایی نقاط آسیب دیده آن، طراحی اولیه برای بازتوانی ذهنی، 
هوشی و حرکتی بیمار، تزریق داروهای حل کننده لخته های خونی مغز، انجام 
فیزیوتراپی و توانبخشی بر مبنای نقشه برداری دقیق مغزی، محاسبه میزان 
آسیب وارد شده به مغز و اقدامات درمانی حاد متناسب با سن، جنسیت و 

نیاز بیمار انجام می شود.
وی درباره مدیریت درمان سکته های حاد مغزی و خدمات رسانی به این 
بیماران بیان کرد: با برنامه مدیریت درمان سکته های حاد مغزی، بسیاری از 
مشکالت جسمی، حرکتی و ذهنی بیماران حل شده و عمر بیمار هم افزایش 
پیدا می کند.جان بابایی گفت: 75 بیمارستان در کشور با استفاده از مدیریت 
درمان سکته های مغزی به چهار هزار و ۱۲4سکته مغزی خدمت رسانی کرده 
و آنان را به زندگی عادی بازگردانده اند. تا پایان سال 96 تنها 55 بیمارستان 
در این طرح مشارکت می کردند و از ابتدای سال جاری نیز ۲۰ بیمارستان 
دانشگاهی دیگر به این طرح پیوسته اند.معاون درمان وزارت بهداشت درباره 
عوامل بروز سکته مغزی اظهار داشت: فشار خون باال، دیابت، بیماری های 
قلبی به ویژه اختالالت ریتم قلب، کلسترول خون باال و تنگی عروق گردنی 
)کاروتید( از جمله عواملی هستند که سبب ساز سکته های مغزی می شوند.

 توان رقابت داروهای ضد سرطان تولید داخل
 با برندهای خارجی

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، گفت: مواد موثره اولیه داروهایی که 
برای درمان سرطان، در داخل کشور تولید می شود، همچنان از خارج می آید.
دکتر محمدرضا قوام نصیری در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی 
انکولوژی و سیزدهمین کنگره ساالنه کلینیکال آنکولوژی که قرار است در 
روزهای ۲8 تا 3۰ آذر 97 در هتل المپیک تهران برگزار شود، با اشاره به 
تشکیل کمیته شیمی درمانی وزارت بهداشت در سال 9۲، اظهارداشت: در ابتدا 
سعی شد در این کمیته، داروهایی که قبال از کشورهای غیر اروپایی مثل هند و 
پاکستان وارد می شد، در لیست داروهای مورد نیاز داخل دیده نشود. وی ادامه 
داد: هدف دوم کمیته شیمی درمانی وزارت بهداشت، این بود که داروهای 
درمان سرطان در سازمان های بیمه گر دیده شود و بر همین اساس، سهم بیمه 

ها از ۱۰ تا 3۰ درصد برای پوشش این داروها دیده شد.
رئیس سومین کنگره بین المللی انکولوژی، با اشاره به عوارض داروهای 
سرطانی که در داخل تولید می شود، گفت: آنچه مسلم است، بیشتر داروهای 
ضد سرطان که در داخل تولید می شود، ماده موثره اولیه آنها از خارج می آید. 
وی با بیان این مطلب که هر دارویی عارضه دارد، تاکید کرد: شرکت های 
داروسازی کشور توانایی تولید داروهایی در ردیف برندهای خارجی را دارند 

و الزم است که مورد حمایت قرار گیرند.

خبر

خاک ایران همچنان قاچاق مي شود

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست اعالم کرد: قاچاق خاک های ایران از دهه 8۰ 

شروع شده و همچنان ادامه دار است.
از  یکی  خاک«  »قاچاق  گذشته  سال های  طی 
مریدی  است. علی  بوده  موضوعات چالش برانگیز 
در پاسخ به این پرسش که آیا از ایران خاک قاچاق 
می شود؟ به ایسنا، گفت: قاچاق خاک مراتع و مزارع 
قاچاق خاک های معدنی من  اما در مورد  داریم  را 

گزارشی دریافت نکرده ام.
حفاظت  سازمان  کارشناس  این  ایسنا،  گزارش  به 
و  مراتع  قاچاق خاک های  مورد  در  زیست  محیط 
مزارع ایران اظهارکرد: قاچاق خاک های مراتع و مزارع 
فارس  استان  جمله  از  جنوبی  استان های  از  بیشتر 
صورت می گیرد. مریدی در پاسخ به این پرسش که 
خاک  ایران به کجا قاچاق می شود، گفت: مقصد این 
خاک های قاچاق شده کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به ویژه امارت و قطر است که در امارات برای ساخت 
جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا 
استفاده می شود. وی تاکید کرد: قاچاق خاک از ابتدای 
دهه 8۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال های 
اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیت ها، 
قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است. مدیر کل دفتر 
آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با 
اشاره به ارزش باالی خاک های معدنی کشور گفت: 
خاک های معدنی هم که برای تولید فوالد، آهن و 
مس استفاده می شود و ارزش اقتصادی باالیی دارد، 
در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج 
می شوند که با توجه به ارزش باالی این نوع خاک، 
صادرات آن هم به محیط زیست و هم به اقتصاد 

کشور ضربه می زند.
مریدی با بیان اینکه خاک عنصر ارزشمندی است 
و برای صادرات آن هم باید مبلغ واقعی آن گرفته 
باید خاک  این است که  اعتقاد من  شود،اظهارکرد: 
معدنی را که ارزش اقتصادی باالیی دارد در کشور 
کاالی  و  محصول  و  کنیم  تبدیل  مس  و  فوالد  به 
تولیدشده را از کشور صادر کنیم تا ارزش افزوده و 
فرصت های اشتغال آن برای کشور خودمان باشد و 
از خام فروشی خودداری کنیم. دو  به عبارت ساده 
سال پیش هم معصومه ابتکار - رئیس وقت سازمان 
حفاظت محیط زیست- با اشاره به برداشت بی رویه 
و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد 
نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و گفته 
بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، 

موجب مشکالت زیست محیطی می شود.
در گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس هم نسبت به 
قاچاق خاک حساسیت نشان داده و اعالم کرده بودند 

که خاک ایران در پوشش سیمان، قاچاق می شود.

خبر

ازدواج سفید که چندسالی است در کشور ما رواج پیدا کرده، به ازدواجی 
می گویند که دختر و پسر با یکدیگر زندگی مشترکی را آغاز می کنند 
بدون آنکه عقد رسمی صورت گرفته باشد یا حتی خانواده های آنان 

خصوصا دختران در جریان این موضوع باشند.
به تازگی تحقیقی توسط یک پژوهشگر درباره ازدواج سفید در سه 
کالن شهر تهران، مشهد و اصفهان انجام شده که در آن گفته شده برخی 
جوانان این نوع زندگی مشترک را به عنوان سبکی از زندگی بذیرفته اند. 
در عین حال این نتیجه نیز حاصل شده که برخی مسئوالن و کارشناسان 

را با عنوان معضل اجتماعی معرفی کرده اند.
در سال ۲۰۱۰ ازدواج سفید در نروژ، فرانسه، سوئد و اسپانیا آنقدر رواج 
پیدا کرده که قوانین حقوقی مشابه با ازدواج های رسمی برای آنها وضع 
شده است. هم اکنون ازدواج سفید بسیار در ترکیه استفاده می شود. کامیل 
احمدی در تحقیق خود گفته در مصر و شهرهای اسکندریه و قاهره، 
بیروت و غرب لبنان و حتی تونس این شیوه زندگی در حال رشد است.
هرچند مسئوالن دولتی سعی می کنند درباره این موضوع سخنی نگویند 
و آن را مسکوت بگذارند، اما در روزهای گذشته رحمانی فضلی وزیر 
کشور گفته است که درباره ازدواج سفید تحقیقات ویژه باید انجام شود. 
وزیر ورزش و جوانان ازدواج سفید را ناهنجاری خوانده بود و هم تنها 

به گفتن این جمله اکتفا کرده بود که ریشه این ناهنجاری تنها به مسایل 
اقتصادی مربوط نمی شود و مشکالت فرهنگی، روحی، روانی و عدم 
آگاهی از پیامد های این ارتباطات باعث توسعه معضل ازدواج سفید شده 
است.برخی مقام های قضایی نیز سکوت خود را در این باره شکسته اند. 
صادقی معاون قوه قضائیه که از واژه »هم باشی سیاه« به جای »ازدواج 
سفید« استفاده کرده، گفته است: »این امر خالف شرع و قانون است، اگر 
کسی مقدمات این موضوع را فراهم کند یا به هر نحوی زمینه این کار را 
تسهیل کند و از این موضوع اطالع داشته باشد او هم کار غیرقانونی و 

غیرشرعی انجام داده و به اشاعه فحشا کمک کرده است«
مجید ابهری پیشتر گفته بود که خطر پیشی گرفتن ازدواج سفید از 
ازدواج رسمی وجود دارد. حوادث خیابان انقالب و رواج ازدواج سفید 
میان جوانان نشان می دهد مردم و خصوصاً جوانان شکل دیگری زندگی 

می کنند که ارتباطی با سبک زندگی مسئوالن ندارد.
اما آیا ازدواج سفید نوعی انتخاب آگاهانه برای زندگی است که با توجه 
به تغییر معیارهای جامعه ایجاد شده یا باید آن را عنوان معضلی اجتماعی 
نگریست؟محمد علی الستی فعال و کارشناس مسائل اجتماعی گفته 
موضوع ازدواج سفید را از دو منظر نگاه می کنیم؛ ابتدا از منظر تحوالت 
نظام خانواده که شما اگر به شکل های متعدد خانواده در طول تاریخ نگاه 

کنید، شکل خانواده به دلیل شرایط متفاوت، تغییرات زیادی داشته است.
 ما در یک دوره ای نظام عشیره ای را داشتیم که خانواده های بزرگ و 
گسترده ای را شامل می شد و همه با هم در نزدیکی هم و در کنار بزرگ 
خاندان زندگی می کردند، بعد از آن خانواده ها کوچکتر شد تا جایی که 
به خانواده های تک واحد تبدیل شدند و این پذیرفته شد که پدر با مادر 
و فرزندان زندگی کنند.الستی  در این باره به رویداد ۲4 می گوید شرایط 
زندگی امروزه ما به دلیل عواملی همچون اقتصادی، محدودیت ها و ... 
باعث شده مکانیزمی ایجاد شود که جوانان بخواهند با یکدیگر زندگی 
کنند که شاید مشکل شرعی هم نداشته باشد اگر روابط و ضوابط شرعی 
در آن رعایت شود و تقریبا همانند همان ازدواج موقت است. از منظر 
تحول نظام خانواده می توان حدس زد که خانواده ها دستخوش تغییر 

هستند و ما عمال در یک مرحله گذار را طی می کنیم.
از منظر آسیب های  این موضوع  با بررسی  این کارشناس اجتماعی 
اجتماعی، تصریح کرد: اگر ماجرا را به عنوان معضل ببینیم، نوع تغذیه، 
تعهد، بیکاری، محرک های محیطی، تنوع و محرک های جنسی باعث 
شده تا شرایط زندگی ما نسبت به ۱5۰ سال قبل متفاوت باشد. همه 
این عوامل از یک سو جوانان را به سمت پیدا کردن مکانیزم هایی برای 
ارضای خواسته های جنسی خود سوق می دهد، و از طرفی آن ها را 
برعهده گرفتن مسئولیت سنگین خانواده باز می دارد. اگر ماجرا را از 
جهت ببنیم، می توان پدیده ازدواج سفید را یک آسیب اجتماعی دید 
و آن را بررسی کرد. او با بیان اینکه اگر به عوارض اجتماعی توجه 
نشود به آسیب اجتماعی و اگر به آسیب ها نیز توجه نشود به بحران 
اجتماعی تبدیل می شوند، تصریح کرد: نمی توان این موضوع را کتمان 
کرد که درصد باالیی از این ازدواج ها به عنوان یک مرحله آزمایشی و 
آشنایی باقی می مانند و به ازدواج دائم نمی رسد. الستی می گوید: با توجه 
به تحقیقات صورت گرفته نمی توانیم بگوییم که ازدواج سفید می تواند 
مکانیزیم مناسبی برای آشنایی پیش از ازدواج نیست، هرچند که برخی 
سعی داشتند تا این مسئله را به عنوان مقدمه ای برای آشنایی پیش از 
ازدواج و به نوعی نامزدی معرفی کنند، اما باید بدانیم که در اصل اینگونه 
نیست. اکنون آمار دقیقی از سن این افراد در دست نیست، اما عموما سن 

این اتفاق از پایان دبیرستان تا حدود 4۰ سال است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش نرخ جرائم 
راهنمایی و رانندگی خبر داد. سردار تقی مهری درباره احتمال 
افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده 
گفت: برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، 
مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی 
برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می شود که امسال هم در 
دستورکار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده 
است. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا این 
جرائم افزایش می یابد یا خیر نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در 
مورد این موضوع بستگی به این دارد که هیت وزیران چه تصمیمی 
بگیرد و ما هم تابع نظر هیات وزیران هستیم.  سردار مهری درباره 
نظر پلیس در مورد افزایش نرخ جرائم نیز به ایسنا تصریح کرد: 
قطعا برخی از کد جرائم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و ما 

معتقدیم که برخی از این جرائم باید افزایش پیدا کند.

 احمتال افزایش نرخ جرامئ 
راهمنایی و رانندیگ

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۲۰۰۰ آموزش دهنده 
در دوره توانمندسازی شرکت و گواهی مربیگری دریافت کردند از 
خارج شدن ۱۰ هزار نفر از گردونه فعالیت در نهضت به علت دریافت 
نکردن این گواهی خبر داد. علی باقرزاده ، درباره آخرین روند اعطای 
گواهی مربیگری به آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: 
این پروژه به منظور توانمندسازی و آموزش آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزی از دو سال قبل با همکاری جهاد دانشگاهی شروع شد 
و جمعیت قابل توجهی با هزینه حداقلی آموزش دیدند. وی افزود: 
آموزش واحدهای درسی اعم از روانشناسی آموزش بزرگساالن، 
اصول آموزش بزرگساالن، روش تدریس کتب، ارزشیابی و... است. 
باقرزاده ادامه داد: 7۲ هزار نفر در این دوره ثبت نام و گواهی دریافت 
کردند اما ۱۰ هزار نفر نمره الزم را کسب نکردند و از گردونه خارج 
شدند و اجازه فعالیت به آنها ندادیم. مشروط به اینکه دوره مجدد 

برایشان برگزار کنیم می توانند دوباره در آزمون شرکت کنند.

 خروج ۱۰ هزار آموزش دهنده 
از گردونه هنضت سوادآموزی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما حذف 
تکلیف شب نداشتیم بلکه جایگزینی تکالیف مهارت محور به 

جای مشق شب که رونویسی بود را طراحی کردیم.
رضوان حکیم زاده در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
دانش آموزی، به موضوع حذف مشق شب و اینکه برخی نسبت 
به آن انتقاد دارند، اشاره کرد و اظهارداشت: به هیچ عنوان حذف 
مشق شب نداشتیم بلکه مشق های مهارت محور در پایه اول تا 

سوم ابتدایی جایگزین مشق های رونویسی شد.
وی افزود: بچه های ما رونویسی و روخوانی بسیار داشتند اما 
مهارت نوشتن و درک مطلب کمتر است. بنابراین باید مشق های 
مهارت محور از روخوانی ها و رونویسی های تکراری به سمت 
مهارتی بودن برود. حکیم زاده ادامه داد: اکنون برخی افراد در ساده 
ترین مهارت باز می مانند، حتی نمی توانند طول و عرض یک 

پرده را محاسبه کنند. 

 اموزش و پرورش تلكيف شب 
را حذف نكردمي

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3976۰33۱۰57۰۰۱33۲هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالمحسین مرادی گلریز فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 8۱3 صادره از رزن در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 958/55 
مترمربع پالک ۲۰۰3 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای علی رضائی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/۲889۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰9/۱۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰9/۲5

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اجرائيه
نام  زاده  خانوادگی:صالح  لهم:۱-نام:احمدنام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
انقالب  اهواز-شهراهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  پدر:محمودنشانی:استان 
علیهم:۱- علیه/محکوم  محکوم  صالح.مشخصات  بهاسنگ  وشیخ  کیان  بین 
اهواز- پدر:سیدغالمرضانشانی:خوزستان-  نام  خانوادگی:مینائی  نام:سیدمحمدنام 
نماینده  جزایری-پالک۱3/۱.مشخصات  مجتمع  شقایق  فرهنگیان۱خیابان  کوی 
پدر:نشانی:نوع  خانوادگی:نام  علیه:نام:نام  له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  یاقائم 
حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  لهم:محکوم  له/محکوم  رابطه:محکوم 
علیه  محکوم  مربوطه97۰99769444۰۰۲۰۰  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه 
سریال  بشماره  چک  وجه  بابت  مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
پرداخت اصل  ازتاریخ9۱/5/۲۰تازمان  تاخیرتادیه  ۱۲۱۱53/7539۱6/۱4وخسارت 
وجه وهزینه دادرسی به مبلغ۱۲65۰۰۰ریال درحق خواهان محکوم می نمایدبعالوه 

نیم عشردولتی.
مسئول دفترشعبه۱4شورای حل اختالف اهواز)4۲6سابق(-ساجده عبیدی نیسی

روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجراگذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم  و  اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد3-مالی 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه 
مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت 
ایرانی  برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری 
اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی 
ثالث ونیزفهرست نقل  ازاشخاص  او  ثالث داردوکلیه مطالبات  هرنحونزداشخاص 
ازطرح دعوای  قبل  تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال  وانتقاالت وهرنوع 
درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱394(4-
منظورفرارازاجرای  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری 
حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای احکام مدنی 
به  مال  5-انتقال  مالی۱394(  محکومیت  اجرای  نحوه  وماده۲۰ق.م.اوماده۱6قانون 
دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده۲۱  می  مجازات  یاهردو  به  محکوم 
مالی۱394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم 
توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  یاتودیع  له  محکوم  موافقت  به  منوط  اززندان  علیه 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱394(.
شعبه14شورای حل اختالف اهواز)4۲6سابق(

آگهی مزایده اموال غير منقول )استاد ذمه(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق .. له خانم الهام کرمیچمبطانی فرزند مرتضی به 
شماره ملی 496۰۰495۱۰ علیه اقای شمس اله عزیزی گاوکلی فرزند مرحوم محمد 
تقی به شماره ملی 496968۱953 سهم االرث مدیون به مقدار یک ششم پس از کسر 
یک هشتم سهم همسر متوفی از مقدار دو هکتار و دوازده سی و یکم زمین آبی و دو 
هکتار و دوازده سی و یکم زمین دیم مشاع تحت قسمتی از پالک 38 اصلی واقع در 
بخش هشت کرمانشاه موسوم به قریه ایلخانی آباد ملکی مرحوم محمد تقی عزیزی 
گاوکلی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ358۰5۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده که 
سهم االرث بدهکار مبلغ5۲۲۱56۲5۰ ریال کل مبلغ ارزیابی شده میباشد و در تصرف 
وراث متوفی )هر یک نسبت به سهم االرث(  میباشد . پالک فوقاز ساعت 9 الی ۱۲ 
روز سه شنبه مورخ ۱397/۱۰/۲5 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان صحنه به 
آدرس صحنه خیابان مولویکویاقاقیا۱3 از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از 
مبلغ 5۲۲۱56۲5۰ ریال )سهم االرث بدهکار(  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
مالیاتی و عوارض  بدهی های  پرداخت  است  به ذکر  فروخته می شود. الزم  نقدا 
منصوره و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان صحنه

آگهی مزایده نوبت اول
گالب  علیه:کیوان  کالسه95۰۲74محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  به  باتوجه 
خواسته  اصل  بابت  3/9۱۱/946/۰4۲ریال  مبلغ  پرداخت  به  فرزند:احمد  لی 
محکوم  فرزند:حمزه  زاده  حاجی  له:غالمحسین  محکوم  درحق  وسایرخسارات 
ملک  مزایده  درخواست  خود  مطالبات  استیفای   جهت  له  محکوم  که  گردیده 
واقع در بندرماهشهر-خیابان شهرداری خیابان هفتم غربی را نموده که مراتب به 
کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس و ارزش کل 
باسازه فلزی و نمای  ملک به شرح ذیل میباشد:ملک فوق یک مجتمع 8واحدی 
همکف  طبقه  در  که  باشد  می  پیلوت  روی  فوق4طبقه  مجتمع   باشد  می  سنگ 
پارکینگ وراه پله واسانسوروانباری احداث شده است.درهرطبقه دوواحد احداث 
شده است که هرواحد دارای دو خواب،هال پذیرایی آشپزخانه اوپن،حمام و توالت 
می باشد.ملک فوق دارای پروانه ساختمانی به شماره7۱۱/۱۲۲۱۲مورخ86/۱۲/۲8
ازشهرداری ماهشهر  و می باشد عرصه ملک فوق برابر سند مالکیت۲5۰مترمربع 
باشد.ارزش  می  شهرداری۱۰4۰مترمربع  درپرونده  موجود  مدارک  برابر  واعیان 
روز:دوشنبه  مزایده  وتاریخ  گردید  براورد  ۱5/34۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر  ملک  کل 
الی۱۱تعیین ومحل مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام  مورخ:97/۱۰/3ساعت:۱۰ 
مدنی دادگستری بندرماهشهر میباشدوازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج  روز قبل 
از مزایده از ملک توقیفی مذکور بازدید نمایند.برنده مزایده کسی است که باالترین 
قیمت را اعالم نموده و ده درصد قیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب سپرده 
به شماره:۲۱7۱۲9۲3۰3۰۰9واریز ومابقی را ظرف مدت  بندرماهشهر  دادگستری 
یک ماه پرداخت نماید وپس از تاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،تقاضای 
انتقال مالکیت ملک را نماید.درصورت عدم تاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده 
رای مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی به خریدار مستردخواهدشدودرصورت تایید 
چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده را درزمان مقرربه حساب سپرده دادگستری واریز 
ننمایدویا اعالم انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط 
خواهدگردید وخریدار حق هیچ گونه اعتراض رانخواهد داشت.تشریفات مزایده 
استناد  خواهدشدوبه  اجرا  مدنی  احکام  اجرای  مواد۱۱3الی۱۲9قانون  رعایت  با 
می  خریدار،طلبکار  حضور  عدم  ،درصورت  مدنی  احکام  اجرای  ماده۱3۱قانون 
تواند در قبال طلب خودملک مورد مزایده را قبول نماید.)جهت بازدید ازبا شماره: 
نمایید.(  حاصل  له(تماس  زاده)محکوم  حاجی  غالمحسین  نام  ۰9۱63538۱9۲به 

شماره م الف:۱6/73۰
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندر ماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی دادنامه
ماهشهر-خواهان:ماندانا  اختالف  حل  شورای  دوم  کالسه۱46/۲/97شعبه  پرونده 
اشراق8-پالک۲۰- شکار3خیابان  عبداله  کوت  علیمحمدی،آدرس:اهواز-جاده 
المکان- هردو:مجهول  آدرس  مزرعه  اصالحی۲-محمدحسام  خواندگان:۱-پوریا 
خواسته:انتقال سند                        رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست 
خانم ماندانا علیمحمدی فرزند عبدالرضا به طرفیت آقایان۱-پوریا اصالحی فرزند 
مجتبی۲-محمدحسام مزرعه بوالیت ازرسول مزرعه به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال سند یک دستگاه خودروپراید۱۱۱ به شماره ایران34-۲97ط64به انضمام کلیه 
خسارات قانونی وهزینه دارسی مقوم به مبلغ 5۱/۰۰۰/۰۰۰ریال خواهان درجلسه 
اظهار می دارد که درتاریخ96/3/۱۱خودرو فوق الذکررا ازخوانده ردیف اول پوریا 
اصالحی خریده ام وایشان وکالت تعویض پالک به اینجانب داده اند وبنده پالکهارا 
بعداز حدود  اما  نام خودم کردم وبرگ سبز خودرومذکوربنام من صادرگردید  به 
المکان  بنام خودم بودم که متاسفانه بدلیل مجهول  انتقال سند  یک سال خواستار 
به  باتوجه  دارم  تقاضا  محترم  وازشعبه  سندنبوده  انتقال  امکان  خواندگان  بودن 
مدارک موجود درپرونده که داللت برمالکیت این جانب برخودرومذکورمی باشد 
نسبت به صدوردستورالزم جهت انتقال سند بنام بنده دارم وخواندگان نیزعلیرغم 
اند. ننموده  ارسال  نیز  ای  اندوالیحه  حاضرنشده  رسیدگی  درجلسه  نشرآگهی 
رابطه  و خواهان  مابین خوانده  فی  قولنامه  پرونده ومالحظه  محتویات  بررسی  با 
به  را  لذا خواسته خواهان  است  محرز  مرجع  ازنظراین  طرفین  مابین  فی  معاملی 
حق تشخیص ومستندا به مواد۲۱9و۲۲۰قانون مدنی رای برالزام خواندگان به تنظیم 
سندرسمی خودرو فوق الذکر درحق خواهان با حضور دریکی ازدفاتر اسنادرسمی 
صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی وپس از ابالغ ظرف۲۰روز قابل واخواهی 
عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ظرف۲۰روز  ازآن  وپس  مرجع  دراین 

حقوقی ماهشهر می باشد.شماره م الف:۱6/7۲9
حسن سالمی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر

آگهی حصروراثت 
به  که  دادخواستی  شرح  به  اصغر  علی  فرزند  پاشاپاسندی  مصطفی  آقای 
شماره۱/97/364 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که علی اصغر پاشا پاسندی فرزند حسین  به شماره 
شناسنامه 57994356۲۱ صادره ازگلوگاه در تاریخ ۱397/9/3 اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان بهشهر را  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
ت.ت     5799435567 ش.ش  حسن,  سید  فرزند  موسوی  صغری  سیده 

۱3۱9همسرمتوفی
بهشهر  5799853547   ت.ت  اصغر, ش.ش  علی  فرزند  پاسندی  پاشا  مصطفی 

۱346پسرمتوفی
حسینعلی پاشا پاسندی فرزند علی اصغر, ش.ش 579944۲74۱   ت.ت بهشهر 

۱353پسرمتوفی
هاجر خاتون پاشا پاسندی فرزند علی اصغر, ش.ش 579944۰۰7۲   ت.ت بهشهر 

۱347دخترمتوفی
بهشهر  ت.ت     579944۱۰95 ش.ش  اصغر,  علی  فرزند  پاسندی  پاشا  نجمه 

۱35۰دخترمتوفی
بهشهر  ت.ت     579987۰646 ش.ش  اصغر,  علی  فرزند  پاسندی  پاشا  سیما 

۱356دخترمتوفی
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/۲0/6983 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

احضار متهم
عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  کالسه:97۰99884۰48۰۰۰67  پرونده  در 
شکایت  موجب  به  محمدحسین  فرزند  اعتصامی  بهمن  آقای  روانسر  انقالب  و 
آقایان۱-جوهر محمدی فرزند پیرمراد۲-شمس اله صادقی فرزند فتح اله به اتهام 
کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به 
تجویز ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف 
مدت 3۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید
عبدالرضاویسی دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم افشین شاعری کریمی 
فرزندمحمدحسین. خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم۱-
زاده4-حمیدشیخ  کریمی3-اصغرباقی  شاعری  زاده۲-افشین  حمیدرضااخالقی 
میری5-علیرضادهدشتی خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه93۰9986۱958۰۰459شعبه۱۱دادگاه  پرونده 
مورخ۱397/۱۱/6ساعت8:3۰تعیین  رسیدگی  ووقت  سابق(ثبت  اهواز)۲۰حقوقی 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  دادگاه طبق موضوع  که حسب دستور 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.               

منشی دادگاه حقوقی شعبه۲0دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-عالم بیگدلی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 567/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای حاتم حسین زادهدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروانمحمدحسین زاده در تاریخ۱387/7/۱۰  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
حاتم حسین زاده   زایچه:43/3/6-۲39 کدملی:49598۱5949

اکبرحسین زاده  زایچه: 47/۱/۱-3۲4کدملی: 49598۱68۲۱
حیدرحسین زاده   زایچه: 48/3/۱-3۲5  کدملی: 49598۱683۱
پروین حسین زاده  زایچه:5۰/5/4-367 کدملی: 49598۱7۲۲4

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی تحدید اختصاصی
اصلی   54 از  فرعی   4 و   5 های   پالک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
شماره  رای  طبق  و  است  نیامده  عمل  به  کرمانشاه   ۱3 بخش  در  واقع  جوانرود 
۱3976۰3۱6۰۰7۰۰۰559 مورخ ۲7 / 6 / 97  هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک جوانرود حکم به نفع خانم جماله محمدی از ششدانگ یک 
لذا حسب درخواست  به مساحت  74/۲5  مترمربع صادر شده است  باب خانه 
نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ ۱8 /97/9 ساعت ۱۰ 
صبح طبق ماده ۱5 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ 
لذا ازمتقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که 
مورد  به حدود  پذیرد وکسانیکه  انجام  آنا  بامعرفی  عملیات تحدید حدود حدود 
ظرف  مجلس  صورت  تنظیم  توانندازتاریخ  می  هستند  معترض  نامبرده  تقاضای 
مدت 3۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده 
ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت 

بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  ۲4 /  9  / ۱397
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

آگهی حصروراثت 
آقای علی علیزاده رستم کالیی به شرح دادخواستی که به شماره.... از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که فاطمه میر رستمی فرزند میر حسین  به شماره شناسنامه ۲۱8۰۱644۱6صادره 
ازبهشهر در تاریخ ۱395/۱۲/۱9 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر را  بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
علی علیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش ۲۱8۱384۱93   ت.ت۱3۲8/۱۰/۲7 

پسر متوفی/
قاسم  علیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش ۲۱8۱39۲8۰3   ت.ت۱33۱/۰8/۰5 

پسر متوفی/
ت.ت    ۲۱8۱۰۰6۰4۰ ش.ش   ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  علیزاده  حسن  

۱334/۰7/۲4پسر متوفی/
ش.ش۲۱8۱۰3۰۱7۰     ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  علیزاده  اله  سیف 

ت.ت۱337/۰۱/۰۲ پسر متوفی/
حر علیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش۲۱8۱۱۱۲۰53    ت.ت۱345/۰9/۰۲ 

پسر متوفی/
ربابه علیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش۲۰9۱736864    ت.ت۱3۲7/۰۱/۲4 

دختر متوفی/
زهراعلیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش۲۱8۱۰53375    ت.ت۱339/۰9/۰۲ 

دختر متوفی/
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
.  م الف  آگهي ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد 

97/۲۰/6986
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

ازدواج سفيد یا همباشی سياه؟!
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 کره جنوبی هیچ نفتی از ایران
 در ماه نوامبر وارد نكرد 

کره جنوبی برای سومین ماه متوالی در ماه نوامبر 
هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. در این ماه 
تحریم نفتی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته 

شد.
بر اساس این گزارش، اطالعات گمرکی نشان 
می دهد که کره جنوبی برای سومین ماه متوالی 
در نوامبر هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است ، 
حتی با اینکه این کشور از تحریم ها علیه بخش 

نفت ایران معاف شده است .
آمریکا در اوایل نوامبر به کره جنوبی و هفت 
کشور دیگر معافیت های موقتی از تحریم های 
ایران اعطا کرد ولی کره جنوبی واردات از ایران 
را در حد صفر نگه داشته است. خریداران کره 
ای در حال گفتگو با ایران در مورد قرارداد های 
جدید هستند و انتظار دارند در اواخر ژانویه یا 
در فوریه واردات نفت از ایران را از سر بگیرند .

واردات نفت کره جنوبی از ایران با توقف سه 
ماهه، طی ژانویه تا نوامبر ۲۰۱8 ، 57,9 درصد 
کاهش یافته و به 7,۱5 میلیون تن یا ۱57۰۰9 
بشکه در روز رسیده است . واردات نفت کره 
از ایران در زمان مشابه سال ۲۰۱7، ۱7 میلیون 

تن بود .
بزرگ  مشتریان  از  یکی  معموالً  جنوبی  کره 
آسیایی ایران است. گرچه مقدار دقیق نفتی که 
کره اجازه دارد طبق معافیت ها از ایران وارد کند، 
مشخص نیست ولی منابع آگاه خبر دادند که 
این کشور می تواند تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
واردات داشته باشد که بیشتر آن میعانات گازی 
است .میعانات گازی یک نفت فوق سبک است 
که برای ساخت سوخت هایی مثل نفت ها و 

گازوئیل استفاده می شود .
ولی از آنجایی که تولید میعانات گازی ایران به 
خاطر تحریم ها و افزایش نیاز داخلی محدود 
شده است ، خریداران کره ای به دنبال جایگزین 
قطر  مثل  کشوری  هستند،  ایران  برای  هایی 
بهترین گزینه است. در کل کره جنوبی ۱۲,7۱ 
نوامبر وارد کرده که  میلیون تن نفت خام در 
۱,۲ درصد از ۱۲,59 میلیون تن سال قبل باالتر 

بوده است .
واردات نفت خام کره جنوبی از ژانویه تا نوامبر 
۰,6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و 

به ۱3۱,۲3 میلیون تن رسیده است .
اطالعات نهایی در مورد واردات نفت خام در 
ماه نوامبر تا انتهای ماه جاری توسط شرکت ملی 

نفت کره اعالم خواهد شد .

خبر

»نخستین سكوی نفتی خلیج  فارس« ملی شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت ملی »نخستین سکوی نفتی خلیج 
فارس« در فهرست آثار مّلی خبر داد.

»سکوی بهرگان؛ نخستین سکوی نفتی خلیج فارس«، »پمپ بنزین 
سبزوار« و »بنگله 96 مسجد سلیمان« از جمله میراث صنعت نفت کشور 
به شمار می روند که در استان های خوزستان و خراسان واقع شده اند و 
به گفته فرهاد نظری با واجد ارزش شناخته شدن آنها در فهرست آثار 

ملی قرار گرفته اند. 
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی با تاکید بر این که پرونده های میراث 
صنعت نفت ایران با همکاری وزارت نفت تهیه و تدوین می شود، ادامه 
داد: در فهرست میراث صنعت نفت آثاری وجود دارد که به لحاظ 
ارزش های منحصربه فرد قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را دارند. 
او افزود: میراث صنعت نفت ایران مجموعه  ارزشمند و متنوعی از آثار 
منقول و غیرمنقول و میراث طبیعی و میراث مستند است که در چند 

سال گذشته تالش زیادی برای شناسایی و ثبت آنها شده است.
نظری همچنین در مورد تعیین عرصه و حریم این آثار اظهار کرد: با 
واجد ارزش شناخته شدن هر کدام از این آثار تاریخی و ثبت آن ها در 
فهرست آثار ملی، عرصه  این آثار نیز مشخص می شود، اما با توجه به 
لزوم دراختیار داشتن مدت زمان های متراکم برای تعیین حریم هر کدام 
از این بناها، هر استان موظف به تعیین حریم بنای معرفی شده به اداره 

کل ثبت تا مدت زمان مشخصی است.

 صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به اروپا
ادامه دارد

معاون وزیر نفت با اشاره به استمرار صادرات محصوالت پتروشیمی 
صنعت  تحریم  کرد:  اعالم  اروپایی،  و  آسیایی  کشورهای  به  ایران 

پتروشیمی به سادگی امکان پذیر نیست.
به گزارش زمان به نقل از انرژی نیوز، »بهزاد محمدی« در حاشیه بازدید 
از طرح پتروشیمی خمین در جمع خبرنگاران، گفت: در هشت ماهه 
نخست امسال حدود ۱4 میلیارد دالر محصول پتروشیمی و فرآورده 
پلیمری به ارزش هشت میلیارد دالر توسط ایران به بازار جهانی صادر 
شده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به هدف 
گذاری صادرات حدود ۱۲ میلیارد دالر محصول پتروشیمی تا پایان 
سال جاری، تصریح کرد: عمده مقاصد هدف صادراتی محصوالت 
پتروشیمی ایران را کشورهای آسیای شرقی و بخشی از کشورهای 
اروپایی شامل می شوند. معاون وزیر نفت با بیان اینکه در هشت ماهه 
نخست امسال  36 میلیون و 7۰۰ هزار محصول پتروشیمی صنایع 
پتروشیمی کشور تولید شده است، افزود: با وجود تحریم های بین المللی 
علیه ایران صنعت پتروشیمی کشور وضعیت خوبی دارد و طبق روال 
گذشته برنامه های صادراتی خود را پیش می برد. این عضو هیات مدیره 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تاکید کرد: تحریم صنعت پتروشیمی به 
سادگی امکان پذیر نیست و متقاضی برای خرید محصوالت پتروشیمی 
ایران با توجه به تنوع محصوالت تولیدی رو به افزایش است. محمدی 
در خصوص تامین خوراک طرح پلی پروپیلن پتروشیمی خمین، توضیح 
داد: شاکله این طرح مهم بر اساس خوراکی که از پاالیشگاه نفت شازند 
و اصفهان دریافت می کند پایه گذاری شده و تالش بر این است که در 

سایه حمایت جدی خوراک این واحد به موقع تامین شود.

کوتاه از انرژی

اتحادیه نفت ژاپن اعالم کرد که پاالیشگران 
نفت این کشور در حال فراهم کردن مقدمات 
ادامه واردات نفت خام از ایران در سال آینده 
میالدی هستند. بر اساس این گزارش، تاکاشی 
توکیوکا- رئیس اتحادیه نفت ژاپن، اعالم کرد 
که پاالیشگران این کشور در ماه ژانویه سال 

۲۰۱9 میالدی به واردات نفت خام از ایران ادامه 
می دهند. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
واردات نفت از ایران با وجود موانع بیمه ای، 
گفت: با وجود رویارویی با موانع گوناگون، باور 
داریم با توجه به معافیت از تحریم های آمریکا، 

به سوی واردات نفت )ایران( حرکت می کنیم.

رئیس اتحادیه نفت ژاپن افزود: هدف ما این 
است که در دوره ژانویه تا مارس تا حد ممکن 
نفت وارد کنیم تا امید خود برای )دوره( آینده را 
حفظ کنیم. ژاپن از جمله هشت کشوری است 
که از تحریم های نفتی آمریکا ضد ایران معاف 

شد.

 مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پژو ۲۰6 مدل 8۲ به رنگ قرمز متالیک با شماره پالک 479 
و 44 ایران 7۲ با شماره موتور۱۰FSF94۱353۰۱ شماره شاسی 8۱63۰864به نام 

زهرا صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی 
ایران  پالک  شماره  به  تندر  پارس  رنو  سواری  خورو  سبز   برگ 
شاسی   شماره  و   K4MA69۰-W۱7438۰ موتور  شماره   59 455ل   /۱۰-

NAPLSRALDH۱3۲6566مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بهشهر 

برگ اخطاریه
شهرت  رضا  حمزه-محمد  اخطارشونده:  نام  ۲۰/97/۱۰43ش     : پرونده  شماره 

ابدالی-موسی لو-خلخالی  فرزند بخشعلی-رسول -مقصود –مجهول المکان 
محل حضور: شورای حل اختالف شعبه ۲۰ منابع طبیعی  خوی 

پیشه:آزاد-آزاد-آزاد
وقت حضور 97/۱۱/۲  روز سه شنبه شنبه 9 ساعت  صبح 

علت حضور:در خصوص دعوی بانک تجارت   بطرفیت  شما الزم است در موعد 
مقرر جهت رسیدگی در دفتر شورا حاضر شوید//ضمنا دادخواست  در خصوص 

مطالبه وجه قراردادبانکی میباشد
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3976۰33۱۰57۰۰۱333هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس رمضانی 
زاده نوقی پور فرزند علی بشماره شناسنامه 3 صادره از رفسنجان در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 958/55 مترمربع پالک ۲۰۰3 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای علی رضائی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/۲8889/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰9/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰9/۲5
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

برگ اجرائيه 
محکوم له میرحسین سیدی  فرزند میر معصوم  با وکالت محمد دادگربه نشانی 
خوی –خ  طالقانی –جنب بانک سپه  ساختمان محمدیه .دفتر وکالت و محکوم 
دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  رضا  فرزندمحمد   – ریاحی   میر  رضا  علیه 
شماره  553 مورخه  97/5/3۰ شورا ی حل اختالف  شعبه ۱۱ که وفق دادنامه 
شماره  فوق شعبه فوق  دادگاه تجدید نظر شورا قطعیت حاصل کرده است  حکم 
هزینه  و  ریال    میلیون   74/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده   محکومیت  بر 
دادرسی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰    و حق الوکاله تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست در 

حق  محکوم له  صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱379/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شعبه 11 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- موحدی نیا

قاضی شعبه 11 شوارای حل اختالف شهرستان خوی –حیدری زاد 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه95۰9986۱65۲۰۰8۱9شعبه۲دادگاه  پرونده 
فاطمه  97۰9976۱65۲۰۰866-خواهان:خانم  شماره  نهایی  تصمیم  شوشتر 
مجیدزاده فرزند عیسی به نشانی استان خوزستان-شهرستان شوشتر-شهرشوشتر-
امام خمینی ضلع غربی روبروی آموزشگاه پویش کوچه بن بست –خوانده:آقای 
–خواسته طالق  المکان  مجهول  نشانی  به  فرزندعلیرضا  ویسی  حسین شوشتری 
به  فرزندعیسی  مجیدزاده  فاطمه  دادخواست خانم  دادگاه:درخصوص  غیابی-رای 
طرفیت خوانده حسین شوشتری ویسی فرزندعلیرضا به خواسته صدورگواهی عدم 
امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق غیابی)صدورحکم به الزام به طالق (
شماره3۰6۲6- ازدواج  سند  رونوشت  برابر  داده  شرح  زوجه  که  توضیح  این  با 
است.وعروسی  نموده  دائم  عقدنکاح  93/5/۱6دفترخانه شماره۱4۰اهوازبا خوانده 
و  همسرم  توسط  خانوادگی  زندگی  ترک  بدلیل  است  نگرفته  صورت  وزفاف 
دارم  محترم  ازدادگاه  غیابی  طالق  به  صدورحکم  درخواست  آلمان  به  مهاجرت 
ندارم،خوانده  درخواستی  پرونده  دراین  مالی  حقوق  و  حق  کلیه  ودرخصوص 
باوصف ابالغ اخطاریه بصورت قانونی درجلسه حاضرنشده وایرادودفاعی درقبال 
مساعی  اینکه  به  وباتوجه  زوجه  درخواست  به  است.نظر  نکرده  خواهان  دعوی 
امکان  برعدم  خودرا  نظریه  نیز  وداوران  موثرنبوده  البین  ذات  اصالح  در  دادگاه 
آخرین  از  محلی  اند.وتحقیقات  داشته  تقدیم  33پرونده  صفحه  شرح  به  سازش 
محل سکونت زوج به شرح صفحه۲3که حاکی ازنقل مکان آنان به محل نامعلومی 
داشته و اظهارات شهودتعرفه شده دایربرترک زندگی توسط زوج ونیزپاسخ استعالم 
زمان  و گذشت  شهرستان شوشتر  اطالعات  پلیس  گذرنامه  ازاداره  آمده  عمل  به 
مشترک  زندگی  شروع  جهت  زوج  مراجعت  وعدم  عقدزوجین  زمان  از  معتنابه 
زوج  توسط  مشترک  زندگی  ترک  بر  مبنی  خواهان  ادعای  صحت  موید  همگی 
وسختی  مشقت  موجب  زوجه  برای  مشترک  زندگی  ادامه  به  حکم  وماال  داشته 
بکم  اهلل  )الیرید  تعالی  قوله  و  است  وقانون  مقدس  موردنهی شارع  خواهدبودکه 
العسر...ولیس علیکم فی الدین من حرج(نیزموید این موضوع است،بنابراین دادگاه 
۲9،۲7،۲6،8،4و33قانون  وتبصره۱ماده۱،ماده  مدنی  بند۱ماده۱۱3۰قانون  مستندابه 
خود  نمودن(زوجه  دادن)مطلقه  طالق  به  زوج  برالزام  حکم  خانواده  حمایت 
بلحاظ عسروزوجه درتداوم زوجیت صادرواعالم می داردودرصورت امتناع زوج 
ازطالق سردفتربه نمایندگی صیغه طالق راجاری خواهدنمودتوضیح اینکه۱-زوجه 
درخصوص حقوق مالی خودحسب الیحه شماره۱397۰37۰۰۰۱۰۰49۲مورخ۲/3
/97اظهارداشته درخواستی دراین پرونده ندارندوبعدا مستقالمطالبه خواهدنمود۲-
پزشکی  گواهی  نگرفته وحسب  وزفاف صورت  وعروسی  زوجین صرفاعقدبوده 
می  وفاقدحمل  غیرمدخوله  شماره398-۲95/97مورخ97/۲/۲9نامبرده  قانونی 
بائن)غیرمدخوله( مدنی  ماده۱۱46قانون  مستندابه  وقوع  درصورت  باشدطالق 
ابالغ  ازتاریخ  گواهی  ندارد،اعتباراین  عده  قانون  ماده۱۱54همان  وحسب  بوده 
بوده  غیابی  رای  این  باشد.  فرجام خواهی6ماه می  مهلت  یاانقضای  فرجامی  رای 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف همین مدت  وظرف۲۰روزپس 
قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان ودرنهایت قابل فرجام 

خواهی دردیوان عالی کشوراست. شماره م.الف)۱5/455(
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شوشتر-آلبوشوکه موسوی

آگهی صورتجلسه مزایده
شماره  به  اجرایی  کالسه  اجرای  غیرمنقول.درراستای  اموال  مزایده  آگهی 
به  محکوم  یاسری  فالح  آقای  علیه  عیدانی  حسین  آقای  اجراله  96۰۱۱7این 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  خواسته  اصل  بابت  پرداخت۲4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ومبلغ  له  محکوم  درحق  دادرسی  هزینه  سررسیدومبلغ7/7۰۰/۰۰۰بابت 
شناسایی  باشدونظربه  می  دولت  درحق  عشردولتی  نیم  بابت  ۱/5۰۰/۰۰۰ریال 
اموال بامشخصات ذیل ونظربه ارزیابی ازطریق ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت 
تشریفات  واجرای  طرفین  اعتراض  وعدم  کارشناس  نظریه  ابالغ  به  وباتوجه 
مزایده گذاشته می  برای روزچهارشنبه مورخ97/۱۰/۱۲ساعت8:3۰به  مقرر،جلسه 
فروش  به  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  وبه  شروع  کارشناسی  ازقیمت  مزایده  شودکه 
می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده درصد)۱۰%(ازقیمت پیشنهادی فی المجلس 
والباقی ظرف مدت یک ماه می باشدکه درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده 
نقل  گرددوضمناهزینه  می  ضبط  تودیعی  قیمت  درصد)۱۰%(از  مقررده  درمهلت 
تاپنج  ملک  رویت  جهت  تواند  وخریدارمی  است  خریدارملک  عهده  به  وانتقال 
روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهراقدام 
پالک  شماره  به  مساحت۱9/۲6مترمربع  به  مغازه  باب  ملک:یک  نماید.مشخصات 
بنگاه  جنب  دژ  پادگان  نشانی  بخش7ناحیه۱۱به  از۱اصلی  3484فرعی  ثبتی 
میالدبانمای سرامیک که هم اکنون دریدصاحب تاکسی سرویس میثاق می باشد.

ملک  واعیان  عرصه  ششدانگ  ارزش  که  هرمترمربع۲6/۰۰۰/۰۰۰ریال  قیمت  به 
واعالم  ارزیابی  هزارریال(  وهفتصدوشصت  مبلغ5۰۰/76۰/۰۰۰ریال)پانصدمیلیون 

می گردد.    شماره م.الف)9/968(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-عزیزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   43967 شماره   شناسنامه  دارای  بهادر  جواد  آقای  
97۱۲58/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان طاهره حسینی  بشناسنامه  ۱۱۱  در تاریخ 97/5/۲7اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   غالمرضا بهادر فرزند 
محمدعلی –ش ش6۱4 خوی –پسر متوفی/۲-  جواد بهادر فرزند محمدعلی -ش  
ش     43967    خوی-پسر متوفی/3-   ناهید بهادر فرزند محمدعلی -ش  ش  
۱96۱  –خوی-دختر متوفی/4- محمدعلی  بهادر فرزند ابوطالب  - ش ش  ۱884   
-خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  رای شماره ۱3976۰3۱8۰۱8۰۰۲5۱7-97/۰7/۰4هیات موضوع  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم شهناز بهرامی پور 
فرزین فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۱7۱ در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  
به مساحت ۱49/78  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی  شده  از پالک 3۱/۱۰4 
فرعی از3 اصلی  واقع  در رودبرده  بخش  ۱۲ گیالن  که  برای  آن شماره  ۲457 
فرعی درنظرگرفته شده ، خریداری از مالکیت رسمی  رجبعلی نیکورودبرده محرز 
گریده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم 
و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 4557- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9/۱۰/ 97 تارخ انتشار نوبت دوم : 97/9/۲5 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آفاق منوچهری دارای شناسنامه شماره ۲۱۱8 و شماره ملی 373۱6۰565۱ 
به شرح دادخواست به کالسه 97۱۱46/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کریم احمدی زاد به شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود  ۲455 و شماره ملی 64693۲۱356 در تاریخ ۲/9/۱397 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱.  آفاق منوچهری ش ش ۲۱۱8 ت ت ۱/7/۱356 و شماره ملی 373۱6۰565۱ 

همسر متوفی
۲. افسانه احمدی زاد ش ش - ت ت ۱6/۱۰/۱37۱ و شماره ملی ۰43۰۰7۲635 

دختر متوفی
ملی 37۲۱339۰7۱  زاد ش ش - ت ت 4/8/۱386 و شماره  احمدی  آرتین   .3

پسر متوفی
4. آروین احمدی زاد ش ش - ت ت ۱۰/۱۲/۱389 و شماره ملی 37۲۱586۱74 

پسر 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 8365 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی تبادل لوایح
به موجب پرونده کالسه 95۰۰۲3شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج محمد صالح 
وفایی دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه 95۰99787۱۰9۰۰5۲5 این 
بطرفیت خواندگان:  وفائی  محمد صالح  دعوای خواهان:  موضوع  )موضوع  دادگاه 
اداره ثبت اسناد شهرستان سنندج – سیمان اخوان- دفترخانه شماره 9 سنندج – 
طهماسب پانوسی بخواسته: مطالبه خسارت دادرسی- ابطال سند رسمی )مووضع 
از  تعدادی  اینکه  به  توجه  با  است.  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به  است(  ملک  سند 
خواندگان )طهماسب پانوسی و سیمان اخوان( مجهول المکان می باشند. بدینوسیله 
به مشارالیهم ابالغ می گردد که به منظور دفاع از خویش اقدام به حضور در این شعبه 
و وصول ثانی بدینوسیله و ضمایم اقدام نمایند یا نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند 

در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.
م الف: 83۲7 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بارخدابه  سیامک  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  الهی  حبیب  عصمت  خواهان 
خواسته مطالبه نفقه تقدیم شعبه۲7شورای حل اختالف مجتمع شماره5خانواده به 
آدرس:اهوازواقع درامانیه خیابان عارف روبروی اداره مشترکین شرکت گازنموده وبه 
کالسه97۰459/۲7/97ثبت ووقت رسیدگی برای روزشنبه97/۱۰/۲9ساعت۱۱صبح 
تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان به 
تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی ودستورقاضی شورامراتب یک نوبت دریکی 
به  ازمفادآن  واطالع  ازنشرآگهی  می شودتاخوانده پس  از جرایدکثیراالنتشارآگهی 
شورای حل اختالف فوق الذکرمراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررجهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره5خانواده اهواز

اگهی ابالغ
خواهان: فغانعلی عابدی فرزند محمدعلی

خوانده: محمد صالحی فرزند ... ادرس مجهول المکان
خواسته مطالبه وجه

پیرامون دادخواست آقای  فغانعلی عابدی به طرفیت خوانده فوق به خواسته محمد 
صالحی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام محمدصالحی به 
تجویز ماه 73 قانون ایین دادرسی مدنی اخطاریه مشاورالیه در روزنامه های کثیر 
االنتشار چاپ می گردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز یکشنبه 
اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  در  صبح   9/3۰ ساعت  راس   97/۱۰/3۰ مورخ 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر حجت رسیدگی حاضر 
شود ضمنا در فرض عدم حضور خوانده کفالت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد.
همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی  به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید. م الف 97/۲۰/699۱
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی حصروراثت 
آقای علی صادقی اردبیلی فرزند بیوک به شرح دادخواستی که به شماره۱/97/348 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مدینه پروانه قورتولمش فرزند علی  به شماره ملی 6۰394۲8۱39صادره 
ازقیردر تاریخ ۱39۱/۱۲/۱۰ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر را  بدرود زندگی 
مشهدی  فرزند  اردبیلی  آقا صادقی  بیوک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته 

محمد, ش.ش ۲۱6۰۰۰5967   ت.ت قائم شهر ۱3۰3همسرمتوفی
بهشهر  ت.ت     ۲۱8۱۰35۰67 ش.ش  بیوک,  فرزند  اردبیلی  صادقی  علی 

۱337پسرمتوفی
عارف صادقی فرزند بیوک آقا, ش.ش ۲۱8۱۰8839۲   ت.ت بهشهر ۱343پسرمتوفی

امید صادقی فرزند بیوک, ش.ش ۲۱8۱۱۲843۱   ت.ت بهشهر ۱347پسرمتوفی
رویا صادقی فرزند بیوک آقا, ش.ش ۲۱8۱۱7۰843   ت.ت بهشهر ۱35۲دخترمتوفی
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/۲0/699۲ قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

پارس  از  ایران  تولید  تازه  رکوردی  کسب  با 
جنوبی به بیش از 63۰ میلیون مترمکعب می رسد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از افزایش 
میدان  از  گاز  برداشت  مترمکعبی  میلیون   56
پارس جنوبی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 
دستیابی به این ظرفیت، رکورد تازه ای در حوزه 
تولید و بهره برداری از مگاپروژه های گازی پارس 

جنوبی بر جای خواهد گذاشت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام با اشاره 
به تمرکز بر بهره برداری حداکثری و صیانتی از 
میدان مشترک پارس جنوبی، فعالیت این شرکت 
در دو جبهه توسعه و تولید را نیازمند برنامه ریزی 
دقیق و تالش بر پایه همدلی در شرایط تحریم 
افزایش تولید گاز  به  با اشاره  عنوان کرد. وی 
به منظور پاسخگویی به نیازهای جاری و آتی 
کشور گفت: با نزدیک شدن به فصل زمستان 
گازی  نیاز  مستمر  و  پایدار  تأمین  و ضرورت 
از فازهای در حال توسعه  بهره برداری  کشور، 
پارس جنوبی شتاب بیشتری به خود گرفته است 
و از آنجا که شرکت نفت و گاز پارس راهبری 
عملیات تولید از بخش ایرانی بزرگترین میدان 
گازی جهان را نیز به عهده دارد، با تأمین 7۰ 
درصد گاز کشور در بخشهای خانگی، تجاری، 
صنعتی، نیروگاهی و... مهیای ورود به فصل سرما 
می شود. مشکین فام روند پیشرفت توسعه فازهای 

۱3 و ۲4-۲۲ پارس جنوبی در بخش پاالیشگاهی 
را مطلوب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر 
سه ردیف شیرین سازی گاز ترش از هر یک از 
پاالیشگاه های این فازها در مدار تولید قرار دارد 
و پیش بینی می شود ردیف چهارم شیرین سازی 
فاز ۱3 نیز تا پایان آذرماه به بهره برداری برسد. 
وی با اشاره به تعهد بهره برداری از سه زنجیره ۱ 
میلیارد فوت مکعبی هر یک از فازهای در حال 
توسعه پارس جنوبی تا پایان سال جاری اظهار 
کرد: با بهره برداری از دو سکوی گازی فاز ۱4 
پارس جنوبی، نخستین زنجیره تولید از این فاز، 
با برداشت روزانه ۲8 میلیون مترمکعب گاز ترش 
عملیاتی شده است. مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس دستیابی به دومین زنجیره ۱ میلیارد 
فوت مکعبی را نیازمند تکمیل عملیات راه اندازی 
دو سکوی دریایی فاز ۱3 پارس جنوبی عنوان 
در  گذشته  هفته   ۱3B سکوی  افزود:  و  کرد 
موقعیت مخزنی خود در خلیج فارس نصب شد 
و تا یک ماه آینده عملیات هوک آپ و راه اندازی 
آن به پایان خواهد رسید، همچنین در صورت 
مساعد بودن شرایط آب و هوایی، دومین عرشه 
دریایی این فاز در هفته جاری نصب شده و بر 
اساس برنامه زمانبندی پیش بینی می شود همزمان 
با تکمیل عملیات اتصال خطوط لوله فرعی این 
سکوی اقماری به سکوی اصلی، عرشه دریایی 
۱3D نیز تا پایان دی ماه در مدار بهره برداری قرار 

گیرد، بدین ترتیب تولید روزانه ۱ میلیارد فوت 
مکعب گاز ترش از فاز ۱3 پارس جنوبی تا پایان 
دی ماه محقق خواهد شد. محمد مشکین فام به 
آخرین وضعیت توسعه بخش دریایی فاز ۲۲-۲4 
نیز اشاره کرد و گفت: عرشه دریایی ۲۲ این فاز 
پس از پایان عملیات حفاری چاههای موقعیت 
خود، نصب شده و در حال راه اندازی است و 
پیش بینی می شود درصورت فراهم بودن شرایط 
پایدار جوی تا اواسط دی ماه با برداشت روزانه 
5۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ارسال آن 
به پاالیشگاه فاز ۲4-۲۲ به بهره برداری برسد. 
به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، 
سکوی ۲4A، آخرین عرشه دریایی است که با 
هدف تکمیل زنجیره تولید ۱ میلیارد فوت مکعبی 
گاز در فاز ۲4-۲۲ پارس جنوبی تا پایان سال 
جاری نصب شده و به بهره برداری خواهد رسید. 
این عرشه دریایی هم اکنون آماده بارگیری است 
و پس از انتقال شناورهای نصاب و حمال از 
موقعیت سکوهای دریایی فاز ۱3 به یارد صنعتی 
صدرا در بوشهر، عملیات انتقال و بارگیری آن 
آغاز خواهد شد. الزم به ذکر است، مشکین فام 
صورت  پیشرفت های  میزان  بررسی  هدف  با 
گرفته در مگاطرحهای توسعه ای پارس جنوبی، 
هفته گذشته در سفری دو روزه به پایتخت گازی 
کشور از بخش های پاالیشگاهی فازهای در حال 
احداث این طرح ها در منطقه عسلویه بازدید کرد. 

وی پس از بازدید میدانی از پاالیشگاه فازهای 
۲4-۲۲ و فاز ۱3 پارس جنوبی در جلسه ای که 
با حضور معاونان، مدیران ارشد، مجریان شرکت 
نفت و گاز پارس و پیمانکاران فازهای در حال 
توسعه عسلویه برگزار شد، پیگیری مسائل و 
نیازمند  را  طرح ها  پیش روی  مشکالت  حل 
منطق و عقالنیت  تعامل دوسویه و حاکمیت 
میان کارفرما و پیمانکار دانست و افزود: شرکت 
نفت و گاز پارس همواره در مسیر حمایت از 
پیمانکاران داخلی و رونق فضای کسب و کار 
برای حضور فراگیر و مشارکت بخش خصوصی 
به  توجه  بر  تأکید  با  وی  است.  برداشته  گام 
مولفه های »زمان« و »کیفیت« خواستار تسریع 
در روند اجرا و بهره برداری هر چه سریعتر از 
مدیرعامل  شد.  پارس جنوبی  مگاپروژه های 
شرکت نفت و گاز پارس گفت: در حال حاضر، 
ایران از میدان مشترک پارس جنوبی، روزانه 58۰ 
میلیون مترمکعب گاز برداشت می کند که با تحقق 
برنامه های توسعه ای، این رقم تا پایان سال جاری 
با ثبت یک رکورد تازه، به بیش از 63۰ میلیون 
مترمکعب افزایش می یابد. با بهره برداری از هر 
ناخالص  تولید  جنوبی  پارس  فازهای  از  یک 
ملی به میزان یک درصد افزایش می یابد، این در 
حالی است که هیچ یک از حوزه های اقتصادی 
در سطح ملی چنین تاثیری را در بهبود شاخص 

اقتصادی کشور ندارند.

با کسب رکوردی تازه؛

 توليد ایران از پارس جنوبی به بيش از 630 ميليون مترمکعب می رسد

تالش پاالیشگران ژاپنی 
برای ادامه واردات نفت 

از ایران 
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 آغاز ثبت نام در نمایشگاه شرکت های 
نوپا و استارت آپی کشور

امسال  ماه  دی  ششم  تا  سوم  فناورانه«،  طرح های  »تجاری سازی  رویداد   
دستاوردهای  نمایشگاه  با  همزمان  و  پژوهش وفناوری  هفته  مناسبت  به 
پژوهش، فناوری و فن بازار در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این رویداد چهار روزه از سوی 
دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در قالب سه بخش برگزار می شود که عبارتند از »رویداد فرصت ها و 
چالش های کارآفرینی در ایران که به صورت نیم روز و شامل چندین سخنرانی 
برگزار می شود«،  کارآفرینی  زمینه چالش های  در  پنل تخصصی  و  علمی 
»نمایشگاه شرکت های نوپا و استارت آپی کشور با حضور بیش از یکصد 
استارت آپ فعال در حوزه های مختلف فناوری« و »رویداد سه روزه ارائه 
طرح های برگزیده به سرمایه گذاران جهت جلب نظر ایشان و جذب سرمایه 
)Match Making(«. بر اساس اعالم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
امور فناوری وزارت علوم، ثبت نام در نمایشگاه شرکت های نوپا و استارت آپی 
کشور آغاز شده است.در سه روز اول این رویداد،  ۱۰ طرح برگزیده توسط 
متخصصین برای سرمایه گذاران تشریح می شود و سپس طی جلسات مذاکره 
رودرو )B۲B( مراحل بعدی جلب نظر و جذب سرمایه انجام می شود.نکته 
حائز اهمیت در تمام این سه رویداد اعطای گرنت وزارت علوم به طرح هایی 
است که در ایام نمایشگاه موفق به جذب سرمایه گذار می شوند.عالقه مندان 
می  توانند برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی برای حضور در نمایشگاه با 

شماره  تلفن های 5-66۰۲8963 تماس بگیرند.

ایرالین های کوچک رکورددار پرواز به موقع

سازمان هواپیمایی کشوری جزییات پروازهای انجام شده در فرودگاه مهرآباد 
در مهر سال ۱397 را منتشر کرد و براین اساس شرکت هواپیمایی پویاایر با 

۱۰۰ درصد پرواز به موقع خوش قول ترین ایرالین ایرانی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری در مهرماه سال جاری شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 78۲ 
پرواز پرکارترین ایرالین ایرانی بوده است و پس از آن شرکت های ماهان با 666، 
ایران ایر با 574 و زاگرس با 495 پرواز قرار دارد.همچنین در این مدت شرکت 
تازه تاسیس وارش که از ساری کار خود را دنبال می کند با انجام سه پرواز در 
فرودگاه مهرآباد کم ترافیک ترین شرکت هواپیمایی به حساب آمده و پس از آن 
شرکت های پویاایر، ساها و معراج قرار دارند.در طول این مدت از نظر تعداد 
پروازهای به موقع شرکت هواپیمایی ماهان بهترین عملکرد را به خود اختصاص 
داده و با انجام 53۲ پرواز بدون تاخیر 8۰ درصد برنامه های خود را به موقع انجام 
داده است. پس از آن شرکت آسمان با 479، ایران ایر با 4۰6 و زاگرس با 399 
پرواز قرار دارند.در حوزه  پروازهای پرتعداد با تاخیر نیز شرکت آسمان با 3۰3 
پرواز باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت ایران ایر، 
ماهان، کاسپین و آتا قرار دارد.از نظر درصد پروازهای به موقع شرکت پویاایر 
توانسته تمام 3۲ پرواز انجام شده خود را به موقع انجام دهد و به این ترتیب به 
۱۰۰ درصد موفقیت برسد. شرکت هواپیمایی معراج با 95، ساها با 93، سپهران 
با 84 و قشم ایر با 83 درصد باالترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. در بین 
شرکت هایی که تعداد پرواز باال داشته اند نیز ماهان با 8۰ درصد بهترین عملکرد 
را به خود اختصاص داده است.در حوزه پروازهای تاخیری نیز عملکرد اکثر 
شرکت ها بهبودی نسبی را نشان می دهد تا جایی که برخالف آمارهای گذشته 

هیچ شرکتی به 4۰ درصد تاخیر نیز نرسیده است. 

خبر

دستور ویژه جهانگیری درباره 
خودروهای دپو شده در گمرک

وزرای  به  ای  نامه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون   
اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده 
در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها 

مطابق قانون عمل شود.
اسحاق  ایران،  ازگمرک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص 
از  ناشی  استمرار خسارت  موضوع  تکلیف  تعیین 
برندهای مختلف در  به  مربوط  دپوی خودروهای 
گمرکات کشور، نامه ای نوشت. در این پی نوشت 
آمده است: »جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید 
را  اقتصادی  فعاالن  موانع  فضاسازی،  تاثیر  تحت 
برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی 
برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب 
قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.« 
گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال 
جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص 
ثبت سفارش غیر قانونی 648۱ دستگاه خودرو را 
مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای 
نظارتی حدود ۱9۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای فاقد 
اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 45۰۰دستگاه نیز 
در خود گمرک توقیف شده بود. بعد از این ماجرا 
برای 39 فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل 
شد از طرفی بعد از تحوالت ارزی در کشور واردات 
خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از 

۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.

الزامات جذب سرمایه  خارجی

گذاری  سرمایه  و  اعتباری  مشاوران  کانون  رییس 
بانکی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی 
است،  دنیا  برای سران  اولویت سیاسی  اکنون یک 
گفت: سردمداران حکومتی در دنیا شخصا به دنبال 

جذب سرمایه هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا شیرمحمدی 
خارجی  گذاری  سرمایه  های  فرصت  سمینار  در 
منطبق با انجمن جهانی توسعه سرمایه گذاری گفت: 
سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاران افزایش 
افزایش  کار،  نیروی  آموزش  اشتغالزایی،  دستمزد، 
اتصال به زنجیره جهانی و تحول در محیط کسب 
پایداری در تعامالت سیاسی را به دنبال  و کار و 
دارد، ضمن اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی و توسعه 
صادرات نیز از جمله مزایای آن است. رییس کانون 
مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه 
نیاز به 3۰۰ میلیارد سرمایه گذاری خارجی وجود 
دارد، افزود: کشورها در سراسر دنیا، قدرتمندانه و با 
جدیت با یکدیگر رقابت می کنند تا سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی را جذب کنند؛ این در حالی است که 
سیاستمداران معتقد هستند که سرمایه گذار مستقیم 
ایجاد سرمایه اضافی،  از طریق  خارجی می تواند 
ایجاد شغل و انتقال فناوری ها و فنون و اطالعات 
خاص جدید در بین مرزهای بین المللی، سهم و 
همکاری قابل توجهی در رشد اقتصادی سریع تر 
داشته باشد.وی تصریح کرد: امروز در دنیا جذب 
های  اولویت  از  یکی  به  خارجی  گذاری  سرمایه 
سیاسی کشورها تبدیل شده است و بنابراین بسیاری 
سرمایه  از  دنیا  سردمداران  و  جمهور  روسای  از 
گفته  کنند.به  می  استقبال  به شدت  های خارجی 
شیرمحمدی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن 
است منجر به تبلور بهره وری مثبت در شرکتهای 
داخلی به ویژه در توسعه صنایع فعلی شود که با 
ارایه این مزیت های بالقوه از جریان داخلی، یک 
سوال مهم برای دولتها این است که چگونه سرمایه 
داشت:  اظهار  کنند.وی  را جذب  خارجی  گذاران 
تالش های ارتقای سرمایه گذاری منجر به جریان 
های داخلی بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ارتقای سرمایه  به نظر می رسد که  می شوند که 
گذاری در کشورهایی که زبان انگلیسی، زبان رسمی 
آنها نیست و در کشورهایی که از نظر فرهنگی فاصله 
زیادی از ایاالت متحده دارند، موثرتر بوده و قابلیت 
اجرای باالیی دارد؛ همچنین ارتقای سرمایه گذاری 
در کشورهایی که دولت های آنها اثربخشی کمتری 
داشته و فساد بیشتر در آنها حاکم است و نیاز به دوره 
زمانی طوالنی تری برای شروع یک تجارت یا یک 
کسب مجوز ساخت دارند، عملکرد و تاثیر بهتری 

خواهد داشت.

خبر

واریز سهم  از  به رعایت درصدی خاص  الزام دولت  از  بعد 
صندوق توسعه ملی، ضمن تغییر سقف منابع بودجه، برخی منابع 

تعریف شده در دستگاههای اجرایی نیز کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، زمان ارائه رسمی الیحه بودجه 
سال 98 که قرار بود در جلسه علنی روز یکشنبه ۲5 آذر در 
صحن پارلمان بررسی شود، فعاًل به  تعویق افتاده است. بر اساس 
اعالم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، علت 
به تعویق افتادن بررسی الیحه بودجه سال 98 در مجلس مربوط به 
جلسه اخیر سران قوا می باشد که مقرر شد مالحظات رهبر معظم 

انقالب اسالمی درباره الیحه بودجه سال 98 مورد بررسی قرار 
گیرد و لحاظ شود. خبرها حکایت از آن دارد که این اصالحات 
در سقف منابع بودجه عمومی با محور اصالح سهم صندوق 
توسعه ملی صورت می گیرد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه 
دولت موظف است سال آینده 34 درصد از منابع فروش نفت 
را به صندوق واریز کند. هرچند کارشناسان مدعی بودند با توجه 
به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق در الیحه بودجه سال 
آینده رعایت نمی شود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال 
آینده باید ۲۰ درصد باشد، به این ترتیب دولت با تغییراتی در 

سقف منابع و مصارف بودجه بایستی الیحه جدید را به مجلس 
ارائه کند. همه این موارد درحالی است که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در روز ۱5 آذر ماه از الیحه بودجه 98 در سازمان 
برنامه رونمایی کرده بود و اطالعات اولیه بودجه در رسانه ها 
منتشر شده است.موضوع از آن قرار است که هرچند رئیس 
سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل گفته بود: سهم 34درصدی 
صندوق توسعه ملی رعایت می شود اما در صورتی که با کاهش 
درآمدهای نفتی مواجه شویم سهم صندوق توسعه به صورت 
یک دوازدهم واریز خواهد شد. حاال مدل استفاده از منابع واریزی 
به صندوق توسعه ملی به طور کلی تغییر کرده و دولت ملزم به 
رعایت سهم ۲۰درصدی صندوق از درآمد نفتی شده است.از 
سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز میزان افزایش بودجه خود 
برای سال 98 را تقریباً مشخص شده قلمداد می کردند اما به نظر 
می رسد با تعیین کف ۲۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از 
درآمد نفتی، بودجه جاری دستگاههای اجرایی نیز با تغییراتی 
همراه خواهد شد.بررسی اطالعات بودجه نشان می دهد، رشد 
بودجه برخی دستگاهها با تغییراتی روبه رو شده است، به عنوان 
مثال در برخی دستگاهها بودجه مربوط به هزینه جاری )رفاهی( 
با 5 تا ۱5 درصد کاهش روبه رو شده است.گفتنی است، با توجه 
به تعیین نفت 54دالری در الیحه بودجه و همچنین فروش ۱ تا 
۱,5 میلیون بشکه نفت در روز، در سال آینده سهم 34درصدی 
صندوق 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با الزام واریز سهم 
۲۰درصدی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، دولت 
بایستی حدود 6۰ درصد 47 هزار میلیارد تومان مورد اشاره در 
منابع بودجه را کاهش دهد. این عدد نزدیک به ۲8 هزار میلیارد 
تومان می باشد که برای جبران آن دولت مجبور به کاهش بودجه 

دستگاههای اجرایی شده است.

آگهی مفقودی
 ۱۲4K۰7366۰6 4۰5 به شماره موتورGLX-XU7 برگ سبز خودرو سواری پژو
و شماره شاسی NAAM۱۱VE4FK73۲985 و شماره پالک ایران 7۲-347ق58 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

مفقودی
 s شاسی   ۰۰5756۰3 موتور   8۲  35 ج   694 پالک   ۱38۲ مدل  سبزپراید  برگ 

 بابل ۱4۱۲۲8۲۱3۰574 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید مدل ۱385 پالک 4۲9 ج 75 8۲ موتور ۱68۰785 شاسی  

 بابل s۱4۱۲۲85۲49844 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

موضوع ابالغ 
فضلی  اقای  وکالت  با  نادری  مجید  اقای  خواهان  اینکه   به  نظر  دادرسی   وقت 
فرزند  شیرمحمدی  مجتبی  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  فرزنددادخواستی 
محمدرضا در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
97/84۲/7 ثبت و برای مورخه 97/۱۰/۲5 ساعت 9 صبح نعیین وقت گردیده است 
لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون 
ایین دادرسی مدنی مرتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل از ان جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در 
غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد امد 
مدیر دفتر شهبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مهدی احمدپور دارای شناسنامه شماره ۲5 به شرح دادخواست  به کالسه 
۲/935/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه خدمتیان  به شناسنامه ۲۰6۲54۲4۰۲/843در تاریخ 97/8/۲3اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-مهران احمدپور ترکی فرزند عسکری و رقیه به شماره شناسنامه ۱38۱6  صادره 

از تهران پسر متوفی 
۲-مهدی احمد پور فرزند عسکری و رقیه شماره شناسنامه ۲5 صادره از بابل پسر 

متوفی 
3- محمود احمدپور فرزند عسکری و رقیه شماره شناسنامه 968 صادره از بابلسر 

فرزند متوفی
4- محمد احمدپور ترکی فرزند عسکری و رقیه و شماره شناسنامه 5۱۲ صادره از 

بابل پسر متوفی 
5-محسن احمدپور ترکی فرزند عسکری و رقیه به شماره شناسنامه 483 صادره از 

بابل پسر متوفی 
6-مهرداد احمد پور فرزند عسکری و رقیه به شماره شناسنامه 43۱۰ صادره از بابل 

پسر متوفی 
8- سکینه احمدپور ترکی فرزند عسکری و رقیه به شماره شناسنامه 333 صادره از 

بابل دختر متوفی 
9-عسکری احمدپور ترکی فرزند مسیب و بلقیس به شماره شناسنامه 4۱ صادره از 

بابل پدر 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 بابل 

آگهی دادنامه
اهواز)۲7۰سابق( اختالف  حل  97۰9986944۲۰۰۱۱6شعبه۱۱شورای  کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره 97۰9976944۲۰۰84۲-خواهان:خانم معصومه شاهروئی فرزند 
غالمشاه به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-کوی علوی-خیابان ارشاد 
بین کیان وفرهانی بن بست هفتم شرقی پالک ۱۰۱-خوانده :شرکت خدمات پیمان سراب 
به نشانی خوزستان –اهواز-کوی آزادی-خیابان اول-پالک ۱۱-واحد۲-خواسته ها:۱-
مطالبه وجه بابت.                                                                                              رای 
بطرفیت  غالمشاه  فرزند  شاهروئی  معصومه  خانم  دعوی  شورا:درخصوص  قاضی 
شرکت خدمات پیمان سراب بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال 
864775مورخ ۱397/۲/5نزد بانک انصار به مبلغ ۲5/6۰۰/۰۰۰ریال وخسارت تاخیرتادیه 
آن وهزینه دادرسی ،اوال:حسب دادخواست تقدیمی،اظهارات مدعی،تصویرسندمستندیه به 
امضاءمدعی علیه،اوصاف حاکم براسناد تجاری ازجمله وصف تجریدی وتنجیزی ،اصل 
استصحاب بقاءدین سابق وگواهی عدم پرداخت ازطرف بانک محال علیه ،مدیونیت ذمه 
مشارالیه رامدلل گردیده ثانیا:دلیل اثباتی جهت برائت ذمه خودارائه نداده علی هذا دعوی 
مطروحه رامحمول برصحت تشخیص ومستندابه بند الف ماده 9قانون شورای حل اختالف 
مصوب ۱394ومواد 3۱۰و33۱قانون تجارت ومواد ۱98و5۱5و5۱9قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی ماده۲قانون اصالح موادی ازقانون 
صدورچک مصوب مجمع تشخیص نظام خوانده را به پرداخت مبلغ ۲5/6۰۰/۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ ۱397/۲/5تازمان پرداخت اصل وجه به 
ماخذ شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وهزینه دادرسی 
به مبلغ 4۱۰/۰۰۰ریال درحق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی ظرف مدت 
بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شورا وسپس ظرف بیست روزپس ازانقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدید نظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-امین ظهیار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای مسلم حسینی فرزند سید موسی به شرح درخواستی که به شماره 97۰587این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که سید 
موسی حسینی فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه صادره از نور در تاریخ 93/4/۱3در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور ایزدشهر فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از : ۱-سید ه ساره حسینی فرزند سید عبداهلل به شماره شناسنامه ۱۱7۲ صادره از نور 

همسر متوفی
۲- سیده شهربانو حسینی فرزند سید موسی به شماره شناسنامه ۱6۰8 صادره از نور 

فرزند متوفی 
3-سید محسن حسینی فرزند سید موسی به شماره شناسنامه ۱7۱9 صادره از نور فرزند 

متوفی 
4-سیده ربابه حسینی فرزند سید موسی شماره شناسنامه 3صادره از نور فرزند متوفی

5- سید مسلم حسینی فرزند سید موسی به شماره شناسنامه ۱5 صادره از نور فرزند متوفی
6- سیده کبری  حسینی فرزند سید موسی به شماره شناسنامه ۲۱9 صادره از نور فرزند 

متوفی
7- سید هاشم حسینی فرزند سید موسی به شماره شناسنامه ۱87۰ صادره از نور 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 م. الف 

97/56۲
قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف نور یوسف رضایی 

آگهی فقدان سند مالکيت 
خا نم بدری رمضان بروجردی  با ارائه دو برگ استشهادیه 543۱6 _97/9/۲۱ به 
تایید دفتر خانه ۲۱ آمل رسیده طی تقاضای وارده به شماره 3۲398 _97/9/۱۱. 
اعالم داشته که اصل سند مالکیت بشماره چاپی المثنی 693737 ششدانگ پالک 
ثبت  ذیل  مالکیت  سند  آمل  ثبت   9 بخش  در  واقع  اصلی   _4۱ از  فرعی    4۱7
۲763  ص ۲۱7  ج ۲۱ بنام بدری رمضان بروجردی سابقه ثبت دارد و برابر سند 
رهنی ۱95۰6۱ _86/۲/۱5 دفتر خانه. ۲۱ آمل. در رهن بانک کشاورزی و رهنی 
۲۱۲743_96/۲/۲3 دفنر خانه ۲۱ آمل در رهن قرار دارد و در اثر جابجایی مفقود 
شده را نموده است که در اجرای ماده ۱۲۰ _اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشر این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
یا سند  مالکیت  به همراه اصل سند  را  اعتراض خود  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس 
ارائه  اعتراض  مقرر  مدت  اتمام  از  پس  چنانچه  نمایند  اعالم  اداره  این  به  معامله 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقرارت اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود
. سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آمل م الف 338 / 150 /96

تکاپو برای جبران سهم 2۸هزار 
ميلياردی صندوق توسعه ملی

کاهش ناگهانی ۵ تا ۱۵ درصدی بودجه برخی دستگاهها؛

 ذخیره ۷۰ هزار تن سیب و پرتقال

 برای شب عید

جزئیات تنظیم بازار میوه شب عید مشخص و 
مقرر شد 3۰ هزار تن سیب و 4۰ هزار تومان 

پرتقال برای شب عید ذخیره شود.
اولین   ، ازتسنیم  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جلسه کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه شب 
با حضور مسئوالن دستگاه های  عید دیروز 
روستایی  تعاون  سازمان  محل  در  مختلف 
صورت  اعالم  اساس  شد.بر  برگزار  ایران 
هزار  این جلسه، سال گذشته ۱8  در  گرفته 
عید  شب  میوه  بازار  تنظیم  برای  سیب  تن 
در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال 
جاری با توجه به کاهش تولید صورت گرفته 
به دلیل سرمازدگی میزان ذخیره سازی به 3۰ 
هزار تن افزایش یافت.در این جلسه همچنین 
مطرح شد که با وجود اینکه وضعیت پرتقال 
امسال مناسب است اما به دلیل شرایط خاص 

جامعه میزان ذخیره سازی افزایش می یابد.
ذخیره  درصد   ۲۰ شده  یاد  ارقام  بر  عالوه 
احتیاطی در نظر گرفته شد و نحوه مصرف آن 
بر اساس شرایط بازار در اختیار سازمان تعاون 
روستایی قرار گرفت.در ابتدای جلسه حسین 
روستایی  تعاون  سازمان  مدیرعامل  شیرزاد 
کشور اعالم کرد که در سال جاری مسئولیت 
مدیریت هدفمند تنظیم بازار میوه دیر به تعاون 
روستایی اعالم شد و این سازمان نیز دیر برای 
میوه شب عید وارد و مجبور  ذخیره سازی 
خریداری  داران  سردخانه  از  را  سیب  است 
وجود  مشکلی  پرتقال  خرید  برای  اما  کند 
ندارد.بنابراین گزارش در جلسه همچنین نرخ 
سقف خرید هر کیلوگرم پرتقال تامسون از 
کشاورزان به صورت سردرختی ۱68۰ تومان 

تعیین شد.

 دولت سایتهای خریدوفروش

 طال را ببندد

اطالع  گفت:  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
رسانی اتحادیه یا فضای مجازی برای روشن 
شدن قیمت ها و شفاف شدن داد و ستدهاست 

نه خرید و فروش.
ابراهیم  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدولی گفت: قیمت طال در این پایگاه اطالع 
رسانی اتحادیه طال و جواهر اعالم می شود و 
قصد داریم اطالع رسانی لحظه ای شود تا مردم 
راحت تر بتوانند تصمیم گیری کنند و اطالعات 
اولیه ای از قیمت طال و سکه داشته با شند. 
پایگاه  دارای  افزود: صنعت طال و جواهر  او 
ایجاد  از  نبود که هدف  اطالع رسانی رسمی 
از قیمت های روزانه  پایگاه اطالع مردم  این 
و کاهش بارترافیک است تا اصناف نیز برای 
اطالع از پرونده های صنفی به این پایگاه ورود 
کنند و تعامل بهتری با بازار انجام شود.رئیس 

اتحادیه طال و جواهر درباره اشکاالت سایت 
قبلی طال و جواهر گفت: پایگاه قبلی منتسب 
و زیر مجموعه به اتحادیه نبود، 5 سال پیش 
این پایگاه تهیه شد که قرار شده بود اطالعات 
صنفی به مجموعه صنعت طال و جواهر ارائه 
شود اما اطالعات این پایگاه تبلیغاتی از یک 
شرکت بود که اکنون تعطیل شده است.او افزود: 
راهکارها و پیشنهاداتی داده شده تا از خرید و 
فروش طال در فضای مجازی جلوگیری شود.
محمدولی در ادامه گفت: خرید و فروش در 
فضای مجازی و پایگاه های اطالع رسانی به نفع 
مردم و مجموعه اتحادیه طال و جواهر نیست.او 
افزود: از مسئولین تقاضا داریم فضاهای مجازی 
که خرید و فروش طال را انجام می دهند ببندند، 
مردم نیز فعال در فضای مجازی خرید و فروش 

طال انجام ندهند.

اعضای انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه ظرف 45 
روز اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت 
قطعه جابجا نشده است، عنوان کردند که ۱6۰ هزار نفر از 

نیروی کار قطعه سازان بیکار شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شاهپور سامعی، نایب رئیس 
در  های خودرو  مجموعه  و  قطعات  سازندگان  انجمن 
نشست خبری دیروز با خبرنگاران در خصوص وضعیت 
صنعت قطعه سازی گفت: در حوزه پولی و ارزی بزرگترین 
مشکلی که در سال 97 وجود داشت، ارزبری بود که بر 
این اساس هر خودرو حدود دو هزار دالر ارزبری دارد 
که این یک اتفاق عام در صنعت خودرو است، این در 
حالی است که از ابتدای امسال به دلیل تحریم و فشارهای 
تحریم خاص بر صنعت خودرو، این صنعت تحت فشار 
قرار گرفت و وعده دولتمردان نیز محقق نشد.وی افزود: 
سهمیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد 
و جلوی نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو 
کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مشکالتی وجود 
دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه سازان را به 
دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت کرد. 
اما این امر ما را با مشکالتی مواجه کرد و پتروشیمی ها 
عالوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعالمی از سوی آنها 
در سامانه نیما نیز مالک عمل قرار نگرفت. سامعی گفت: 
ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در 
سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود 
کارمزد یک درصد باشد؛ در حالیکه این ارز با کارمزد یک 
تا ۱۰ درصد جابجا شد و اسناد آن نیز مشخص است. 
از سوی دیگر، وقتی ارز نیما دریافت شده، کامال نرخ آن 
مشخص است و اسناد در گمرک نیز رصد می شود؛ پس 

جای تقلب در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی کامال 
در این زمینه نظارت می کند.وی با بیان اینکه کونلون بانک 
چین، در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت 
ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال شده 
از سوی کونلون بانک، مشکالت بیشتر شد و در عمل، 
باج خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا 3۱اکتبر به هر 
موردی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون 45 روز 
است که حتی یک سنت هم برای قطعه سازی از جانب 
کونلون جابجا نشده است. یک هفته است بانک مرکزی 
تاییدیه الزم را صادر می کند ولی کونلون پرونده ای را 
پذیرش نمی کند.سامعی ادامه داد: شرکتها برای خریدهای 
خارجی یک ماه و نیم تا پنج ماه زمان نیاز دارند که چین 
کوتاه ترین زمان است؛ پس خوابیدن خاموش خطوط 
تولید خودروسازان را شاهد هستیم و بنابراین تولید روزانه 
خودروسازان که 6 هزار دستگاه در روز بود به دو هزار 
دستگاه رسیده است.نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو گفت: سال گذشته در همین موقع 
گشایش اعتبارهای صورت گرفته از سوی ما، به شدت 
کاهش یافت. انبوهی از مطالبات وجود دارد و بانکها برای 
ارائه تسهیالت همکاری نمی کنند. از سوی دیگر بانکها  
۱5درصد از تسهیالت را پیش از پرداخت وام، از قطعه 
ساز دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی به شدت قابلیت دور 
زدن تحریم ها را دارد، ولی همکاری الزم با این بخش در 

داخل صورت نمی گیرد. اکنون بدون مبالغه باید گفت که 
اگر روند کنونی ادامه یابد، سال بعد اثری از صنعت خودرو 
نیست.  از دولت درخواست می شود که ده هزار میلیارد 
تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ۱6 درصدی داده 

شود تا بتوانند سر پا بایستند.
160 هزار نیروی کار قطعه سازان بیکار شدند

محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن نیز در سخنانی 
با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱6۰ هزار نفر در صنعت 
قطعه سازی بیکار شده اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت 
کاهش یافته است.وی افزود: اکنون صنعت قطعه سازی با 
ظرفیت بسیار پایین کار می کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد 
شده است؛ اگرچه بسیاری از قطعه سازان فعال نیروهای 

خود را تا شب عید نگاه می دارند تا موضوع را پیگیری 
کنند.شهپری گفت: نقدینگی بسیار کاهش یافته و اکنون 
تغییرات نرخ ارز مشکل ساز شده است، به نحوی که مواد 
اولیه به شدت افزایش یافته و شرکتهای مادر کامال فروش 

نقدی را در دستور کار قرارداده اند.
در انتظار اعالم قیمت خودرو و تعدیل قیمت قطعات هستیم

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن نیز گفت: قرار بر این 
است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در هفته جاری نرخ خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان 
اعالم زودتر  این  که  منتظریم  ما هم  که  کند  را اصالح 
صورت گیرد که ما هم از خودروسازان بخواهیم قیمت 
مطالبات  حجم  افزود:  کنند.وی  تعدیل  را  سازان  قطعه 

قطعه سازان از خودروسازان با قیمت های تعدیل نشده 
هفت هزار میلیارد تومان است که اگر قیمتها تعدیل شود، 
مطالبات از دو خودروساز به ۱5 هزار میلیارد تومان  می 
رسد. این در حالی است که هر روز هم قطعه سازان و هم 
خودروسازان، هریک 5۰ میلیارد تومان ضرر می دهند؛ به 
طوری که در صد روز ابتدای نیمه اول سال جاری ۱۱هزار 
میلیارد تومان ضرر داده ایم.بیگلو گفت: در صورت اصالح 
قیمت، قطعه سازان ظرف 6تا 8 هفته می توانند تولید را به 
ظرفیت حداقلی برسانند. البته ما سنگ خودروسازان را به 
سینه نمی زنیم، اگرچه با آنها منافع مشترک داریم، در حوزه 
تعیین قیمت خودرو، جلساتی را با سازمان حمایت برگزار 
کرده ایم و خودروساز از شیوه های تعیین قیمت خودرو 
از سوی سازمان مذکور، راضی نیست، ولی قطعه سازان از 
فرمول مواد اولیه راضی هستند.وی ادامه داد: افزایش قیمت 
مواد اولیه داخلی و خارجی ۱5۰ درصد بوده است، ولی این 
نمی تواند مالک عمل باشد، چراکه قیمت به شدت باال می 
رود. با قیمت های جدید خودرویی زیر 45 میلیون تومان 
باقی نمی ماند، البته دو خودرو قرارنیست با افزایش قیمت 
به باالی 45 میلیون تومان برسند.مرتضی مرتضوی، رئیس 
انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان 
اینکه نرخ خودرو باید اصالح شود، گفت: ما برای احقاق 
حقوق خودروسازان و دریافت مطالبات از خودروسازان 
ابزارهای الزم را داریم؛ البته زمانی نباید قیمت خودرو باال 
برود که قطعه سازان بتوانند ارز با نرخ 4۲۰۰ تومانی بگیرند؛ 
در حالیکه هم اکنون این صنعت یورو 9۰۰۰ تومانی می 
گیرد. این در حالی است که ۲3 درصد از قطعات خودرو 
باید ارز آزاد دریافت کنند.مرتضوی گفت: در حال حاضر 
زیان خودروسازان از ابتدای سال 75۰۰ میلیارد تومان است.

انجمن قطعه سازان خودرو اعالم کرد:

بیکاری ۱۶۰هزار نفر در صنعت قطعه سازی 



ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه 
پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

شوپنهاور

سخن حکیمانه

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
که مونس دم صبحم دعای دولت توست

 سرشک من که ز طوفان نوح دست برد
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

امروز با حافظ

ترجمه »پروژه رزی« چاپ شد 

نوشته  ُرزی«  »پدیده  رمان  
ترجمه  با  سیمسون  گرام 
نشر  توسط  نسرین  مهدی 
بازار  راهی  و  منتشر  مرکز 

نشر شد.
به گزارش مهر، رمان  »پدیده 
ُرزی« نوشته گرام سیمسون 
به تازگی با ترجمه مهدی نسرین توسط نشر مرکز 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
به  را  »پروژه رزی«  در سال ۲۰۱3  گرام سیمسون 
عنوان اولین رمانش منتشر کرد که به فروش بیش از 
یک میلیون نسخه ای دست پیدا کرد و شهرتی جهانی 
برایش به ارمغان آورد. او تا پیش از این موفقیت، در 
حوزه اطالعات و مدل سازی داده  مشغول به کار بود. 
»پدیده رزی« کتابی بود که او در سال ۲۰۱4 و در پی 
موفقیت »پروژه رزی« نوشت. این کتاب، ادامه رمان 

اول این نویسنده است.
محور داستان های پروژه و پدیده رزی، یک استاد 
تیلمن است که ذهنی  نام پروفسور دان  به  ژنتیک 
دقیق و تحلیل گر دارد. پروفسور به عنوان شخصیت 
کند  بازی  کلمات  با  دارد  عادت  داستان  اصلی 
حوزه  در  ذکاوتش  و  سرشار  هوش  وجود  با  و 
ارتباطات اجتماعی، مرتب دچار اشتباه شده و در 

معاشرت هایش گاف می دهد.
برای  »پروژه رزی«  کتاب  در  تیلمن  دان  پروفسور 
خود پروژه همسریابی را تعریف و آن را آغاز می کند 
که در نتیجه با شخصیت رزی آشنا می شود. او در 
قسمت دوم داستان یا همان رمان »پدیده رزی« با 
رزی  حاال  می شود.  روبرو  رزی  بارداری  موقعیت 
تصادفا باردار شده و این پدیده، تاثیر زیادی روی 

ذهن پروفسور تیلمن گذاشته است...
مترجم اثر در یادداشتی کوتاه که ابتدای کتاب درج 
گرام  رمان   ۲ عنوان  درباره  را  توضیح  این  شده، 
سیمسون آورده است: پروفسور تیلمن، قهرمان این 
کلمات  با  هم  دارد  علمی  کامال  ذهنی  هم  کتاب،  
 The کتاب  عنوان  دلیل  همین  به  می کند.  بازی 
Rosie Effect را گذاشته ام پدیده رزی که هم 
یادآور پدیده های فیزیکی است )مثل پدیده دوپلر( 
در  که  دارد  »پروژه«  کلمه  با  مشترکی  هم حروف 
عنوان قسمت اول این مجموعه به کار رفته است. 
به این ترتیب سعی کردم شباهت آوایی project و 

effect هم تا حدی حفظ شود.
این کتاب با 376 صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت 49 هزار و 5۰۰ تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/37   طلوع آفتاب 7/۰7 
اذان ظهر ۱۲/۰۱  اذان مغرب ۱7/۱3

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

مستندهایی با مضامین و محورهای متفاوت

به گزارش خبرنگار پیام زمان رویا سلیمی- ششمین روز 
جشنواره در حالی به کار خود پایان داد که بیست و سه 
فیلم در بخش مسابقه ملی به نمایش دارآمد. فیلم هایی در 
موضوعات و ژانرهای مختلف که هرکدام دغدغه ای را 
برای مستندسازی داشتند. از مستندهای جنگی تا اجتماعی 

و تاریخی که هر کدام با استقبال خوبی از جانب مخاطبان همراه شد. فیلم های مستند 
»مسافر فوکوشیما« ساخته معصومه نورمحمدی،  »مثل اسمم پگاه« به کارگردانی سودابه 
بیضایی، »همه بچه های مامان« به کارگردانی رضوان سرمد، »فقدان« به کارگردانی فاطمه 
ذوالفقاری »رویای روهینگیا« به کارگردانی محمدمهدی خالقی، »حلب: سکوت جنگ« به 
کارگردانی امیر اصانلو و »زمستان یورت« به کارگردانی میالد میرزاباقری ، »خانه ای برای 
تو« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم،  »پنهان شدگی« ساخته سیدرضا رضوی، »اسرار 
دریاچه« ساخته آرمین ایثاریان، »در قلمرو افعی دم عنکبوتی« ساخته فتح اله امیری، »33۰ 
سی سی خاطره« به کارگردانی الهام معروفی، »بازگشت به خانه« به کارگردانی سمیه 
اشتری،  »آسک« کاری از مهدی زمانپور کیاسری، »آنجا که باد می وزد« کاری از  مینا 
مشهدی مهدی، »آبی به رنگ آسمان« به کارگردانی امیر رفیعی، »عروسی پسر زینت« به 
کارگردانی فرهاد ورهرام، »زمان« به کارگردانی ماریا ماوتی، »دلبند« ساخته یاسر طالبی، 
»آبی به رنگ آسمان« به کارگردانی امیر رفیعی، »عروسی پسر زینت« به کارگردانی فرهاد 

ورهرام  به نمایش درآمد.
در بخش مسابقه بین الملل جشنواره، فیم های »مارسلین، یک زن، یک قرن« به کارگردانی 
کوردلیا دووراک محصول مشترک فرانسه و هلند به نمایش درآمد. »آلگانش« نام فیلمی 
از ایتالیا به کارگردانی ماریانا بلترامی است که در این بخش حضور داشت. فیلم »لومیر« 
به کارگردانی هریستینا بلوسووا و دانته روستاف از کشور ازبکستان به نمایش در آمد. 
همچنین در این بخش »راگو رای، یک پرتره بی قاب« به کارگردانی آوانی رای محصول 
مشترک هند، نروژ و فنالند نمایش داده شد. در بخش نمایش های ویژه ششمین روز 
جشنواره، فیلمی به نام »دنیای زا« به کارگردانی جان فرانکو پانونه از کشور ایتالیا حضور 
داشت. فیلم »بقایا« ساخته آکشاتا دالوی از کشور هند و »هزار و یک زن چون من« کاری 

از صحرا مانی از دیگر فیلم های بخش بین الملل این روز بودند. 
از پرتره های امروز نیز می توان به فیلم  »پل های زمان« ساخته مشترک آدریوس استونیس 
و کریستین بریده، محصول مشترک لیتوانی، لتونی و استونی؛ فیلم مشهور »چشمان 
اورسن ولز« ساخته مارک کازینز از ایرلند شمالی؛ و فیلم »زندگی نور« به کارگردانی رابی 

مولر و کلر پیژمان از کشور هلند اشاره کرد.
همچنین در بخش مسابقه و جایزه شهید آوینی 4 مستند به نام های »داستان یمن« به 
کاگردانی محمد علی شعبانی، »مردان زندگی« به کارگردانی یحیی رضایی، در بخش 
جایزه فیلم »چشم براه« ساخته حسین همایونفر و »جایی که نبودم« اثر مصطفی سیفی 
به  »جستجوی۱«  خاطره انگیز  اثر  اسالمی،  انقالب  مستندهای  بخش  کرد.در  اشاره 
کارگردانی امیر نادری به نمایش درآمد که با استقبال بسیاری از سوی مخاطبان ششمین 
روز سینما حقیقت روبرو شد. در بخش خارج از مسابقه ششمین روز سه مستند پخش 
شد. مستندی به نام »عروسی پسر زینت« به کارگردانی فرهاد ورهرام، »رئیس کل« کاری 

از سیدمحمد مرعشی و فیلم »شناسای سخن« اثر منوچهر مشیری.
جشنواره امسال بخشی مجزا مختص سینمای مستند کشورهای آلمانی زبان دارد که 
در آن فیلم »شادی در ایران« ساخته والتر استفن محصول کشور آلمان برای اولین بار 
در ایران به نمایش درآمد. اثری که به دلیل عنوان جذابش برای مخاطب ایرانی؛ از اقبال 
بسیاری برخوردار بود. همچنین بنابر آخرین گزارش های دبیرخانه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی سینما حقیقت؛ در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، تا به امروز فیلم 
»پرسپولیس- شیکاگو« آخرین اثر مستندساز کهنه کار ایرانی، ارد عطارپور در رتبه نخست 
و فیلم »جوکر/ سیاه زخم« کاری از سجاد ایمانی در رتبه دوم قرار دارند. گفتنی جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برای اولین بار در این دوره از جشنواره به بهترین فیلم 
براساس آرای مردمی تعلق خواهد گرفت. دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینما 

حقیقت تا ۲5 آذرماه ۱397 در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

دوره کاری »بانوی صورتی« پایان یافت

تلویزیون رسمی کره شمالی تصمیم گرفته است، در راستای 
استفاده از جوانان به همکاری  خود با خانم »ری چون هی«، 

گوینده مشهور به »بانوی صورتی« پایان دهد.
به نقل از النشرة، ری چون هی 75 ساله حدود 47 سال با 

تلویزیون کره شمالی همکاری مستمر داشته است.
او در سال ۱97۱ کار خود را آغاز کرده و به دلیل بیان 

حماسی اخبار مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی مشهور است.
او به دلیل استمرار در پوشیدن لباس سنتی »هانبوک« که به رنگ صورتی است، به بانوی 
صورتی شهرت یافت. ری چون هی توانسته بود خواسته کیم ال سونگ، رهبر وقت 
کره شمالی را که گفته بود »می خوام دشمنانمان با شنیدن صدای او )ری چون هی( از 

ترس بلرزند«، برآورده سازد.
منابع خبری گزارش داده اند، در راستای طرح کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی 
با شعار »همراهی با قرن جدید و گرایش های آن« به دوره کاری این گوینده باسابقه 

تلویزیون پایان داده شد.

دادستانی اسپانیا »شكیرا« را به تخلف مالیاتی متهم کرد

دادستان عمومی بارسلون روز جمعه شکیرا، خواننده 
کلمبیایی را به تقلب مالیاتی متهم کرد. یورونیوز نوشت: 
این  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  اسپانیا  دادستانی 
خواننده 4۱ ساله با اعالم اقامت خود در جزایر باهاما 
قصد داشته است از پرداخت مالیات هایش در اسپانیا 

خودداری کند. بنا به اعالم دادستانی عمومی بارسلون، شکیرا بین سالهای ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱4 میالدی دستکم شش تخلف مالیاتی انجام داده است. عالوه بر شکیرا یک 
وکیل دادگستری مستقر در نیویورک نیز به دلیل کمک به فرار مالیاتی در این پرونده 

متهم شده است.
دادستانی بارسلون بر این باور است که شکیرا در سالهای مورد نظر به طور دائمی در 
اسپانیا اقامت داشته است. این بازه زمانی به دورانی بر می گردد که ارتباط شکیرا با جرارد 
پیکه، بازیکن اسپانیایی فوتبال علنی شد. بنا به قانون اسپانیا اگر فردی بیش از نیمی از سال 

را ساکن اسپانیا باشد موظف است مالیات خود را در این کشور پرداخت کند.

ششمین روز جشنواره بین المللی سینما حقیقت

رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری انتظار از پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری را توجه 
و  دانست  کاربردی  پژوهش های  به 
گفت: این پژوهش ها بویژه در بخش 
پژوهشکده گردشگری باید ارتقاء پیدا 

کند.
رییس  معاون   - مونسان  علی اصغر 
میراث  سازمان  رییس  و  جمهور 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - 
که ۲4 آذر در آیین افتتاح هفته پژوهش 
می گفت،  سخن  ایران  ملی  موزه  در 
علم بدون پژوهش را چراغی دانست 
که به مرور به سمت خاموشی می رود 
و اظهار کرد: پژوهش یک امر ارزش 

آفرین در این زمینه است.
وی افزود: پژوهش را می توانیم در دو 
بخش کلی، یک بخش که به تولید علم 
منجر می شود و بخش دیگر پژوهش 
هایی که کاربردی گفته می شود و گره 
از مشکالت حل می کند، ببینیم. هر 
اگر یک بخش  است  مهم  دو بخش 
را جلو ببریم و به بخش دیگر اهمیت 
ندهیم نامتوازنی ایجاد می شود، بنابراین 
تولید علم  به  پژوهشگران  داریم  نیاز 
بپردازند و به امور و مشکالت مربوطه 
توجه کنند راهکار ارائه دهند و گرهی 

از مشکالت باز کنند.

ادامه داد: در پژوهشکده های  مونسان 
دیگر گروه های مختلف اقدامات خوبی 
انجام داده اند، پایان نامه های خوبی در 
آنها  به  باید  که  شده  تهیه  موارد  این 
بخش هایی  در  همچنین  کنیم،  توجه 
که جدیدتر به میراث فرهنگی اضافه 

شده اند، نیز باید توازن ایجاد شود.
در  گروه  دو  تبدیل  به  اشاره  با  او 
به  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
این  در  باید  کرد:  بیان  پژوهشکده، 
گروه ها که به تازگی تبدیل وضعیت 
شده اند، بیشتر کار شود و پژوهش ها به 
کمک سازمان میراث فرهنگی بیایند تا 
راهکارهای مفید ایجاد شود و بهره ی 

مناسب بیشتری ببریم.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه شکی 
از  فرهنگی  میراث  که  نیست  آن  در 
بخش های مهم کشور است، اظهار کرد: 
اینکه بگوییم امروز میراث فرهنگی در 
جهان بسیار مهم است، زیره به کرمان 
بردن است، همه می دانند ایران با داشته 
های تاریخی و مهم فخر ماست  و در 
واقع افتخار ما داشتن میراث فرهنگی 

است که باید به آن توجه شود.
داشته های  مبنای  این که در  بیان  با  او 
از  مفیدی  استفاده های  باید  فرهنگی 
این  که  کشورهایی  گفت:  شود،  آن 
جاذبه ها را ندارند با پروژه های مختلف 

ایجاد  خود  برای  را  جذابیت هایی 
می کنند تا از طریق گردشگری کسب 
درآمد و ایجاد شغل کنند حیف است 
این همه داشته در میراث فرهنگی داشته 
باشیم اما نتوانیم به گردشگران مان نشان 

دهیم
مونسان افزود: ما در دو بعد از میراث 
بهره  گردشگری  طریق  از  فرهنگی 
می بریم باید به سایر ملل این میراث 
را معرفی کنیم و مردم همه دنیا پیشینه 
دیگر کسب  از سوی  بدانند  را  ایران 
درآمد و ایجاد شغل کنیم و با ایجاد یک 
راه حل مفید برای ادامه مسیر و راه ها به 

این مسئله نیز می رسیم.

سازمان  انتظار  این که  به  اشاره  با  او 
توجه  پژوهشگاه؛  از  فرهنگی  میراث 
به پژوهش های کاربردی است، اظهار 
کرد: این پژوهش ها به ویژه در بخش 
پژوهشکده گردشگری باید ارتقا پیدا 

کند.
وی گفت: سند توسعه گردشگری در 
حال ارتقا است وقتی پژوهشگاه به این 
بزرگی با این ظرفیت و هیأتهای علمی 
مسیری  باید  می کند:  فعالیت  مناسب 
مشخص و راهکاری مناسب در این 

زمینه ارائه دهد.
رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری ادامه داد: خواسته 
بودم کارمندان پژوهشگاه و پژوهشکده 
های مختلف مشکالت خود را مطرح 
کنند، در گام بعدی حتی مدیران خود 
مشکالت  باید  کشور  جای  همه  در 
را به پژوهشگاه اعالم کنند تا اساتید 
پژوهشگاه راهکارهای مناسب را ارائه 
دهند و برای ارتقای گروه گردشگری 
اتفاق  این  گردشگری  پژوهشکده  به 

رخ دهد.
در  که  طور  همان  باید  او،  اعتقاد  به 
فرهنگی  میراث  مختلف  های  بخش 
در پژوهشگاه شاهد رشد هستیم باید 
در بخش گردشگری نیز شاهد اتفاقاتی 

برای گردشگری کشور باشیم.
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 نوبت دوم

 پوستر فیلم سینمایی »ترانه« به کارگردانی مهدی صاحبی در آستانه 
اکران عمومی فیلم رونمایی شد.

این فیلم به تهیه کنندگی محمدتقی انصاری، نویسندگی و کارگردانی 
مهدی صاحبی و سرمایه گذاری حسن بیرانوند، ساخته سال ۱396 
در ژانر اجتماعی است و به موضوع مدلینگ و فشن پرداخته است.
»ترانه« پس از پایان اکران فیلم »کلمبوس« با سرگروهی کورش 
اکران می شود. این فیلم روایتگر داستان زندگی دختر دانشجویی 
است که کانون از هم پاشیده خانواده اش مشکالت زیادی را برای 
او به وجود آورده  تا جایی که برای تأمین هزینه های زندگی فعالیت 
در یک شرکت مدلینگ غیررسمی را انتخاب می کند و در این مسیر 

گرفتار افرادی می شود که او را تا پای مرگ پیش می برند.
الهه حصاری، اندیشه فوالدوند، امیررضا دالوری، مریم معصومی، 
بابک انصاری، نازنین فراهانی، سیاوش چراغی پور، حدیث مدنی، 
ایران مسعودی، آیدا تبیانیان، نسیم مسلمی، مهناز کرباسچیان، میترا 

شاکری و ریحانه محمدنژاد بازیگران »ترانه« هستند

 »ترانه« در کورش
 اکران یم شود

هند  کشور  در  کراال  فیلم  بین المللی  جشنواره  بیست وسومین 
ساخته روح اهلل  تاریک«  »اتاق  به  فیلم  بهترین  جایزه  اعطای  با 

حجازی به پایان رسید.
اتاق تاریک پنجمین فیلم بلند سینمایی روح اهلل حجازی است که 
وی نویسندگی و تهیه کنندگی آن را نیز برعهده دارد و پیش از 
این جایزه بهترین فیلم جشنواره »هانوی« ویتنام را نیز دریافت 

کرده بود.
این اثر سینمایی داستان فرهاد و هاله است که فصل جدید زندگی 
خود را آغاز کرده اند و این سرآغاز تغییرات دیگری است که آنها 

را در مواجهه با مسائل جدیدی قرار می دهد.
در جشنواره فیلم کراال که امسال مجید مجیدی کارگردان ایرانی 
بر عهده داشت عالوه  را  رقابتی  داوران بخش  ریاست هیات 
بر فیلم »اتاق تاریک«، »حکایت دریا« ساخته بهمن فرمان آرا و 
»همچنان که می ُمردم« به کارگردانی مصطفی سیاری به نمایندگی 

از سینمای ایران نیز در بخش رقابتس حضور داشتند.
هنچنین فیلم اسپانیایی زبان »همه می دانند« به کارگرادانی اصغر 

فرهادی در افتتاحیه به روی پرده رفت.
»3 ُرخ« ساخته جعفر پناهی و »درساژ« از پویا بادکوبه نیز در 
بخش سینمای جهان بیست وسومین جشنواره فیلم »کراال« هند 

حضور داشتند.
بیست وسومین جشنواره بین المللی فیلم »کراال« از تاریخ 7 تا ۱3 

دسامبر ۲۰۱8 )۱6 تا ۲۲ آذرماه( در کشور هند برگزار می شود.

»ااتق اتریک« هبرتین فیلم 
جشنواره کراال شد

کارگردان سریال »گاندو« بیان کرد که برای ادامه تصویربرداری این 
سریال در روزهای آینده به  تبریز، شیراز، ترکیه، چین و مسکو 
سفر می کنند. جواد افشار  درباره سریال »گاندو« و تصویربرداری 
این مجموعه در روزهای آینده بیان کرد: تصویربرداری سریال 
»گاندو« از نیمه رد شده است و ما هنوز در فاز اول تصویربرداری 
پروژه هستیم. این سریال چندین فاز دارد و از قصه ها و ماجراهای 
متنوعی بهره گرفته است. کارگردان »گاندو« با اشاره به ادامه تولید 
این سریال اظهار کرد: ما اکنون برای ضبط برخی صحنه های 
سریال »گاندو« در تهران هستیم و در چند روز آینده برای ادامه 
تصویربرداری به تبریز، شیراز و ترکیه می رویم، همچنین چند 

سکانس هم در چین، مسکو و احتماال در کنیا خواهیم داشت.
افشار در پایان بیان کرد: موضوع سریال امنیت ملی است و مسایلی 
که می تواند به این امنیت ملی صدمه وارد کند، بنابراین »گاندو« 

بخشی از این دغدغه های امنیتی کشور را به تصویر می کشد.
داریوش فرهنگ، وحید رهبانی، پیام دهکردی، لیال اوتادی، سارا 
خویینی ها، علیرام نورایی، آزیتا ترکاشوند، نگار عابدی، خسرو 
شهراز، پندار اکبری، عرفان ابراهیمی، مجید نوروزی، علی افشار، 
جمشید  طاهری،  محمدجواد  شهیدی،  نیلوفر  نادری،  اتابک 
جهانزاده، بهزاد رحیم خانی، فلیپ ساپرکین، فرشته آلوسی، سارا 
محمدی، میثم ولیخانی، مصطفی سلطانی، یاسمین پیداودی، آیدا 
جعفری و ناره گرگوریان از جمله بازیگرانی هستند که در این 

سریال پر ستاره ایفای نقش خواهند کرد.

 سفر »گاندو« 
به چین و روسیه

عضو هیات رئیسه کانون وکالی دادگستری استان کرمانشاه از اهدای 
تندیس مهر حقوق بشر به علی دایی اسطوره فوتبال ایران خبر داد.

شهاب تجری در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: این تندیس به واسطه 
فعالیت های بشردوستانه و خیرخواهانه یکسال اخیر علی دایی در 
مناطق زلزله زده کرمانشاه به او اهدا خواهد شد. تندیس مهر حقوق 
بشر به وی بابیان اینکه مراسم اهدای این تندیس 3۰ آذر در تاالر بهمن 
دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه برگزار می شود، افزود: با هماهنگی های 
انجام شده، این شخصیت مطرح ملی در مراسم اهداتندیس حضور 

خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کانون وکالی دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به 

اینکه امسال عالوه بر یک شخصیت ملی، به یک نهاد استانی نیز این 
تندیس اهدا خواهد شد، گفت: در این مراسم تندیس مهر حقوق بشر 

محلی را به جمعیت امام علی )ع( اهدامی کنیم.
وی یادآورشد: کانون وکالی دادگستری استان کرمانشاه از سال 9۱ 
تاکنون هرساله مراسم اهدای تندیس مهر حقوق بشر را با اهدای 
این تندیس به یکی شخصیت های ملی که فعالیت های بشردوستانه 
از جمله  افزود:  است.تجری  کرده  برگزار  داشته اند،  توجهی  قابل 
شخصیت هایی که تاکنون این تندیس به آنها اهدا شده می توان به 
پرویز پرستویی، شهرام ناظری، دکتر جمشید ممتاز – استاد برجسته 
جهانی حقوق- و کالنتر هرمزی – متخصص زیبایی که تیمش در 

شهرهای مختلف ایران جراحی رایگان زیبایی افراد نیازمند را انجام 
می دهند- اشاره کرد.وی ادامه داد: سال گذشته نیز تندیس مهر حقوق 
بشر به “مردم ایران” اهدا شد که این تندیس اکنون در موزه صلح ایران 

نگهداری می شود.

تندیس مهر حقوق بشر به علی دایی اهدا می شود

آیین افتتاحیه پردیس سینمایی ساحل اصفهان با حضور محسن مومنی شریف رییس 
حوزه هنری، محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و جمعی از 
سینماگران و مدیران فرهنگی و سینمایی کشور و اصحاب رسانه چهارشنبه ۲8 

آذرماه  جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، محمود کاظمی مدیرعامل 
موسسه »بهمن سبز« با اعالم این خبر افزود: عملیات احداث دومین پردیس سینمایی 
شهر اصفهان با نام »ساحل« با موفقیت به پایان رسید و این پردیس که معماری ایرانی 
و ویژگی هایی منحصر به فرد در میان سینماهای کشور دارد، چهارشنبه ۲8 آذر ماه با 
حضور محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، محمد حمزه زاده رییس سازمان 

سینمایی سوره مهر و تعدادی از سینماگران افتتاح می شود.
وی همچنین خبر داد: آئین افتتاحیه این پردیس بزرگ سینمایی با حضور جمعی از 
مدیران ارشد سینمایی، فیلمسازان و تهیه کنندگان و مدیران حوزه پخش و سینماداری  
صورت می گیرد و بیژن امکانیان، مجید مظفری، علیرضا تابش، تینا پاکروان، حبیب 
ایل بیگی، حبیب اسماعیلی، محمد حسین قاسمی، سید محمود رضوی، علی 
سرتیپی، غالمرضا فرجی، محمدرضا صابری، و ...تعدادی دیگر از سینماگران از 

میهمانان این مراسم خواهند بود.
وی با اشاره به ساختار پردیس سینمایی »ساحل« که دارای ویژگی های منحصر به 
فردی نسبت به سینماهای کشور است، یادآور شد: دو سالن سینمایی این پردیس 
برای نخستین بار در سطح کشور ویژه کودکان و سینمای انیمیشن طراحی شده، 
ضمن اینکه سینما ساحل مجهز به مهد کودک است. یعنی فردی که به سینما می آید 
فرزند خود را به سینما کودک تحویل می دهد که البی این سالن ها به شکل مهد 
کودک خواهد بود. همچنین، پردیس سینمایی ساحل دارای یک سالن روباز با نمای 
33 پل است که صدا از طریق هدست به گوش مخاطبان خواهد رسید و در این 

شرایط مخاطب در حین غذا خوردن از تماشای فیلم هم لذت خواهد برد.
کاظمی با اشاره به روند فعالیت این نهاد هنری در عرصه فرهنگ، هنر و سینما 
عنوان کرد: حوزه هنری به صورت جدی برای توسعه و تقویت زیرساخت های 
سینما و ارتقای سالن های سینمایی در قالب نوسازی، تجهیز و بهسازی سینما ها در 
تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها ورود کرده و »سینماسازی« را به عنوان یکی از 
ضرورت های مهم جزو سیاست ها و اولویت  فعالیت های سازمان سینمایی حوزه 

هنری در سالجاری است.
به گفته وی؛ نهضت بازسازی و نوسازی ناوگان سینماهای حوزه هنری که در دو 
سال اخیر اوج گرفته، در سال 97 برغم محدودیت ها و مشکل منابع با قدرت و 

جدیت بیش تری ادامه می یابد. 

آیین افتتاح پردیس سینمایی ساحل 
اصفهان 28 آذر برگزار می شود


