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وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

تحریمها،استقاللکشورراهدفگرفتهاند

سادهانگاری
پیچیدگیهایدنیای
فیلمیچندمنظوره!

به گزارش زمان ،فیلم »جاده قدیم« درامی است که مجموعه ای از موضوعات و خرده پیرنگ ها را در خود دارد. فیلم با نگاهی همه چیزدان در تالشی ناکام، همه چیز را 
به یکدیگر مرتبط می کند. مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی در کنار همدیگر قرار است نمایی کلی از شرایط جامعه امروز را بازنمایی کنند. در نیمه نخست 
فیلم پس از مهمانی  دادن ها، آشنایی با اعضای خانواده مینو- مهتاب کرامتی- در سکانس معرفی شخصیت ها صورت می گیرد. مینو زنی مدیر،  مقتدر و مهربان است که 
مسائل خانودگی با تدابیر او حل می شوند. از آنجا که فیلمساز نمی خواهد با طرح یک یا چند موضوع در مسیر دراماتیک رضایت دهد؛ سعی دارد در مجالی که به دست 
آورده از همه چیز سخن بگوید و در کمال ساده انگاری آنها را به یکدیگر مرتبط بداند. اینکه رئیس یک بانک خصوصی از گرفتن وام میلیاردی یکی از مشتریانش که 
با کارمند بانک رابطه ای غیرمتعارف دارد؛ جلوگیری کند و آن را به اختالس های سال های اخیر ربط دهد؛ با این اوصاف که حاال قهرمانی در کسوت زنی مقتدر جلوی 

آن را می گیرد؛ انگاره ای فمینیستی از قهرمان پروری جنسیت زده ای است که در این فیلم جدی به نظر نمی رسد.
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روزانهم صبح اریان

توجه ویژه دولت 
 به تولید 
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 معلمان هستم

تازه ترین 
جزئیات مذاکرات 

حج 98
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد:

بارزترین مصداق»مرگ بر آمریکا «خدمت
 به کشور است 

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ؛

رسیدیم خودکفایی  به  وابستگی  عمق  از 
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رژیمصهیونیستیباحمایتآمریکا
تروریستهاراساماندهیمیکند

وزیر اطالعات: سرویس های امنیتی کشورهای 
همسایه علیه امنیت ایران وارد عمل شده اند

سرمقاله

تغییر رویکرد
 تهدیدهای آمریکا

همه قرائن حکایت از تشدید اقدام های آمریکا 
علیه حاکمیت سیاسی ایران دارد. این اقدام ها 
که ابتدا چهره اقتصادی و ایدئولوژیک داشت، 
اکنون وجوه تازه تری از نزدیک شدن به احتمال 
یک رودررویی مستقیم از جنس نظامی را به رخ 
می کشد. آیا ایران و امریکا به برخورد نظامی 
نزدیک شده اند؟واشنگتن امیدوار بود با اعالم 
رسمی دور تازه تحریم ها علیه ایران در چهارم 
نوامبر)۱۳ آبان گذشته( شوک بی ثبات کننده ای 
کشور  این  اقتصادی  ـ  سیاسی  سامان  بر  را 
وارد کند. به زعم دولت ترامپ، شروع رسمی 
تحریم ها می توانست حداقل ناآرامی هایی ایجاد 
کند مانند آنچه در دی ماه سال ۹۶ در شهرهای 
بازار  در  شوک  ایجاد  به ویژه  داد.  رخ  ایران 
پول های خارجی و قیمت اقالم مصرفی، بستر 
اعتراض های اجتماعی را برای واداشتن تهران به 
عقب نشینی از مواضع اصولی اش سبب می شد. 
اما برخالف همه انتظارها، چنین نشد و به عکس 
تهران توانست با تدابیر کنترلی به مثابه ضربه گیر، 
مانع هرگونه بی ثباتی شود که واشنگتن در پی 

آن بود.

2 جالل خوش چهره

نگاه روز
ابهام در زمان توزیع بسته 

حمایتی کارگران
3

وزیر اطالعات با بیان اینکه نیروهای اطالعاتی بیش از 
۳۰۰ تیم تروریستی را شناسایی و منهدم کرده اند، گفت: 
کشورهای  و  همسایه  کشورهای  امنیتی  سرویس های 

دوردست علیه امنیت ایران وارد عملیات شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی بررسی سوال جهانبخش محبی نیا نماینده 
مردم میاندوآب از سیدمحمود علوی وزیر اطالعات در 
نیا  گرفت.محبی  قرار  مجلس  علنی  کار صحن  دستور 
در این سوال خواستار ارائه گزارشی از عملکرد وزارت 
اطالعات برای رفع اقدامات مخل امنیت و جلوگیری از 
هرگونه بحران در سال ۹۷ شده بود.در ابتدای جلسه محبی 
نیا گفت: کسب رضایت مردم بزرگترین آرمان نظام اسالمی 
است، ان شا اهلل با تهیه طرحی از سوی نمایندگان بتوانیم 

از معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، 
رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان های مستقل در مجلس 
سوال کنیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم 
پیشگیری از نارضایتیهای مردم گفت: این اقدام با استفاده 
از قدرت نرم و بسته های امنیتی امکان پذیر است.نماینده 
میاندوآب ادامه داد: نگاهی به اتفاقات تلخ سال گذشته 
آمادگی کامل ارکان نظام را تایید نمی کند. مبانی تامین 
امنیت ما با شیوه های سنتی است که موجب ورود داعش 
به مجلس، مسمومیت کودکان در میرجاوه، حمله داعش 
به مرزهای غربی شد.وی ادامه داد: تولید قدرت نرم به 
ارتقا ضریب مشروعیت گره خورده است و موجب تقویت 
حقوق شهروندی می شود.محبی نیا ادامه داد: ما از فرهنگ 
کودتا، استبداد و اشرافی زدگی جسته ایم اما متاسفانه در 

کانون های تصمیم سازی درون نظام نابسامانی هایی دیده 
می شود که بعید از خطا و غفلت نشات گرفته باشد. ما 
در کشف ویروس های آلوده ای که در حوزه فرهنگ و 
اقتصاد وارد شده اند ناکارآمد بوده ایم.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه خطاب به علوی گفت: ورود به اتاق سیاست 
و آزار برخی استادهای دانشگاه و ایجاد منازعه با برخی 
گروهها و فرق خطای مسلم است و نظام اطالعاتی نباید 
از نظر مشتری عائله دار باشد.نماینده میاندوآب، هر گونه 
تجزیه طلبی و آشوب را محکوم کرد و گفت: رفتن به سراغ 
جماعت و اشخاصی که با نظام کاری ندارند دلیل شرعی 
و قانونی ندارد.وی نقش وزارت اطالعات در امن کردن 
خاورمیانه را مهم خواند و گفت: شایسته است این نقش 
پررنگ تر شود، مراوده اطالعاتی با ارتش، سپاه و نیروی 

انتظامی از ضروریات مدیریت هوشمند است.
در ادامه، حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات 
گفت: شرایط امنیتی ما امروز متفاوت با سال های گذشته 
و  همسایه  کشورهای  امنیتی  سرویسهای  امروز  است، 
کشورهای دوردست علیه امنیت کشور ما وارد عملیات 
شدند.وی ادامه داد: از عملیات تروریستی به صورت مالی 
حمایت تمام عیاری می شود در سال های قبل داعش 
به  تروریست ها  بود و  داده  دولت خودخوانده تشکیل 
انبارهای عظیم سالح های ارتش عراق و سوریه دست 
یافته بودند.وزیر اطالعات گفت: امروز هم اگر داعش زمین 
را از دست داده اما اسلحه را از دست نداده و سالح را 

زمین نگذاشته است.
ادامه در صفحه3

وزیر اطالعات: سرویس های امنیتی کشورهای همسایه علیه امنیت ایران وارد عمل شده اند

رژیمصهیونیستیباحمایتآمریکاتروریستها
راساماندهیمیکند

موگرینی:بدونبرجاممذاکرهباایرانسختتراست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که بدون برجام مذاکره با ایران 
درباره موضوعات دیگر سخت تر خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز در کنفرانس عدم اشاعه و خلع سالح اتحادیه اروپا در سخنرانی 
آغازین خود گفت: امنیت باعث نمی شود که دستاوردهای گذشته را نابود کنیم، 
به ویژه وقتی به دالیل سیاسی حاصل شده باشد، بلکه باید با صبوری و اشتیاق 
بر اساس آن )دستاورد( ساخت.موگرینی ادامه داد: من بر این باورم که امنیت 

امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند خلع سالح و عدم اشاعه است. ما ساده 
و بی تجربه نیستیم. گاهی اوقات اروپایی ها بی تجربه و ساده تلقی می شوند اما 
برعکس، ما عملگرا و واقع بین هستیم.وی تصریح کرد: من معتقدم که ما 
خودمان زخم جنگ و نابودی را روی پوستمان حس کرده ایم و به همین دلیل 
است که می دانیم در شرایط دشوار عملگرایانه ترین کاری که می توان انجام داد 
این است که سرسختانه به تالش ادامه دهیم تا به بلند پروازانه ترین اهداف دست 

یابیم. امروز این هدف، جهانی عاری از سالح هسته ای است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: می دانم که این کار ممکن به 
نظر نمی آید و حتی غیرممکن به نظر می رسد اما توافق هسته ای با ایران نیز 
غیرممکن به نظر می آمد.موگرینی گفت: تنها راه تضمین عدم اشاعه در بلند 
مدت و به شکلی پایدار و ماندگار از طریق توافق های چندجانبه خواهد بود که 
توسط همه مورد توافق قرار گرفته و توسط سازمان های بین المللی به تصویب و 
تایید رسیده است. درست مثل توافق هسته ای با ایران که اجرای آن تاکنون ۱۳ 

بار از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است.
 من در اینجا از کار خوب و حرفه ای آژانس در این زمینه قدردانی می کنم.وی 
خاطرنشان کرد: ما می دانیم که توافق با ایران تنها درباره عدم اشاعه هسته ای 
است و این وظیفه ای بود که شورای امنیت سازمان ملل در آن زمان به ما 
محول کرد. هرچند تقریبا تمام ما نسبت به سیاست های ایران نگرانی هایی داریم، 
ازجمله برنامه موشکی بالستیک ایران که از نظر من تاثیری بی ثبات کننده بر 

خاورمیانه دارد که منطقه ای پر تنش است.
ادامه در صفحه2

وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و دی میستورا در ژنو توافق کردند که برای 
تشکیل اولین نشست کمیته قانون اساسی سوریه اوایل سال آینده میالدی 

)20۱9( در ژنو تالش کنند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، محمدجواد ظریف، سرگئی الوروف و مولود 
چاووش اوغلو وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه به همراه استفان دی میستورا 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیروز در پایان نشست ژنو 
درباره کمیته قانون اساسی سوریه بیانیه ای صادر کردند. محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که برای شرکت در این نشست به ژنو سفر 
کرده بود در بدو ورود به ژنو عنوان کرد: »انتظار داریم به توافقی برای تشکیل 

کمیته قانون اساسی سوریه در نشست ژنو دست یابیم.«
نشست سه جانبه مذاکره کنندگان ارشد کشورهای ضامن روند آستانه )روند 
صلح سوریه(، شامگاه دوشنبه در ژنو با حضور »حسین جابری انصاری« دستیار 
ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی، »الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه 
پوتین در امور سوریه و »سدات اونال« معاون وزیر خارجه ترکیه و هیأت های 

همراه برگزار شد. 

مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه در این نشست، پیش نویس 
بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه سه کشور که دیروز سه شنبه 2۷ آذر در ژنو 

برگزار می شد را بررسی و نهایی کرده بودند.

توافقایران،روسیهوترکیهبرایتشکیلاولیننشست
کمیتهقانوناساسیسوریه

*رویا سلیم
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تغییر رویکرد تهدیدهای آمریکا

*جالل خوش چهره
همه قرائن حکایت از تشدید اقدام های آمریکا علیه حاکمیت سیاسی 
ایران دارد. این اقدام ها که ابتدا چهره اقتصادی و ایدئولوژیک داشــت، 
اکنون وجوه تازه تری از نزدیک شدن به احتمال یک رودررویی مستقیم 
از جنس نظامی را به رخ می کشــد. آیا ایران و امریکا به برخورد نظامی 

نزدیک شده اند؟
واشــنگتن امیدوار بود با اعالم رسمی دور تازه تحریم ها علیه ایران در 
چهارم نوامبر)۱۳ آبان گذشته( شــوک بی ثبات کننده ای را بر سامان 
سیاسی ـ اقتصادی این کشــور وارد کند. به زعم دولت ترامپ، شروع 
رسمی تحریم ها می توانست حداقل ناآرامی هایی ایجاد کند مانند آنچه 
در دی ماه سال 9۶ در شهرهای ایران رخ داد. به ویژه ایجاد شوک در بازار 
پول های خارجی و قیمت اقالم مصرفی، بستر اعتراض های اجتماعی را 
برای واداشتن تهران به عقب نشینی از مواضع اصولی اش سبب می شد. 
اما برخالف همه انتظارها، چنین نشد و به عکس تهران توانست با تدابیر 
کنترلی به مثابه ضربه گیر، مانع هرگونه بی ثباتی شود که واشنگتن در 
پی آن بود. اکنون و به رغم همه اقدام ها برای محدود سازی اقتصاد ایران، 
دولتمردان امریکایی شــکل خشن تری را برای بیان خواست های خود 
از تهران پیشــه کرده اند.این روزها مقام های دولت ترامپ کمتر از لزوم 
تغییر رفتار نظام سیاسی ایران می گویند، بلکه با به رخ کشیدن برخی 
نمایش ها مانند حضور »رضا پهلوی« در اندیشکده انستیتو واشنگتن به 
عنوان به اصطالح گروه آلترناتیو، برپایی نمایشگاه هایی مثل آنچه »برایان 
هوک« معاون وزیر امور خارجه امریکا درباره توانمندی موشــکی ایران 
انجام داد، سفرها و سخنرانی های مستمر »مایک پمپئو« در نقاط مختلف 
جهان و در چارچوب ایجاد هراس عمومی علیه دولتمردان ایرانی و توان 
نظامی این کشور، سخن از لزوم تغییر رژیم سیاسی گفته می شود.این 
تغییر رویه از یکسو ناشی از ناکامی در وارد کردن شوک اولیه به ثبات 
سیاسیـ  اقتصادی ایران است . از سوی دیگر وادار کردن تهران به قبول 
مطالباتی است که بتواند به سیاست های منطقه ای دولت ترامپ از حیث 
کارآمدی، مشروعیت دهد. تدارک برگزاری مانور در شمال دریای عرب 
و نزدیک آب های ایران با حضور »جان اس استنیس« )ناو پنجم نیروی 
دریایی امریکا( و نیز براساس گزارش وال استریت ژورنال به نقل از منابع 
آگاه، اعزام ناوبرهای هواپیمابر به خلیج فارس، هدایت نیروهای داعش از 
سوریه و عراق به افغانستان و  تالش برای همسو سازی طالبان با هدف 
نزدیک کردن تهدیدها به بدنه امنیتی ایران، همگی به تشدید تهدیدهای 
واشنگتن اشاره دارد. تهدیدهایی که به طور مستقیم نظام سیاسی ایران 
را نشانه گرفته است. در این حال نباید از نظر دور داشت که مهمترین 
مشکل واشنگتن در سیاست های ضد ایرانی اش، نبود مشروعیتی است 
که بایــد اقدام های او را نزد افکار عمومی توجیه کند. آخرین جلســه 
شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، گواه این مدعاست. اجالس یاد 
شده نشان داد که دولت امریکا برای اقدام های خود همچنان با بحران 
مشروعیت روبروست. اگرچه همه اقدام های ایذایی از جمله فلج سازی 
اقتصاد، آسیب پذیر کردن سامان سیاسی ادامه دارد، ولی تغییر لحن و 
رویکرد واشنگتن از اعالم و اجرای سیاست های تحریمی به تهدیدهای 
نظامی از جنس آنچه در باال به آنها اشاره شد، حاکی از ناکامی در ایجاد 
شوک بی ثبات کننده در سامان سیاسیـ  اقتصادی ایران است.   اما این 
نمایش تهدید تا چه اندازه می تواند برای تهران واقعی جلوه کرده و باور 
پذیر باشــد؟ تهدید واشنگتن تا کجا می خواهد به لبه پرتگاه رودرویی 
مستقیم نزدیک شود؟  آیا سیاست واشنگتن برای ایجاد هراس از ایران 
نزد جامعه جهانی کامیاب خواهد شــد؟ ســرانجام اینکه آیا به راستی 
اراده ای واقعی در این کار وجود دارد؟ یا نمایشــی اســت برای فرسوده 
سازی مقاومت ایران؟ همه چیز به اراده، ابتکار و تصمیم های دو طرف 

بسته خواهد بود.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تمدید عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران 
آسیا و اقیانوسیه

عضویت بانک آینده، در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه، تمدید شد.
به گزارش زمان، بانک آینده، با هدف تعامل بهینه با بانک های پیشتاز و 
استفاده از فرصت ها، ظرفیت ها و دیدگاه های بانک های برجسته حوزه 
آسیا و اقیانوسیه، از سال ۱۳95 )20۱۶ میالدی(، به انجمن بانکداران 
آسیا پیوسته است.انجمن بانکداران آسیا؛ با عضویت بیش از ۱20 بانک 
معتبر از کشورهای مختلف، از جمله: ایران، بزرگ ترین نهاد تخصصی 
غیردولتی بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه است که برقراری تعامل و 
ارتباط بین آنها در بهبود ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها مؤثر خواهد 
بود.عضویت در این انجمن، ضمن ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه های 
اعضا در خصوص پیشرفت های جاری در صنعت بانکداری، زمینه ساز 
توسعه روابط و همکاری های بین بانک های عضو و بهره گیری از تجارب 

بین المللی در عرصه فعالیت ها نیز به شمار می رود.

مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به نقض 
حقوق بشر متهم کرد

 مجمع عمومی ســازمان ملل در قطعنامه ای که دوشــنبه شب به 
تصویب رســاند ایران را به آن چه نقض حقوق بشــر عنوان شــده، 

متهم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳0 
رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.افغانستان، ارمنستان، 
بالروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، 
اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقســتان، قزقیزســتان، لبنان، 
نیکاراگوئه، عمان، پاکســتان، روســیه، آفریقای جنوبی، صربستان، 
سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئال، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی 
بودند کــه با این قطعنامــه مخالفت کردندپیــش از این  تصویب 
قطعنامه ای درباره وضعیت حقوق بشــر ایران در نشست کمیته سوم 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با واکنش  مقام های ایران مواجه 
شد و آنچه که ازســوی آنها »استفاده ابزاری از حقوق بشر« خوانده 
شــده بود را مورد انتقاد قرار دادند.بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
امورخارجه کشــورمان پس از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم 
مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرده بود که این قطعنامه بدون در 
نظر گرفتن »واقعیات موجود ایران« و مبتنی بر »نگرشی گزینشی، 
تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاســی« تهیه و تصویب شده 
است.ســخنگوی وزارت امورخارجه همچنین این نهاد و کشورهای 
مختلف را به »اســتفاده ابزاری از حقوق بشر« متهم کرد و در ادامه 
افزود: عملکرد اسراییل، برخی کشورهای غربی و »برخی کشورهای 
مرتجع منطقه« باعث تضعیف »اعتماد به جامعه بین المللی« می شود.

رئیس جمهور به آنکارا سفر می کند

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور 
گفــت: رئیس جمهور بــه دعوت رســمی اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه و برای شرکت در پنجمین جلسه 
شورای عالی روابط راهبردی دو کشور به آنکارا سفر 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پرویز اسماعیلی معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: 
حسن روحانی رییس جمهور به دعوت رسمی رجب 
طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و برای شرکت 
در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی دو 
کشور به آنکارا ســفر می کند.وی ضمن اعالم این 
مطلب، گفت:  رئیس جمهــور در صدر هیات بلند 
پایه ای از اعضای سیاسی و اقتصادی کابینه بعدازظهر 
چهارشنبه و برای سفری دو روزه عازم پایتخت ترکیه 
می شود.اسماعیلی برگزاری پنجمین جلسه شورای 
عالی راهبردی ایران و ترکیه به ریاســت رؤســای 
جمهوری دو کشور را از مهمترین برنامه های این سفر 
عنوان و تصریح کرد: ایده تشکیل شورای عالی روابط 
راهبردی دو کشور نتیجه اولین سفر روحانی به ترکیه 
در دولت یازدهم بود و بر اساس آن رؤسای جمهوری 
اســالمی ایران و ترکیه روابط ۳0 میلیارد دالری را 
هدف گذاری کردند.معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در این ســفر اسناد 
مهمی در حوزه های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
در حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضا خواهد 
رسید، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور عصر پنجشنبه 

آنکارا را به سوی تهران ترک خواهد کرد.

واکنش ظریف به مواضع جنگ 
طلبانه نتانیاهو علیه ایران

 وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به مواضع جنگ 
طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بی توجهی 

کشورهای غربی به این مواضع انتقاد کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه در پیامی که در صفحه شخصی خود در 
توئیتر منتشر کرد به مواضع جنگ طلبانه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و بی توجهی کشورهای غربی به این 
مواضع انتقاد کرد.متن پیام ظریف به این شرح است:

»ابتدا نتانیاهو می آید و کنار کارخانه ساخت بمب 
اتمی می ایستد و ایران را تهدید به نابودی می کند. 
حاال هم خیلی راحت درباره موشک های تهاجمی 
خود به گزاف الف می زند که برد آن می تواند به هر 
جایی برسد. با این وجود هنوز هم دارد درباره موشک 
های بازدارنده و دفاعی ایران آه و ناله سر می دهد و 
غربی ها هم طوطــی وار نگرانی هایش را تکرار می 

کنند.«
امضای قرارداد تولید
 ۱۵ هزار تن ریل ملی

یک مقام مسئول با اشــاره به امضای قرارداد تولید 
۱5 هزار تن ریل ملی، آخرین وضعیت اجرای آزادراه 

تهران-شمال را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهــر، خیراهلل خادمی در 
نشســت خبری در حاشیه نمایشــگاه بین المللی 
حمل و نقل و صنایع وابســته، با اشاره به اینکه طی 
۴0 ســال گذشته، اقدامات بســیار خوبی در حوزه 
تأمین زیرساخت های حمل و نقلی صورت گرفته که 
بخش زیادی از نیازهای کشور را به عنوان زمینه ساز 
توسعه سایر بخش ها تأمین کرده است، اظهار داشت: 
در سال 5۷ کل خطوط ریلی کشور ۴5۶5 کیلومتر 
بوده؛ در حالی که امروز، طول مســیر خطوط ریلی 
کشور با احتســاب خطوط ریلی اصلی و فرعی، به 
۱۳ هزار و ۷90 کیلومتر افزایش یافته است؛ بنابراین 
در طی چهار دهه اخیر، طول خطوط ریلی کشــور 
بالغ بر 9000 کیلومتر افزایش داشــته است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی، همچنین با اشاره به وضعیت 
جاده های کشــور در طول چهار دهه پس از انقالب 
اسالمی نیز گفت: در سال 5۷ طول مسیر آزادراه های 
کشــور 2۸5 کیلومتر بود که امروز طول این مسیر، 
به 2۴00 کیلومتر رســیده است.مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: 
در دوره قبل از انقالب، هیچ بزرگراهی در کشور وجود 
نداشت؛ اما امروز بالغ بر ۱۶ هزار و ۸20 کیلومتر، طول 

بزرگراه های کشور است.
وی همچنین با بیان اینکه تا پیش از انقالب، حدود 
۴۷ هزار کیلومتر انواع راه اصلی و فرعی در کشــور 
وجود داشــت، تصریح کرد: امروز نیز طول راه های 
اصلی و فرعی کشــور به حدود ۱0۸ هزار کیلومتر 
می رسد که نشان می دهد در ۴0 سال گذشته، طول 
راه های اصلی و فرعی حدود ۶2 هزار کیلومتر افزایش 

پیدا کرده است.
خادمی، طول راه های روستایی آسفالته کشور در سال 
5۷ را حدود ۳000 کیلومتر عنوان کرد و افزود: طول 
این راه ها امروز به ۱0۴ هزار کیلومتر رسیده است که 

افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

اخبار

سرمقاله

حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی 
از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد

کالمامیر

مسیری  هیچ  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
هدف  به  را  ما  علمی،  توسعه  مسیر  از  سریع تر 
نمی تواند برساند لذا باید ملزومات توسعه کامل را 

در کشور فراهم کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
در مراسم رونمایی از ۱0 دستاورد فناورانه جهاد 
برگزار  دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ 
شد، اظهار داشت: دانش اصل اقتدار هر کشوری 
است و کشورهایی که همچون ایران، سابقه تاریخی 
و تمدنی دارند، باید به این موضوع توجه کنند.وی 
ادامه داد: هیچ مسیری سریع تر از توسعه علمی، 
ما را به هدف نمی رساند لذا باید ملزومات توسعه 
کامل از جمله نظری و عملی را در کشور فراهم 
کنیم.به گفته معاون اول رئیس جمهور، برای اینکه 
کشور به سمت توسعه علمی و پایدار برود، باید 
اراده ای شکل بگیرد و این اراده در همه دستگاه های 
با سرعت به  دولتی و خصوصی محقق شود که 
سمت توسعه کشور از مسیر توسعه علمی برویم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: نظام یکپارچه 
آموزش و پرورش در کشور را باید به وجود بیاوریم 
تا با یکپارچگی هر کدام یکدیگر را تکمیل کنند.

جهانگیری با بیان اینکه نقش فناوری در دهه های 
اخیر در توسعه کشور پررنگ تر شده است، گفت: 
نقش فناوری در کشورها از جمله ایران پررنگ تر 
شده و می تواند تحول اساسی در روند توسعه کشور 
به وجود بیاورد.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: 
یکی از مسائل ذینفعی که در توسعه تغییر کرده، 
منابع انسانی است.وی خاطرنشان کرد: جهت گیری 
اصلی در زمینه توسعه کشور با استفاده از فناوری 
از صدر نظام باید شکل بگیرد که این تاکنون شکل 
گرفته و در تمام دستگاه ها حتی بدنه شرکت ها 
چه خصوصی و دولتی انجام شده است.جهانگیری 
با بیان اینکه باید تالش کنیم که مبانی توسعه را 
به خوبی در کشور ایجاد کنیم، گفت: یک زمانی 
منابع طبیعی مهمترین عامل پیشرفت بود اما امروز 
منابع انسانی با کیفیت و متخصص موجب پیشرفت 

کشورها می شود.به گفته معاون اول رئیس جمهور: 
دانش نیروهای متخصص نقش مهم تری از ابزارهای 
پیچیده صنعتی دارند. به طوری که مدیریت دانش 
نیروهای انسانی بر بقیه مدیریت ها قابل اهمیت 
تر است و مسیر توسعه کشور را می تواند فراهم 
توسعه  مسیر  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کند.وی 
علمی پیش برویم، گفت: در این شرایط سخت و 
تحریمی تنها می توان با توسعه علمی در توسعه 
کشور تاثیر گذاشت.معاون اول رئیس جمهور تاکید 
آنها فرصت ساز بوده و  کرد: نهادهایی که نقش 
ایجاد ظرفیت کرده اند در این شرایط سخت بیشتر 
می توانند نقش آفرین باشند که جهاد دانشگاهی 
است.جهانگیری  بوده  نهادها  این  از  یکی  همواره 
تصریح کرد: نیروهای جوان جهاد دانشگاهی در 
دوره جنگ، سازندگی و بعد از آن نقش مهمی ایفا 
کرده اند و فرصت هایی را برای کشور ساخته اند.به 
گفته وی دوران جنگ یکی از دوران های شکوفایی 
دوران،  این  است.  بوده  کشور  این  استعدادهای 
دوران سختی بوده که جزء دوران استثنائی کشور 
محسوب می شد. اما از هر بخشی از کشور نیروهای 
تحصیلکرده باانگیزه توانستند موانع را برطرف کنند 
که جهاد دانشگاهی هم در این بخش ها توانسته 
طی ۴0 سال به خوبی بدرخشد.معاون اول رئیس 
جمهور تاکید کرد: اکنون در دوره ای هستیم که 
بخش های اقتصادی کشور مورد تهاجم دشمن 
است. ما نمی توانیم به راحتی به مردم بگوییم که 
وارد جنگ شده ایم. بمباران نشده ولی آمریکایی ها 
اسم همین جنگ را، جنگ اقتصادی علیه ایران می 
دانند و توانسته اند مراکز حساس اقتصادی ایران 
را هدف گیری کنند تا مردم با تنگنا روبرو شوند.

جهانگیری با اشاره به صنعت نفت و گاز که اصلی 
ترین منبع درآمد کشور محسوب می شود، گفت: 
این صنعت نیاز به نگهداری قطعات دارد که این 
می تواند در حوزه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
باشد.به گفته وی همچنین از طرف دیگر صنعت 
صادرات  است.  شده  گیری  هدف  خودروسازی 

یک  از  زیادی  بخش  اگر  است؛  ممنوع  قطعات 
خودرو را بتوانیم در کشور تولید کنیم و تنها ۱0 
درصد آن به موقع وارد کشور نشود، نمی توانیم به 
خاطر همین ۱0 درصد خودرو را در اختیار مشتری 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  دهیم.معاون  قرار 
صنعت فوالد نیز گفت: در حال حاضر یک یا دو 
ماده ای هست که اگر در اختیار این صنعت نباشد، 
صنعت فوالد را با مشکل روبرو می کند. همچنین 
پتروشیمی از دیگر صنایع حساس ما محسوب می 
شود که آمریکایی ها روی این صنعت هم دست 
توانمندی که  تاکید کرد:  اند.جهانگیری  گذاشته 
در ایران شکل گرفته، یک توانمندی بزرگ است. 
ایران در نقطه ای نیست که نتواند برنامه ریزی و 
مدیریت کند.وی گفت: ما امروز کشوری هستیم که 
متخصصان مان قادرند کشور را از پیچ های سخت 
عبور دهند. من اطمینان می دهم که صنعت کشور 
به هیچ عنوان در شرایط تحریم به مشکل بر نمی 
خورد.به گفته معاون اول رئیس جمهور، تحریم ها 
در صنعت قطعه سازی هم تاثیر گذاشته و آن ۳ تا 
۴ میلیارد دالری که وارد کشور می شده را می 
توانیم با دانشگاهیان درمیان بگذاریم که این قطعات 
را به تولید برسانند و با ظرفیتی علمی و فنی بی 
نیاز از واردات شویم.جهانگیری با بیان اینکه فرصت 
های خوبی می تواند پیش روی کشور قرار بگیرد، 
گفت: اگر خودروسازان به سرعت در نمایشگاه ها 
با دانشگاهیان در خصوص قطعات وارداتی تعامل 
برقرار کنند، می توان این قطعات را به صورت بومی 
در کشور تولید کرد و شرایط سخت را به فرصت 
تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه می توانیم بدین 
ببخشیم، گفت:  به توسعه کشور سرعت  واسطه 
جنگ ویرانی های زیادی داشت ولی فرصت هایی 
برای ما فراهم شد تا بتوانیم در مسیر تولید قرار 
بگیریم.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: خیلی 
از صنایع کشور هستند که جای تحقیقات و تولید 
تکنولوژی دارند.جهانگیری با اشاره به اقدام جهاد 
هدف  گفت:  نفت  صنعت  زمینه  در  دانشگاهی 

گذاری جهاد دانشگاهی در بخش نفت و گاز هم 
بوده است که باید این نیز توسعه یابد.وی با تاکید بر 
اینکه در بخش دانش بنیان ها باید به صورت جدی 
عمل کنیم، گفت: تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ما 
مفید نیست و مضر است و ناآرامی ها به جهت روانی 
از ماه های اول خروج آمریکا از برجام آغاز شد اما 
اکنون آثار برگشت ثبات اقتصادی را احساس می 
کنیم.معاون اول رئیس جمهور افزود: نرخ ارز به ضرر 
واردات و به نفع صادرات عمل می کند. از این رو این 
می تواند یک اتفاق مهمی باشد و باید به سمت بازار 
تولیدات داخل روی بیاوریم.جهانگیری در خصوص 
بودجه سال 9۸ گفت: اکنون در حال بررسی بودجه 
9۸ هستیم تا آن را تقدیم مجلس کنیم. اما رهبری 
دستور دادند که بودجه باید طوری محقق شود که 
شرایط غیرعادی کشور در آن مدنظر قرار بگیرد. 
زیرا شرایط کشور عادی نیست و از بودجه باید برای 
توسعه کشور استفاده شود. به همین دلیل در اعالم 
الیحه بودجه تاخیر داشتیم.وی با بیان اینکه باید 
برای اختصاص بودجه به سازمان ها اصالحی داشته 
باشیم، گفت: ما این بررسی اصالح و ساختار را داریم 
زیرا بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هر 
کسی که خواسته دانشگاه، مرکز یا هر چیزی را راه 
اندازی کند از این بودجه سهمی به خود اختصاص 
داده است.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: این 
بودجه برای راه اندازی بوده که دوستان باید برای 
اداره آن روی پای خود بایستند زیرا قرار نبوده که 
از اول از دولت بودجه ای بگیرند.جهانگیری با بیان 
اینکه بعضی از دبیرخانه ها بودجه های چند ده 
میلیارد تومانی دارند، گفت: این باید اصالح شود 
و اگر آنها را حذف کنیم، سروصدایی بلند خواهد 
شد.وی افزود: در حال حاضر دهها دستگاه موازی 
هستند.  دولت  بگیر  بودجه  همه  و  شده  درست 
این بودجه کم نیست و بودجه بزرگی است که 
برابر با ۴00 هزار میلیارد تومان است ولی این به 
بنابراین  ندارند.  بازدهی  که  رود  می  مسیرهایی 

ضروری است که اصالح شود.

تاکید جهانگیری برضرورت اصالح بودجه:

کشورباتوسعهعلمی
بههدفمیرسد

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا ۱۱۱ مدل ۱۳۹4 به شماره شهربانی 82-48۱م۱۹ و 
شماره موتور 54۰288۹ و شماره شاسی NAS4۳۱۱۰۰F58۳۱۷۷۹ به نام احد جویا 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری تویوتا لکسوس مدل 2۰۱۰ با شماره موتور 2GRJ۱۶۳۰۷8و 
شماره شاسی JTJBK۱۱A۷A2۰۰4۱۰۰ با شماره پالک ۱۳5م ۷5 ایران 82 بنام 

سید رادین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز (خودرو وانت تویوتا لندکروز مدل 
موتور  شماره  ۷2با  ایران  ۱۶2ل5۳  پالک  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  ۱۹8۱به 

548۷۳4و شماره ۰2۹5۶۰۷به مالکیت شعبان حاجیان مفقود گردیده 
نکا 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 4۰5 مدل ۹5 با شماره پالک 848ق۶۷ ایران 82 با 
شماره موتور ۱24K۰۹58۰54و شماره شاسی NAAM۰۱CE۷GK4۳5۷۷۹بنام 

حمید ایزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد:
بارزترینمصداق»مرگبرآمریکا«

خدمتبهکشوراست

بارزترین  رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
به  و خدمت  انقالبی  کار  آمریکا  بر  مرگ  مصداق 

کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غیب پرور در 
و  آب  صنعت  بسیجیان  نفری  دوهزار  گردهمایی 
برق کشور با بیان اینکه بارزترین مصداق مرگ بر 
آمریکا، کار انقالبی و خدمت به کشور است، گفت: 
باید طوری عمل شود تا ۱0 سال آینده اگر کسی 
هم از ما پرسش نکرد بین خود و خدایمان حرفی 
باشیم.غیب  کرده  عمل  خود  تکلیف  به  و  داشته 

پرور با اشاره خصوصیات اقلیم فالت ایران گفت: اگر از منابع فسیلی و زیر زمینی صرف 
نظر شود، فالت ایران امتیازات نظیر اینکه دو سوم کشور قابلیت بهره برداری از نور 
مستقیم خورشید برای تولید برق دارد.وی در ادامه با اشاره به منابع سرشار آبی کشور 
گفت: در کنار ظرفیت کویری کشور، نزدیک 2000 کیلومتر مرز آبی در اختیار داریم.

وی اظهار کرد: امروز ایران به یک کشور خشک تبدیل شده که مردم نیز رعایت مصرف 
نمی کنند و سدهای ما الیه روبی مناسب نشده و سرازیر شده است.وی در ادامه افزود: 
از نظر شرایط بین المللی نیز مستکبران عالم اصل حیات ما را نشانه رفته اند و به کمتر 
از نابودی ما نیز قانع نخواهند شد و برجام و موشک هم فقط قصه است.وی گفت: باید 
حیات خود را تضمین کنیم، ما شعارهای انقالب را سر دست گرفته ایم و چهار دهه 
است هزینه آن را داده ایم که هزاران شهید و حصر اقتصادی از هزینه های پرداخت 
شده است.وی در ادامه گفت: دشمنان انقالب هر کاری که توانسته اند علیه انقالب و 

کشور ایران انجام داده اند اما راه به جایی نبردند و ما پیرو انقالب خود هستیم.

قاسمی در واکنش به اظهارات برایان هوک:
دیدارعراقچیوهوکمربوطبهپیش

ازخروجآمریکاازبرجامبود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: منظورآقای هوک 
از گفتگو با عباس عراقچی مربوط به آخرین جلسه 
کمیسیون مشترک برجام است که پیش از خروج 

آمریکا از برجام در وین برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات 
برایان هوک، نماینده آمریکا در گروه اقدام ایران مبنی 
بر مذاکره با معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان 
کرد:  تصریح  ایران  در  آمریکایی  زندانیان  درباره 
پیش از خروج آمریکا از برجام و در زمان برگزاری 

جلسات کمیسیون مشترک، درحاشیه نشست ها فرصتی برای رایزنی نمایندگان هیئت های 
کشورهای عضو ۱+5 با یکدیگر یا با طرف ایرانی فراهم می شد. وی افزود: به نظر می رسد 
منظورآقای برایان هوک از گفتگو با معاون سیاسی وزیر امور خارجه مربوط به آخرین جلسه 
کمیسیون مشترک برجام است که پیش از خروج آمریکا از برجام در وین برگزار شد و 
طبق روال هیئت آمریکایی نیز در کنار سایر اعضای ۱+5 با هیأت ایرانی نشست مشترکی 
داشت.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در حاشیه این نشست ها معموال رایزنی هایی با 
نمایندگان هیئت آمریکایی نیز مانند سایر کشورها در خصوص مسائل برجامی به صورت 
دوجانبه انجام می پذیرفت و در خالل این گفتگوها طرف ایرانی همواره موضوع وضعیت 
زندانیان ایرانی در آمریکا را پیگیری می کرد و همچنین طرف آمریکایی نیز ادعای خود 
در مورد چند زندانی دو تابعیتی را پیگیری می کرد.قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
خاطر نشان کرد: خبر این گفتگو با محوریت پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در آمریکا در 

همان زمان اعالم شد.

ادامه از صفحه1
این مقام ارشد اتحادیه اروپا با ادعای اینکه برنامه موشکی 
ایران دیگر کشورها )در منطقه( را به سمت رقابت تسلیحاتی 
خطرناک سوق داده است، گفت: ما به عنوان اتحادیه اروپا 
قطعا خواهان رسیدگی به موضوع برنامه موشکی بالستیک 
حفظ  باید  نیز  ایران  با  هسته ای  توافق  اما  هستیم  ایران 
توافق  وجود  با  خوشبختانه  کرد:  بیان  ادامه  در  شود.وی 
درباره  تا  داریم  ایران  با  ارتباطی  کانال های  ما  هسته ای 
مسائل منطقه ای و موضوعات امنیتی با ایران رایزنی کنیم، 
همان طور که در مذاکرات اخیر یمن نیز نتیجه داد.موگرینی 
با تاکید بر اینکه بدون برجام مذاکره با ایران درباره برنامه 
نه  موشکی و سیاست های منطقه اش سخت تر خواهد بود 

راحت تر، اظهار داشت: نابود کردن توافق هسته ای با ایران 
موجب امن تر شدن ما نمی شود و من می دانم که حصول 
یک توافق چقدر سخت است. ما ۱2 سال زمان صرف کردیم 
تا به توافق با ایران دست یابیم و در این ۱2 سال شب های 
کردیم.مسئول  هزینه  زمان  خوابیدن  بدون  را  بی شماری 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد: این توافق همچنین 
به جسارت زیادی نیاز داشت و من معتقدم که دستیابی به 

یک توافق در دنیای امروز حتی سخت تر است. 
غیرممکن  را  ایران  با  توافق  بسیاری  که  می گویم  هم  باز 
می دانستند اما ممکن شد. بسیاری فکر می کردند که اجرای 
است که  نیم  و  دو سال  اکنون  اما شد.  نیست  آن شدنی 
توافق امضا شده و آژانس نیز ۱۳ بار تایید کرده که ایران 

می کند.وی  عمل  هسته ای اش  تعهدات  به  کامل  به طور 
تاکید کرد که توافق با ایران نتیجه جسارت و تالش زیاد 
مذاکره کنندگان بود و پایتخت های متعددی با استقامت در 

آن دخیل بودند.

موگرینی:بدونبرجاممذاکرهباایرانسختتراست
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ابهام در زمان توزیع بسته حمایتی کارگران
 در حالی که تاکنون»مددجویان نهادهای حمایتی«، »بازنشستگان کشوری، 
لشگری و صندوق فوالد« و »کارمندان«، بسته حمایتی خود را دریافت کرده اند، 
اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، در جلسه دوم آبان ماه هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، بسته 
حمایتی دولت از خانواده ها به تصویب رسید که اعالم و شناسایی خانوارهای 
مشمول، منوط به بررسی دستگاه های اجرایی مربوطه شد. در واقع، توزیع بسته 
حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کاالهای اساسی خانوارها، از بیستم 
آبان ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه های مشمول 
در نوبت های مختلف، از این طرح بهره مند می شوند.ارزش بسته حمایتی دولت 
بین ۱00 تا ۳00 هزار تومان اســت که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ 
واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه که پیش از این اعالم شده بود، مبلغ 
بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود.بر اساس این 
طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
کارگران با درآمد کمتر از  ۳میلیون تومان، شاغالن صنایع دستی، مشاغل آزاد و 
خویش فرمایان، رانندگان، زنبورداران، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران 
کارگاههای متفرقه، عشایر و روستائیان، بازنشستگان، دریافت کنندگان بیمه 
بیکاری و ســایر گروه های مشمول، از طرح حمایت غذایی و بسته حمایتی 
بهره مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروههایی که از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شناسایی می شوند نیز، مشمول طرح حمایت غذایی از گروههای 
کم درآمد جامعه خواهند شد.در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی 
مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، 
لشگری و صندوق فوالد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از 
۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند؛ 
اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در نوبت 
چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آنها واریز 
نشده است.با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته 
حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار 
شده است، پیگیری های متعدد انجام شده در خصوص زمان آغاز توزیع بسته 
حمایتی این گروه از جامعه بی نتیجه ماند و ظاهرا مسئوالن معاونت رفاهی در 

این خصوص سکوت کردند.

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟

یکی از ابهامات دیگری که در خصوص نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود 
دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است. به این ترتیب که »خالص دریافتی« 
کارگران به عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا 
»مجموع حقوق و مزایای آنها«؛ آنچه که منطقی به نظر می رسد این است 
که »خالص دریافتی« کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد؛ چراکه 
ممکن است مجموع حقوق و مزایای کارگری بیش از ۳ میلیون تومان در ماه 
باشد؛ اما با مجموع کسورات بیمه، مالیات و سایر ردیف ها، مجموع دریافتی 
وی کمتر از ۳ میلیون تومان شود.اما آخرین گروهی که مشمول بسته حمایتی 
می شوند، افرادی هستند که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان در ماه است و 
در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار 
ندارند. این افراد عمدتا روستاییان و ساکنان حاشیه نشین شهری هستند و افراد 
فاقد انواع بیمه های اجتماعی هستند که بر اساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 

شناسایی شدند.

تازه ترین جزئیات مذاکرات حج ۹۸

 رئیس سازمان حج و زیارت تازه ترین جزییات از حضور 
تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 

حج 9۸ را تشریح کرد.
 به گزارش زمان به نقل از مهر؛ علی رضا رشــیدیان 
رییس سازمان حج و زیارت تازه ترین جزییات از حضور 
تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 
حج 9۸ را تشریح کرد. گفتنی است، سفر وی و هیئت 
همراه به دعوت وزیر حج عربستان سعودی انجام گرفته 
است. متن کامل یادداشت رییس سازمان حج و زیارت 
و جزییات این مذاکره با طرف ســعودی به این شرح 
است: همه ساله وزارت حج عربستان از همه کشورهای 
اسالمی در رابطه با حج تمتع دعوت به عمل می آورد 
که بر همین اساس و طبق روال معمول از سازمان حج 
و زیارت جمهوری اسالمی ایران نیز دعوت به عمل آمد 
تا برای حج ۱۴۴0 سفری را به عربستان داشته باشیم.

اساسی ترین موضوع در مذاکرات بحث امنیت، عزت و 
کرامت حجاج ایرانی است، موضوعات ذکر شده همیشه 
جزو مطالبات سازمان حج و زیارت از طرف سعودی 
بوده است؛ امیدواریم امسال هم با تفاهم و همکاری که 
با وزارت حج عربستان سعودی در رابطه با حج ۱۴۴0 
داریم، بتوانیم با رفع مشکالت سنوات قبل، حجی توأم با 
عزت، کرامت و امنیت برای حجاج ایرانی داشته باشیم.

هماهنگی های الزم در حوزه تأمین مسکن، حمل و 
نقل و اسکان زائران جزو مسائل جدی است و به دلیل 
اینکه ما در طول سال در عربستان حضور نداریم، این 
هماهنگی ها باید در زمان فشرده تری به نسبت دیگر 
کشورها انجام شود که امیدواریم در این سفر بتوانیم 
مقدمــات اعزام هیئت های مســکن، حمل و نقل و 
تغذیه را به عربستان انجام دهیم.گفتنی است علی رضا 
رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه 

روز یکشنبه تهران را به مقصد عربستان ترک کردند.

استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس 
کلید خورد!

 نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
۴0 نماینده با امضای طرحی خواستار استیضاح وزیر 
اقتصاد و عزل رئیس گمرک و رئیس حراست گمرک 

در پی توهین به نماینده سراوان شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی ُکرد نماینده خاش 
در مجلس شورای اسالمی، دیروز در جمع خبرنگاران از 
کلید خوردن استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس خبر داد 
و گفت: در پی توهین کارمندان گمرک به محمدباسط 
درازهی نماینده سراوان، نمایندگان در حال جمع آوری 

امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد هستند.

نگاه روزخبر

ادامه ار صفحه 1
علوی گفت:امروز رژیم صهیونیستی جریان های 
ایجاد  در  سعی  و  کند  می  حمایت  را  تروریستی 
همگرایی جریان های ضدانقالب دارد. بیش از ۶4 
همایش مشترک بین جریان های قومی و ضدانقالب 
برگزار شده تا صف مبارزه با انقالب اسالمی را یکی 

کند.

وضعیت بودجه وزارت 
اطالعات تغییر نکرده است

وزیر اطالعات در بخش دیگری از اظهارات خود 
با اشاره به وضعیت بودجه وزارت اطالعات، گفت: 
با توجه به مقتضیات جدید زمان و فناوری ها آیا 
ویژه  توجه  اطالعات  وزارت  اعتبارات  به  نسبت 
با تجهیزات جدید  ایم که وزارت اطالعات  کرده 

رصد را دنبال کند؟ وضعیت بودجه ما تغییر نکرده 
متفاوت  اطالعات  وزارت  لجستیک  وقتی  است. 
با تجهیزات دشمنان باشد ما با تهدیدات متفاوت 
برخورد می کنیم.وزیر اطالعات گفت: این وزارتخانه 
با احصا نقاط ضعف و قوت امنیتی سند راهبردی 
امنیتی را تدوین و سیاست های اجرایی و برنامه های 
عملیاتی را طراحی کرده است.وی ادامه داد: هر سال 
وزارت اطالعات تقویم امنیتی سال را تنظیم کرده 
و در اختیار مسئوالن قرار می دهد، در این راهبرد 
وزارت اطالعات پیشگیری را مقدم بر درمان می 
داند و برخوردهای پلیسی را به عنوان آخرین راهکار 
درمان ارائه می کند.وزیر اطالعات اظهار داشت: در 
زمینه علل و معلول های امنیتی به علل می پردازیم 
و برای پیشگیری از چالش ها بیش از ۳۰ گزارش 
راهبردی طی ۱۰ ماه گذشته در اختیار مقامات قرار 
اقدامات  با  مقابله  میدان  در  داد:  ادامه  ایم.وی  داده 

امنیتی با توجه به توسعه حرکت تیم های تروریستی 
و  تر  سریع  نیز  وزارت  اقدامات  دشمن  بسیج  و 
گسترده تر شده است، در چند سال گذشته هر سه 
ماه یک بار تیم های تروریستی شناسایی می شدند. 
اما در حال حاضر هفته ای دو تا سه تیم تروریستی 
شناسایی می شود و دامنه رصد تیم های تروریستی و 
سرویس های پشتیبانی آنها را افزایش داده ایم.وی با 
بیان اینکه بیش از ۳۰۰ تیم تروریستی را شناسایی و 
منهدم کرده ایم گفت: مواردی که آقای محبی نیا ذکر 
کردند به تعداد انگشتان دست بود پیش از مدیریت 
بنده تعداد حوادثی که در استان سیستان و بلوچستان 
و مرزهای کشور رخ می داد بیشتر از امروز بود از 
هر ۱۰۰ اقدام تروریستی ۹۷ تا ۹8 اقدام را خنثی 
می کنیم.علوی ادامه داد: وزارت اطالعات توانسته 
اقدامات ضدامنیتی را به حداقل برساند.در ادامه محبی 
نیا نماینده میاندوآب گفت: من وزارت اطالعات را 

تیم بازنده تشخیص ندادم و معتقدم وزارت اطالعات 
تیمی برنده است و سرمربی خوبی است اما باید نمره 
باالتری کسب کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
اظهار داشت: وزارت اطالعات در مبارزه با داعش 
عملکرد موفقی داشته است و باید در راستای اجرای 
میاندوآب  کند.نماینده  بیشتری  تالش  نرم  قدرت 
از پاسخ های وزیر اطالعات  پایان اعالم کرد:  در 
قانع شده است. وزیر اطالعات با اشاره به پشتیبانی 
لجستیکی سرویس های اطالعاتی کشورهای همسایه 
از داعش،تاکید کرد: شرایطی فراهم شده است که اگر 
تروریست ها قبال با پیکان وانت وارد کشور می شدند 
امروز با ماشین های شاسی بلند اسلحه تیربار یا توپ 
های ضدهوایی وارد مرزها می شوند. قبال آموزش 
چریکی و نظامی می دیدند و امروز آموزش اطالعاتی 
می بینند که چگونه ارتباطات و رفت و آمد خود را از 

چشم سازمان های اطالعاتی پنهان کنند.

وزیر اطالعات: سرویس های امنیتی کشورهای همسایه علیه امنیت ایران وارد عمل شده اند

رژیمصهیونیستیباحمایتآمریکاتروریستهاراساماندهیمیکند

آگهيمزایدهعمومییکمرحلهای
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی 

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز  -مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی 
 موضوع : واگذاری بخش تصویربرداری      

محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه )همكف( با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید مدارک 
مربوطه را تحویل گیرند 

مهلت دریافت اوراق: به مدت 5 روز از تاریخ 97/10/01 لغایت 97/10/05 
مهلت قبول پیشنهادات )تحویل پاکات(:  به مدت 10 روز از تاریخ  97/10/08 لغایت   97/10/17 

محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( می باشد. 
 44245780/69 جاری  حساب  به  واریزي  فیش  صورت  به  3/100/000/000ریال   : مزایده  در  شرکت  تضمین  سپرده  میزان 
نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد 8837/7 یا ارایه ضمانت نامه بانكی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 

درماني البرز که مدت ضمانت نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.
تذکر1: جهت دریافت اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری 218126426 نزد بانک رفاه 

شعبه بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشكی البرز و معرفی نامه شرکت الزامی می باشد.
تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت 

در مزایده را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده می باشد   

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی  - باالتر از میدان طالقانی  - شهرک اداری  - ساختمان مرکزی 

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 می باشد.
شماره تماس:  32563369-026    شناسه آگهی: 322180

آگهيمناقصهعمومییکمرحلهای
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی 

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز 
 san storag موضوع : خرید ابزار ذخیره سازی 

محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه )طبقه همكف( با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید 
مدارک مربوطه را تحویل گیرند

مهلت دریافت اوراق: به مدت 5روز از تاریخ 97/10/01  لغایت  97/10/05 
مهلت قبول پیشنهادات )تحویل پاکات(:  به مدت 10روز از تاریخ  97/10/08 لغایت   97/10/17 

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( می باشد. 
 44245780/69 جاری  حساب  به  واریزي  فیش  صورت  به  225/000/000ریال   : مناقصه:  در  شرکت  تضمین  سپرده  میزان 
نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد 8837/7 یا ارایه ضمانت نامه بانكی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 

درماني البرز که مدت ضمانت نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.
تذکر1: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری 218126426 نزد بانک رفاه 

شعبه بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشكی البرز و معرفی نامه شرکت الزامی می باشد.
تذکر2: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت 

در مناقصه را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی - شهرک اداری -ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 می باشد.
شماره تماس:     32563369-026          شناسه آگهی: 322171     

 نوبت اول
 نوبت اول

متنآگهی
2-زهرا  و  گودرزی  ۱-مریم  ها  خانم   ۹۶۰۹۹8۶۶۱۹۰۰۰45۰ کالسه  پرونده  در 
جانجانی فرزند ابراهیم به اتهام مشارکت در کالهبرداری مرتبط با رایانه از طریق 
خرید شارژ تلفن همراه به میزان دویست هزار تومان موضوع خانم ثریا علی همتی 
فرد تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از 
در  مراتب  کیفری مصوب ۱۳۹2  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۱۷4  سوی شاکی وفق 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی 
در  و  نماید  دفاع  اتهامی  عنوان  از  و  آباد حاضر  انقالب خرم  و  عمومی  دادسرای 
صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده 

بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان .

آگهیحصروراثت}نامحدود{
آقا/ علی زمان محمودی چشمه کبود فرزند علی صفر به شماره شناسنامه 2۰2۱۶ 
صادره ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم بهاره بلوطی 
پیردومی فرزند امام علی به شماره شناسنامه 2۰ صادره ازدلفان متولد ۰۳/2۰/ ۱۳۶5 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰8/2۱ در شهرستان ... فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر 

است به:
۱-دانیال محمودی چشمه کبود فرزند علی زمان به شماره شناسنامه ۳۳۰۳28۶۱۹۰ 

متولد ۱۳84 نسبت با متوفی فرزند
2-رضا محمودی چشمه کبود فرزند علی زمان به شماره شناسنامه ۳۳۱۰۳8۷۳5۶متولد 

۱۳8۷نسبت با متوفی فرزند
۳-احترام مرادی فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۳۳۹ متولد

۱۳45نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶2 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد م الف 5۳۰
فرهاد گلمحمدی  مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه ۹۶۰۳۳4 آقای قاسم عسگری به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی 
منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 4۰ درصد تقصیر موضوع شکایت 
نعمت محمدی اصل تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد 

حصروراثت}نامحدود{
آقا/ صفر موالیی فرزند حاتم خان به شماره شناسنامه ۱۱۷۰ صادره ازدلفان باتقدیم 
دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم افشین موالیی صادره ازدلفان متولد 
۰4/2۰/ ۱۳۷5 در تاریخ ۱۳۹۷/۰8/24 در شهرستان هرسین فوت نموده وراث حین 

الفوت وی منحصر است به:
۱-صفر موالیی فرزند حاتم خان به شماره شناسنامه ۱۱۷۰ متولد ۱۳5۷/4/۱ نسبت 

با متوفی پدر
2-صفیه حاتم بیگی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 2۱۶۹ متولد ۱۳48/۱2/۱نسبت 

با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
از متوفی در دست داردظرف حداکثر  نامه ای  موضوع اعتراض داشته  یا وصیت 
تقدیم دارد  به شورای شعبه یک بخش کاکاوند  انتشار  از  یک ماه}۳۰{ روز پس 
واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶2 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه 

اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد م الف 52۹
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهیمناقصهعمومی
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه 

عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

*تامین  اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی و داخلی می باشد 
1- برآورد بر اساس فهرست آبیاری و زهكشی سال 97 میباشد

2-  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ97/10/5 تا تاریخ97/10/15 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه 
و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانكی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی 

به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند
- آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 97/10/15می باشد

- بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 97/10/19راس  ساعت 14 می باشد
-  به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

 شهرداری  در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 228میباشد 

http://www.babolcity.ir
محسنکبودفیروزجاییشهرداربابل

پروژه

الیروبیوساماندهیرودخانه
بابلرودفازپنجمجادهساحلی

برآورداولیه)ریال(

21/178/613/049

سپردهشرکتدرمناقصه)ریال(

1/058/930/652
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204 نماینده خواستار توجه به وضعیت
 حقوق و دستمزد بازنشستگان 

20۴ نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهوری با انتقاد از اجرای ناقص 
همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان خواستار توجه به وضعیت حقوق و دستمزد 
بازنشستگان شدند. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این نامه که اکبر رنجبرزاده عضو هیات 
رییسه مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت کرد خطاب به رییس جمهوری آمده است: 
با عنایت به تصویب قانون مدیریت خدمات کشور از سوی مجلس شورای اسالمی و تعیین 
این مصوبه از سوی شورای نگهبان در سنوات قبل به منظور همسان سازی حقوق شاغلین و 
بازنشستگان، این مصوبه عملی نشده و به صورت ناقص اجرا شده که باعث اعتراض شدید قشر 
ضعیف و عزیز بازنشسته شده است.نمایندگان مجلس در این نامه تاکید کردند: در قانون یاد 
شده اختالف حقوق شاغلین و بازنشسته حداکثر ۱5درصد در نظر گرفته شده در حالی که با 
توجه به افزایش حقوق شاغلین و دالیل گوناگون سازمانی و شغلی گاهی این اختالف به بیش 
از ۱00 درصد می رسد و باعث عقب افتادگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین شده و 
اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشته است.در ادامه این نامه همچنین آمده است: مسئولین 
دولتی در پاسخ اعالم کرده اند به علت بار مالی زیاد قادر به جبران عقب ماندگی نمی باشند و 
ساالنه فقط افزایش سنواتی حداقلی را انجام می دهند که آن هم با نرخ تورم همخوانی ندارد.

نمایندگان مجلس در این نامه تصریح کردند: سوال اینجاست که اگر مسئولین طی سنوات 
گذشته به مرور و در چند مرحله اقدام به اجرای طرح همسان سازی حقوق می کردند، این 
مصوبه بود و اگر برای بازنشستگان عمل شده بود این اختالف در این حد فاحش نبود، حال 
تقاضامندیم با توجه به عقب ماندگی شدید و باالرفتن نرخ تورم و هزینه های کمرشکن زندگی 
و جوابگو نبودن حقوق بازنشستگان در بودجه سال 9۸ توجه ویژه به افزایش حقوق این قشر 
عزیز بشود و ضمن اجرایی شدن طرح همسان سازی با اختصاص رقم چشمگیری به این امر 
مهم نسبت به افزایش حقوق سنواتی با رعایت نرخ تورم اقدام الزم به عمل آید و در صورت 
صالحدید با حذف بودجه های غیر ضرور سایر دستگاه ها و نهادها نسبت به تامین اعتبار 

بودجه حداکثری به این مصوبه اقدام الزم صورت پذیرد.

بودجه ۹۸ با توجه به شرایط تحریم
 تدوین می شود

رییس دیوان محاسبات گفت: الیحه بودجه سال ۱۳9۸ کل کشور بر اساس بیانات رهبر 
معظم انقالب و رییس مجلس باتوجه به شرایط تحریم خواهد بود، در این الیحه باید به 

مسائلی توجه کرد که شاید در گذشته چندان به آن بها نمی دادیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »عادل آذر« در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش این دیوان از 
عملکرد هشت ماهه قانون بودجه 9۷ از منابع و مصارف، مصارف و ضرورت توجه به اقتضائات 
و الزامات را به نمایندگان ارائه کرد.وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماموریت رییس مجلس به 
دیوان محاسبات، کمیته ای در این دیوان با همکاری نهادهای درگیر تنظیم و اجرای بودجه 
مانند مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت.

رییس دیوان محاسبات تصریح کرد: نتیجه بررسی های این کمیته در کمیته آسیب شناسی 
نظام بودجه ریزی کشور تحت عنوان گزارش الزامات و اقتضائات الیحه بودجه تدوین شد.آذر 
همچنین اظهار داشت: شرایط تدوین بودجه امسال بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب و 
رییس مجلس شورای اسالمی بر اساس شرایط تحریمی خواهد بود.وی با بیان این که دولت 
و مجلس باید در زمان بررسی الیحه بودجه درباره ساز و کارهای تولید و افزایش اشتغال دقت 
کنند، افزود: نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در این فهرست قرار گرفته و نکته کلیدی 
در این موضوع آن است که هرگاه ما شوک های ارزی در کشور داشته ایم بالفاصله اثر جدی و 
رشد اقتصادی داشته است.رییس دیوان محاسبات ادامه داد: شوک اقتصادی و به ویژه ارزی 
سال 90 بالفاصله رشد اقتصادی را به منفی ۷.۴ رساند یا در شرایط جدید و اکنون که بابت 
نرخ ارز ما یک شوک را داشتیم و باید انتظار تاثیر آن را بر رشد اقتصادی سال های آتی به 
ویژه سال 9۷ و 9۸ داشته باشیم.آذر اظهار داشت: عارضه دیگر رشد حجم نقدینگی است که 
به شدت باال می رود و عدد آن بسیار باال است تا حدی که به ۸.۳۸ هم رسیده است.وی ادامه  
داد: عملکرد هشت ماهه بودجه سال 9۷ نشان می دهد که هم چنان بخش هزینه ای نسبت 
به پیش بینی ها ۸۳ درصد و تملک دارایی ها نسبت به پیش بینی ها ۷۳ درصد تحقق یافته 

است، اگر چه در این جا درصد تملک دارایی سرمایه ای باال است.
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شهردار کرج:

گره های ترافیکی شهر باز می شود

شهردار کرج گفت: توسعه سیستم حمل و نقل ریلی 
مهمترین چشم انداز مدیریت شهری است.

علی اصغر کمالی زاده در سومین همایش مدیریت 
حمل و نقل شهری، اظهار کرد: در حال حاضر یکی 
از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری کرج، بحث 

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تسهیل تردد عابران 
پیاده در سطح شهر، افزود: برنامه ریزی برای کاهش 
مشکالت تردد عابرین پیاده وظیفه مجموعه مدیریت 
شهری است که درصدد هستیم بهترین عملکرد در این 

حوزه را به منصه ظهور بگذاریم.
شهردار کرج فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی را 
یکی از مهم ترین مشکالت کرج عنوان کرد و یادآور 
شد: استفاده از تکنولوژی برتر در توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی بهترین راه برای رفع مشکالت این حوزه 
است. کمالی زاده گفت: بدون شک راه اندازی شهر 
هوشمند و ایجاد بستر الزم در این خصوص کاهش 
تقاضای سفرهای درون شهری شهروندان را به همراه 
دارد. وی با اشاره به ضرورت تمرکز زدایی از مراکز 
خرید از هسته اصلی شهر، تصریح کرد: متاسفانه مرکز 
خریدی خارج از شهر در کرج وجود ندارد و تمام 
این  است.  شده  تعریف  شهری  محدوده  در  مراکز 
مسئول توضیح داد: توسعه سیستم حمل و نقل ریلی 
به عنوان مهم ترین چشم انداز مدیریت شهری کرج 
گفت: راه اندازی خطوط قطار شهری نقش به سزایی 
در کاهش ترافیک شهر خواهد داشت. کمالی زاده با 
اشاره به نقش ناوگان اتوبوسرانی در کاهش ترافیک 
شهری، اظهار کرد: رانندگان اتوبوس نیز باید در مکان 
تعیین شده نسبت به سوار و پیاده کردن مسافرین اقدام 
کنند تا شاهد افزایش گره های ترافیکی در شهر نباشیم.

آغاز فعالیت ۸0 اتوبوس جدید  در رشت

منکویی- رشت: پیمان پارسا، رییس سازمان حمل و 
نقل و بار مسافر شهرداری باحضور در صحن شورا، با 
اشاره به برنامه های روز حمل و نقل گفت: 2۶ آذر روز 
حمل و نقل و ۱2دی به مناسبت روز رشت، خدمات 

اتوبوسرانی به شهروندان رایگان است.
وی ابراز کرد: 8۰ اتوبوس جدید در روز حمل و نقل 
رژه می روند و از همان روز فعالیت اتوبوس ها آغاز می 
گردد. رئیس سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری 
گفت: حداقل 8۰ نیرو با ورود اتوبوس های جدید نیاز 
داریم. ضمن استفاده از نیروهایی که موجودند، تالش 
ما بازگرداندن راننده هایی است که به بخش های دیگر 
رفتند. پیمان پارسا بر برون سپاری خدمات تاکید کرد 
و افزود: با توجه به افزایش ناوگان، تنها راهکار، برون 
سپاری خدمات اتوبوسرانی است و گرنه اتوبوس های 
با استهالک، رو به ریزش خواهند بود. وی افزود: درآمد 
حاصل از هر روز خدمات اتوبوسرانی، ۶ میلیون تومان 
می باشد.  وی ادامه داد: الیحه بهره وری و پشتیبانی 
کنیم و یک  ارسال  به شورا  را  اتوبوسرانی  خدمات 
شرکت هم اعالم آمادگی کرده و می توان از ۶ صبح تا 

۱2 شب خدمات به شهروندان داد.

خبر

مدیر روابط عمومی آبفای غرب استان تهران تاکید کرد:

ارتباط موثر آبفا با متولیان فرهنگ و رسانه 

خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده:  مدیر 
تهران  استان  غرب  آبفای  عمومی  روابط 
گفت: امسال با تقویت ارتباط موثر آبفای 
تهران گامی موثر در راستای  استان  غرب 
فاضالب  و  آب  حوزه  در  فرهنگ  ارتقاء 

برداشته ایم. 
عزیزاهلل ولی زاده در حاشیه هفتمین نشست 
از سلسله نشست های تدبیر دولت- امید 

به همکاری  اشاره  زمان ضمن  با خبرنگار  اختصاصی  در گفتگوی  ملت 
موثر آبفای غرب استان تهران با متولیان فرهنگ و همچنین رسانه های فعال 
اظهار داشت: امسال با امضای تفاهم نامه ای با اداره های آموزش و پرورش 
شهرستان های غرب استان تهران به منظور انجام امور فرهنگی و آموزشی در 
مدارس، همکاری با سپاه پاسداران و حضور در پایگاهای بسیج و حلقه های 
صالحین، همکاري با اداره فرهنگ و ارشاد شهرستانهای غرب استان در اجرای 
پروژه های فرهنگی و نشست ها و تور های مختلف با اصحاب رسانه گامی 
موثر در جهت ارتقاء فرهنگ در حوزه آب و فاضالب برداشته ایم. مدیر روابط 
عمومی آبفای غرب استان تهران گفت: اداره آبفای غرب استان تهران امسال با 
برگزاری همایش ها، جشن ها، مسابقات، جشنواره ها، کارگاههای آموزشی و 
نشست های متنوع و حضور فعاالنه در اماکن عمومی همچون مساجد همواره 
ارتباط مستقیم خود را با اقشار مردم حفظ نموده و عالوه بر استفاده از بنر، 
بروشور و پوستر حضور برجسته ای نیز در زمینه فن آوری های نوین ارتباطی 

برای آگاهی بخشی، اطالع رسانی و تبلیغات داشته است.
وی گفت: فرهنگسازی صحیح در حوزه آب و فاضالب به خصوص مبحث 
بازچرخانی آب عالوه بر اینکه در روابط عمومی آبفا وظیفه ذاتی محسوب می 
گردد، مسلما مسوولیتی اجتماعی است که با کمک آحاد ملت اعم از مردم و 
مسووالن می تواند ضامن صیانت از آب شود که میراث ارزشمند گذشتگان 
برای  ماست. میراثی که ما نیز جهت حفظ حیات و سالمت فرزندانمان متعهد 
به انتقال آن برای نسل های آینده هستیم.  این مسوول در ادامه در خصوص 
موانع موجود پیِش روی آبفا در شهریار اظهار داشت: گسترش شبکه فاضالب، 
لوله گذاری و عملیات اجرائی آن دارای حساسیت های خاصی است و برای 
مثال از این لحاظ قابل مقایسه با لوله گذاری شبکه آب نمی باشد، عالوه بر آن 
قطع فراوان برق در شهریار به ویژه در سال گذشته، همچنین حضور صنایع 
آالینده در این شهرستان، شهریار را با چالش های مختص به خود در حوزه 
آبفا مواجه می کند که تالش های فراوان آبفای شهریار در رفع چالش های 
مذکور ستودنی است. ولی زاده افزود: امیدواریم باتوجه به جمعیت و بافت 
فرهنگی شهریار، با همکاری دیگر دستگاه ها بتوانیم رضایت مردم را هرچه 

بیشتر جلب و به قولمان مبنی بر بازگرداندن سرسبزی به شهریار عمل کنیم.

اهدا 200 جلد کتاب به مراکز بازپروری اسالمشهر 

با همکاری  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر  نوری- اسالمشهر: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران قریب به 2۰۰ جلد کتاب با 
مراکز  کتابخانه های  تجهیز  بهزیستی جهت  اداره  به  موضوعات مختلف 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.   اهداء  بازپروری 
اسالمی اسالمشهر، این طرح که با هدف گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی و انجام فعالیت فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی 
صورت پذیرفت، کتابهایی با موضوعات مختلف مذهبی ، دینی ، فرهنگی ، 
هنری ، علمی ، اجتماعی ، کودک و نوجوان به صورت رایگان به مراکز و 
اقامتگاههای ترک اعتیاد شهرستان اهداء گردید.  گفتنی است: اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ارتقای سطح 
 دانش و توانایی های شهروندان پذیرای هر گونه طرح و ایده در این حوزه 
می باشد تا شاهد شکوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر عموم مردم و کاهش 

آسیب های اجتماعی باشیم. 

خبر

خبرنگار زمان، مهرداد ضمیری مروی زاده: فرماندار شهرستان مالرد 
گفت: با تقویت روحیه پاسخگویی، انتقاد پذیری، رعایت نظم و احترام 
به شهروندان در ادارات می توان گامی موثر در جهت صیانت از امنیت 

عمومی و حقوق شهروندی برداشت.
دکتر حسین توکلی کجانی که در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت 
عمومی و حقوق شهروندی سخن می گفت اظهار داشت: در راستای 

جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید ضمن برخورد مناسب با 
ارباب رجوع در ادارات شهرستان امکاناتی در شأن آنان نیز وجود داشته 

و فضای ادارات آمیخته از نظم و احترام باشد.
وی در ادامه ضمن تبریک ایام والدت امام حسن عسگری روز حمل 
و نقل را به زحمتکشان این حوزه تبریک و خدا قوت گفته و اذعان 
داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، حوزه حمل و نقل نیز با 

مشکالتی اساسی روبه روست که امیدواریم با صبر، تالش و همدلی 
همکارانمان در این حوزه و پیگیری های دولت، مشکالت رانندگان تا 

حد ممکن رفع شود.
دکتر توکلی در این نشست ضمن دریافت گزارشی از وضعیت کلیه 
ادارات شهرستان در رسیدگی به امور ارباب رجوع اعالم داشت: از 
مشکالت ادارات شهرستان مالرد در حوزه حقوق شهروندی وضعیت 
نامناسب ساختمان ها ی اداری است که امید است با پیگیری های 
روسای ادارات و همچنین همکاری با ادارات کل استان تهران این 

مشکل را نیز مرتفع سازیم.
ارتباط  کارکنان،  آموزش  عواملی همچون  فرماندار شهرستان مالرد 
ها و دستاوردهای دولت  پروژه  اطالع رسانی  ها،  با رسانه  مناسب 
به مردم و تقویت و ترویج دولت الکترونیک را از راههای افزایش 
رضایتمندی شهروندان دانست و گفت: الزم است که اداره ثبت احوال 
پس از هماهنگی های الزم با بخشداری صفادشت در جهت فراهم 
آوردن دفاتر خدمات الکترونیک برای استفاده روستاییان نیز اقدام نماید.
وی تاکید کرد: باید با شناسایی و رفع نقاط خاموش شهر، شناسایی 
مناطقی که پس از حفاری به لکه گیری آسفالت نیاز دارند، بررسی 
وضعیت سرعت گیرهای نامناسب و پیگیری و بهبود دولت الکترونیک 

از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
این مسوول ابراز امیدواری نمود: همزمان با نزدیک شدن به سالگرد 
چهل سالگی انقالب اسالمی در حال برنامه ریزی طرحی مبنی بر 
برگزاری جلسات ارتباط مردمی با روسای ادارات شهرستان هستیم تا 

هرچه بیشتر از مشکالت اقشار مردم آگاه شده و در رفع آن بکوشیم.

فرماندارشهرستانمالردتاکیدکرد:

حفظحقوقشهروندان،وظیفههمهمسووالن

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد: 

دستگیری سارقان مسلح در االبرز

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  رئیس پلیس آگاهی 
البرز ازدستگیری 2 تن از اعضای باند سارقان 

مسلح دراین استان خبرداد.
نادربیگی که روز گذشته در  سرهنگ محمد 
جمع خبرنگاران گفت: بدنبال شکایتی به پایگاه 
دوم پلیس آگاهی این استان مبنی بر سرقت 
مسلحانه از یک دستگاه خودرو 2۰۶ موضوع 

مورد پیگیری قرار گرفت.
با  افزود:  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
صاحب  که  شد  مشخص  اولیه  تحقیقات 
را  اطالعات فروش  دیوار  خودرو، در سایت 
ارائه کرده و این افراد با فروشنده تماس گرفته و 
جهت خرید خودرو به محل مورد نظر رفته اند.

و  فروشنده  ارتباط  گفت:  نادربیگی  سرهنگ 
خریدار در تهران برقرار شد که خریدار به بهانه 
دور زدن خودرو و چک آن با طی کردن مسیر از 

تهران به گرمدره فروشنده را از خودرو به بیرون 
پرت می کنند.او گفت: پلیس این دو سارق را 
دستگیر کرده که با تحقیقات اولیه مشخص شد 
این دو از شهرهای غربی کشور به استان آمده 
و تا پیش از این نیز این دو متهم دارای سوابق 

متعدد و معاونت در قتل داشتند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز دربخش دیگری 
باند سارقان  اعضای  به  از گزارش دستگیری 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرج  درشهرستان  منزل 
اعضای این باند که پنج نفرسارق و یک نفر 
خریدار بودند در چند شهرستان کشور اقدام به 
سرقت منازل ویالیی درمناطق مرفه نشین کرده 
اند .او افزود: این افراد تاکنون به ۱4 فقره سرقت 
فقط دراستان البرز اعتراف کردند و اذعان داشتند 
که بیشتر از راه پشت بام منازل سرقت انجام 
می دادند.نادربیگی خاطرنشان کرد که سارقان 

با 2 دستگاه خودروی پژو پارس و 4۰5 اقدام 
به سرقت می کردند که یک فقره سرقت آن 
ها تاکنون ۱2میلیادریال برآورد شده است.رئیس 
پلیس آگاهی البرز همچنین دربخش دیگری 
ازسخنانش از دستگیری یک زن متهم به ۱۱۰ 
میلیاردریال کالهبرداری دراین استان خبرداد.

وی گفت: این زن ابتدا به عنوان وام خانگی و 
سپس ازطریق سرمایه گذاری مختلف از افراد 
مبالغ هنگفتی جمع آوری و سپس کالهبرداری 

کرده است.
و  شناسایی  مالباخته   ۳۳ تاکنون  افزود:  وی 

تحقیقات همچنین دراین زمینه ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: اعضای 
باند سرقت خودرو و وسایل داخل خودرو با 

۱۰۰ فقره سر قت دراین استان دستگیر شدند.
نادربیگی افزود: اعضای این باند که پنج نفر 
بودند پس ازسرقت خودروها اقدام به سرقت 

وسایل خودرو ها نیز می کردند.
وی خاطرنشان کردکه تاکنون به ۱۷فقره سرقت 
خودرو  داخل  وسایل  فقره   ۱۰۰ و  خودرو 
دستگیری  از  همچنین  کردند.وی  اعتراف 
اعضای باند هرمی درشهرستان فردیس دراستان 
البرز خبرداد.نادربیگی گفت: اعضای این باند 
۶نفر با تشکیل یک شرکت کامپیتوری اقدام 
به جذب افراد ازسراسر کشور می کردند .وی 
افزود: افراد جذب شده از 25۰ میلیون ریال تا 
بودند.وی  کرده  گذاری  سرمایه  2میلیادرریال 
گفت: از باززسی ازمحل تعداد زیادی جزوات 

آموزشی دراین زمینه کشف شد.

با   : افزود  قزل سفلو  ابوطالب  گلستان:  سلیمانی- 
گشت های حفاظتی و هدفمند توسط نیروهای یگان 
از  برای 2۳2هکتار  استان  طبیعی  منابع  از  حفاظت 

اراضی ملی رفع تصرف صورت گرفت.
قزل سفلو با بیان اینکه حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی یکی از مهمترین اهداف دولت است اظهار 
داشتند : ارزش رفع تصرف انجام شده 2۷۳میلیارد 
تومان می باشد. وی گفت : از ۹۹ فقره پرونده اراضی 
و  پرونده جنگل  فقره  تعداد 42  ملی تصرف شده 

تعداد  5۷فقره پرونده مرتع می باشد.
وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۱44فقره 
پرونده تخریب و تجاوز نیز در سطح 55۳ هکتار و 
تعداد ۱5۶ فقره پرونده تعلیف غیر مجاز دام نیز در 

سطح استان ثبت شده است.
قزل سفلو با بیان اینکه منابع طبیعی )جنگلها، مراتع، 
ها  ،آبراهه  بیابانی  اراضی   ، ساحلی  اراضی  کوهها، 
متعلق به نسل های آینده بوده و در دست ما امانت 
می باشد و باید در حفظ آن کوشا باشیم .از تمامی 
هم استانی های عزیز خواست در صورت مشاهده 
هر گونه تخریب و تصرف غیر قانونی اراضی ملی 
و بروز حریق در عرصه ای منابع طبیعی با شماره 
رایگان ۱5۰4 یگان حفاظت منابع طبیعی استان تماس 

بگیرند.

متنآگهی
تهدید  و  توهین  اتهام  به  ابن رحمان  علی  آقای  این شعبه  فوق  پرونده کالسه  در 
موضوع شکایت آقای منوچهر کرمی فرد تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم 
شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده ۱۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد . 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری 

آگهیابالغوقترسیدگی
خواهان آقای صالح ثامری به طرفیت خوانده آقایان نعیم ثامری ویعقوب عظیمی به 
خواسته مطالبه سهم الشرکه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
ووقت  اهوازثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۳دادگاه  ۹۷۰۹۹8۶۱۱۰۶۰۰54۶شعبه 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱۳ساعت۱۰:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-حسن عبدالهی

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

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

سند رسمی
برابر رأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳4۰4 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی صالحی  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 8۱45 صادره از تهران  در ششدانگ یک قطعه زمین 
بابنای احداثی به مساحت  ۱۳۱/۶۳ متر مربع پالک 4528 فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع 
در فردیس  خریداری از مالک رسمی آقای حجت صادقی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ط ۱۱5۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۹/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۱۳

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نوراله میر دریکوندی فرزند شاه 

عباس 
خواهان آقای اسفندیار نقی بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ۱-حمید میر 
دریکوندی 2-نوراله میر دریکوندی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۶۶۱۰4۰۰۶۹2  شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ 
آیین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   ۱۱:۱5 ساعت 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش 

آگهیحصروراثت
آقای فرخنده مجیدی فرزند علی اصغر به شرح دادخواستی که به شماره4/۹۷/255 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحوم طیبه المعی  فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 2۱8۰۹۶۳۰۳۳صادره 
ازبهشهر در تاریخ ۱۳82/۳/2 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر را  بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-علی گدا المعی فرزند اکبر ش.ش 2۹۱ صادره از بهشهر متولد ۱2۹8 کد ملی 

۶2۰8۰58۱ پدر متوفی
2-علی اصغر مجیدی فرزند علی اصغر ش.ش ۷۹۹ صادره از بهشهر متولد ۱۳58 کد 

ملی ۱8۱2۳۹584 فرزند متوفی
۳-فرخنده مجیدی فرزند علی اصغر ش.ش ۷۱۶۷ صادره از بهشهر متولد ۱۳5۱ کد 

ملی ۱8۰۰۷۱۰۷8 فرزند متوفی
4-سارا مجیدی فرزند علی اصغر ش.ش ۷۷۳ صادره از بهشهر متولد ۱۳52 کد ملی 

۱8۱۱۷۳2۳۰ فرزند 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 شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/20/7003 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

آگهیحصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه ۳صادره  پدرجاسم  نام  آقای محمد حمیدی 
حمیدی  جاسم  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
خویش  دائمی  ۱۳۹۷/۷/۱۹دراهوازاقامتگاه  تاریخ  در  اهواز  ۱2۹2صادره  بشناسنامه 
بشناسنامه  فرزندجاسم  محمدحمیدی  متقاضی  عبارتنداز۱-  اش  ورثه  فوت 
۳صادره ازاهواز2-منصورحمیدی فرزندجاسم بشناسنامه ۱4۹4۰صادره از اهواز۳-
ازاهواز4-احمدحمیدی  2۳5۳صادره  بشناسنامه  فرزندجاسم  محمودحمیدی 
فرزندجاسم  امیرحمیدی  عبداهلل5-  ازکوت  ۱۰22۷صادره  بشناسنامه  فرزندجاسم 
بشناسنامه25۹5صادره ازاهواز ۶-رضا حمیدی فرزندجاسم بشناسنامه ۱۶۳۹صادره 
ازاهواز)پسران متوفی(۷- مریم حمیدی فرزند جاسم بشناسنامه ۱۷4۰8۰8۰۷۱صادره 
ازاهواز 8-زهراحمیدی فرزندجاسم بشناسنامه 45۱۰صادره ازاهواز )دختران متوفی(۹- 
ازایذه)همسرمتوفی(۱۰-  ۱۰۱۹صادره  دادبشناسنامه  اله  فرزند  زنگنه  جان  نوری 
شهالعلوان پور)مادرمتوفی(والغیر.ورثه دیگری ندارداینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررا دریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  ازاین  بعد  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه8۹۹صادره  پدرمحمدحسین  آرانام  گل  علی  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم محمدحسین گل 
دائم  اقامتگاه  درتاریخ۱۳۹۷/8/5دردزفول  مسجدسلیمان  آرابشناسنامه4۷5۹۷صادره 
خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال2-عبداالمیرگل آرابشناسنامه2۰5صادره 
متوفی(4-فاطمه  ازدزفول)پسران  آرابشناسنامه24۹صادره  ازدزفول۳-محمدگل 
آرابشناسنامه25۳8صادره  گل  ازدزفول5-مریم  آرابشناسنامه۱۶4صادره  گل 
ازدزفول)دختران متوفی(۶-شازده ظهیری پوربشناسنامه۳4۳8صادره ازدزفول)زوجه 
ازمسجدسلیمان)مادرمتوفی(والغیر.  ۶۷۳4صادره  آرابشناسنامه  متوفی(۷-هاجرگل 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادر یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دزفول

آگهیدادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹۷۰۹۹8۶۱۱۰5۰۰۱۳8شعبه2دادگاه  پرونده 
زهراکوثری  شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰5۰۱۰۰۱.خواهان:خانم  نهایی  اهوازتصمیم 
کوچه  آهن  راه  قم-شهرقم-ایستگاه  قم-شهرستان  استان  نشانی  به  رادفرزندعلی 
سلیم  صادقیان2-آقای  سیدحسن  کوچه۱۹پالک۳۳.خواندگان:۱-آقای  بوعلی 
صوینی زاده همگی به نشانی مجهول المکان۳-آقای شاهین داغری به نشانی استان 
مرکزی  بیمه  سقراط  نبش  لقمان  خیابان  اهواز-اهواز-امانیه  خوزستان-شهرستان 
دادگاه:درخصوص  است(.رای  سندملک  سندرسمی)موضوع  ابطال  ایران.خواسته: 
صوینی  سلیم  طرفیت  به  رادفرزندعلی  کوثری  زهرا  خانم  بنام  خواهان  دعوی 
زاده))ثوینی زاده((وسیدحسن صادقیان وشاهین داغری به خواسته ابطال سندانتقال 
شمار به  بعد  دفترخانه۶۹اهوازواسنادانتقالی  شماره۱۰۳28۹مورخ۹۰/۳/۱8تنظیمی 
دفترخانه2۶8مربوط  ه۹۶55مورخ۱۳۹۱/۱2/2۷و۱۰2۳5مورخ۱۳۹2/۳/۱۳تنظیمی 
بدین  دادرسی  خسارات  جمیع  ثبتی۱۳4۳/۱2۷۳بخش۳اهوازباانضمام  پالک  به 
پالک۱۳4۳/۱2۷۳بخش۳اهوازدرمالکیت  رقبه  که  است  مدعی  خواهان  که  شرح 
مذکوردرسال۱۳8۰به  ملک  مالک  بودکه  فرزندقاسم  سواری  حکیم  بنام  همسروی 
بنام های خانم حریه منصوری وآقای  پیوست مادروبرادران متوفی  ایزدی  رحمت 
سلیم سواری دراقدامی متقلبانه وبامعرفی خویش بعنوان مالک وبه موجب سندشماره 
۱۰۳28۹مورخه۹۰/۳/۱8ملک مذکوررابنام آقای سلیم ثوینی زاده انتقال رسمی وقطعی 
داده سپس خریدارمذکوربه موجب سندرسمی شماره۹۶55مورخ۱۳۹۱/۱2/2۷ملک 
سندرسمی  موجب  اخیرالذکرنیزمتعاقبابه  وشخص  صادقیان  سیدحسین  آقای  رابه 
فرزندمحمدانتقال  داغری  شاهین  آقای  رابه  شماره۱۰2۳5مورخ۹2/۳/۱۳موردانتقال 
علیه  کیفری  شکایت  به  مبادرت  خصوص  دراین  نمود.خواهان  وقطعی  رسمی 
جاعلین نمودبه موجب دادنامه شماره۹4۰-۹4۰مورخ۱۳۹4/۹/۳۰صادره از ریاست 
حکم  جعل  ازاحرازوقوع  اهوازپس  کیفری2شهرستان  شعبه۱۱۱دادگاه  محترم 
مشارکت  قانونی  مجازات  به  سواری  وسلیم  منصوری  حریه  متهمان  برمحکومیت 
استناددادنامه  به  خواهان  غیرگردیدند.حال  مال  وانتقال  ازسندمجعول  دراستفاده 
الذکررانمود.خواندگان  اسنادانتقالی فوق  ابطال  الذکردرخواست  کیفری فوق  قطعی 
درجلسه رسیدگی حضورنیافته ودلیلی که ناقض ادعای خواهان باشدارائه ننمودند.
وقوع  براحرازواثبات  داللت  که  جزایی  ازدادگاه  صادره  دادنامه  به  باتوجه  بنابراین 
دفترخانه۶۹اهوازمی  شماره۱۰۳28۹مورخه۹۰/۳/۱۷تنظیمی  انتقالی  درسند  جعل 
اینکه  به  وباتوجه  قطعی  کیفری  ازاحکام  حقوقی  دادگاه  تبعیت  باشدوضرورت 
شده  مارالذکرتنظیم  جعلی  استنادسند  به  که  خواهان  خواسته  دیگراسنادموضوع 
به  مستندا  داده  راواردتشخیص  خواهان  دعوی  اندنیزغیرمعتبرخواهدبودلذادادگاه 
مواد۱25۷،۱4۰و۱258قانون مدنی ومواد5۱۹،5۱5،۱8قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
برابطال اسنادانتقالی شماره۱۰۳28۹مورخ۱۳2۹/۳/۱۷تنظیمی دفترخانه۶۹اهواز۹۶55م
ورخه۹۱/۱2/۷دفتر خانه اسنادرسمی۱۰2۳5،2۶8مورخ۹2/۳/۱۳دفترخانه2۶8وهمچن

ین الزام خوانده به پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
وازباب تسبیب درطرح دعوی درحق خواهان صادرواعالم می گرددرای صادره غیابی 
است وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف 

مدت بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز-سیدشجاع الدین موالی زاده

متنآگهی
محکوم له:بانک مهراقتصادبه مدیریت عاملی سیدضیاء ایمانی.محکوم علیهم:۱-مهدی 
روستافرزندرمضان. فرزندمصطفی۳-محسن  حسینی  رمضان2-فرشته  روستافرزند 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به خواندگان۱-مهدی روستافرزندرمضان2-
المکان  مجهول  که  فرزندرمضان  روستا  فرزندمصطفی۳-محسن  حسینی  فرشته 
دادگستری  حقوقی  دوم  ازشعبه  صادره  اجرائیه  شودطبق  می  باشندابالغ  می 
کالسه۹۶۰۹۹8۶۱۳۰2۰۰842بموجب  ماهشهر۹۷۱۰42۶۱۳۰2۰۰۱2۰درپرونده 
شماره۹۷۱۰۰۹۶۱۳۰2۰۰۷۷2وشماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 
پرداخت  اندبه  محکوم  علیهم  ۹۶۰۹۹۷۶۱۳۰2۰۱4۱۳محکوم  مربوطه  دادنامه 
به  دادرسی  وهزینه  خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ۷2۰/42۷/5۳۹ریال  تضامنی 
مبلغ2۳/2۱4/۹۶4ریال وحق الوکاله براساس تعرفه قانونی و جریمه دیرکردازتاریخ 
سررسیداقساط)۹۶/8/۹(وتازمان اجرای حکم به ماخذروزانه۷۰۰/۰۰۰ریال که اجرای 
احکام مکلف به محاسبه دقیق آن می باشدونیزموظف به وصول مابه التفاوت هزینه 
دادرسی می باشد.درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی به مبلغ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
می  علیه  محکوم  به  اجرائیه  واقعی  یاابالغ  له،  ازمحکوم  متناسب  معتبریااخذتامین 
باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده۷۳آ.د.م وماده۹قانون اجرای احکام 
مدنی دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس از انتشار آگهی 
طبق  احکام  واحداجرای  گردد.درغیراینصورت  اقدام  مفاداجرائیه  اجرای  به  نسبت 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود. 

شماره م.الف)۱۶/۷۳۹(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهیحصروراثت
آقای سمانه تات فرزند رضا علی به شرح دادخواستی که به شماره۱/۶۰8/۹۷ از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحوم رضا علی تات  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4صادره ازگلوگاه در 
تاریخ ۹۷/۷/2 اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه را  بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر است به
۱-سمانه تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 4۰ کد ملی 5۷۹۹8822۰2   دختر 

متوفی
2-فاطمه تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 8۰2۷ کد ملی 5۷۹۹42۰۹42   دختر 

متوفی
۳-مریم تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 8444 کد ملی 5۷۹۹425۱۷۰   دختر 

متوفی
4-کلثوم تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 8۰28 کد ملی 5۷۹۹42۰۹5۰   دختر 

متوفی
5-علی اصغر تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش ۳۷5 کد ملی 5۷۹۹۷۰۰4۰۶   

پسر متوفی
   5۷۹۹۷۰۱۱۱۹ ملی  کد   44۶ ش.ش  علی,  رضا  فرزند  هشتیکه   تات  ۶-جواد 

پسرمتوفی
۷-فریبا تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 5 کد ملی 5۷۹۹85۹5۹۶   دختر 

متوفی
8-بابک تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 5۹ کد ملی 5۷۹۹۷4۳288   پسر 

متوفی
۹-خسرو تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش ۳2 کد ملی 5۷۹۹852۶۳۱   پسر 

متوفی
۱۰-مجید تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش ۹ کد ملی 5۷۹۹۹24۰۳۷   پسر 

متوفی
۱۱-محمدرضا تات هشتیکه  فرزند رضا علی, ش.ش 2۷۱ کد ملی 2۱2۱۹۷۰444   

پسر متوفی
ملی 2۱2۱5۶55۶۶    کد  علی, ش.ش 858  فرزند رضا  تات هشتیکه   ۱2-سولماز 

دختر متوفی
۱۳-سید هاجر هاشمی  فرزند رضا علی, ش.ش 5۶ کد ملی 224۹55۱4۶4   همسر 

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 شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/171 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

رفع تصرف 232 هکتار از 
اراضی ملی  در گلستان
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ضرورت ایجاد طرح  توانبخشی ملی کشور؛

ضرورت تشکیل مراکز آکادمیک و آموزشی مجهز به 
سرویس جامع طب توانبخشی

رئیس بیست و دومین کنگره ساالنه طب فیزیکی،  توانبخشی و الکترودیاگنوز 
ایران از مطرح کردن بحث طرح توانبخشی ملی کشور در این کنگره خبر 
داد و گفت: تشکیل مراکز آکادمیک و آموزشی مجهز به سرویس جامع طب 

توانبخشی ضرورت دارد.
دکتر سید منصور رایگانی  در آستانه برگزاری بیست و دومین کنگره ساالنه 
طب فیزیکی،  توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: این کنگره 5 تا ۷ 
دی ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی با حضور اساتید و صاحبنظران 
برجسته و به همت انجمن طب فیزیکی و با همکاری گروه های آموزشی طب 

توانبخشی و رشته های وابسته برگزار می شود. 
وی بیان داشت: تازه های حیطه طب فیزیکی و توانبخشی و پیشرفت های انجام 
شده طی یکسال گذشته همچنین تبادل اطالعات علمی و تجارت تخصصی 
در این حوزه از محورهای اصلی همایش است . دردها و بیماری های اسکلتی 
- عضالنی، توانبخشی بیماران دچار مشکالت نورولوژیک و بیماری های قلبی 
و عروقی، درمانهای مداخله ای درد با امکانات طب فیزیکی و توانبخشی،  
مداخله تحت هدایت با دارو و تازه های درمانی در بیماری هایی همچون 
آرتروز؛ همچنین روش ها و تکنیک های درمانی در افراد دچار اختالالت 
حرکتی، ناتوانی و معلولیت ها در این همایش مورد بحث و گفت وگو قرار 
می گیرد. رئیس بیست و دومین کنگره ساالنه طب فیزیکی،  توانبخشی و 
الکترودیاگنوز ایران از مطرح کردن بحث طرح توانبخشی ملی کشور در این 
کنگره خبر داد و گفت: مباحث الزم در این زمینه برای ایجاد هسته اولیه 
این نقشه صورت می گیرد و صاحبنظران علمی،  متخصصان و دست اندرکاران 
اجرایی در سازمان هایی همچون وزارت بهداشت، بهزیستی، هالل احمر، بنیاد 
شهید و ... این موضوع را در همایش بررسی خواهند کرد. رایگانی با بیان 
اینکه اقدامات توانبخشی  صورت گرفته در کشور پراکنده است، گفت: در 
حال حاضر دانشگاه های مختلف و مراکز آموزشی و برخی دانشکده ها و 
سازمان هایی همچون هالل احمر، بهزیستی، بنیاد شهید و ایثارگران و برخی 
از مراکز خصوصی به صورت پراکنده در این زمینه فعالیت می کنند و نیازمند 

الگویی همه جانبه  و جامع در ارتباط با طب فیزیکی و توانبخشی هستیم. 
وی با اشاره به اینکه در دنیا  توانبخشی رشته ای تخصصی از حیطه های 
پزشکی است، گفت: از وزارت بهداشت می خواهیم نسبت به راه اندازی مراکز 
آکادمیک و آموزشی مجهز به سرویس جامع طب توانبخشی اقدام کند چرا که 
این مساله هم به نفع بیماران بوده و هم در جهت تکمیل دوره های آموزشی 
و انجام کارهای تحقیقاتی موثر است.  رئیس بیست و دومین کنگره ساالنه 
طب فیزیکی،  توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران خاطرنشان کرد: الگوی مجهز 
 MS توانبخشی در دنیا تیمی است چرا که گروه بیماری های مختلف همچون
، پارکینسون، سکته های مغزی و ... گرفتار معلولیت و ناتوانی بوده و کمک 
به اینها کار تیمی می طلبد.  وی خاطرنشان کرد: کشور ما از نظر امکانات 
نیروی انسانی در حوزه طب توانبخشی حرف نخست را می زند ولی در 
حوزه تجهیزات و مراکز ارائه خدمات با کمبود مواجه ایم. بیست و دومین 
کنگره ساالنه طب فیزیکی،  توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: این 
کنگره 5 تا ۷ دی ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی با حضور اساتید 
و صاحبنظران برجسته و به همت انجمن طب فیزیکی و با همکاری گروه های 

آموزشی طب توانبخشی و رشته های وابسته برگزار می شود. 
روابط عمومی انجمن طب فیزیکی،  توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

خبر

 طراحی دوره »تحکیم سواد« 
ویژه نوسوادان

بیان  با  آموزی  سواد  نهضت  سازمان  رئیس 
در  شده  آموخته  مطالب  کاربرد  عدم  اینکه 
بی سوادی  به  بازگشت  موجب  نوسواد  افراد 
»تحکیم  آموزشی  دوره  از طراحی  می شود، 

سواد« خبر داد.
 علی باقرزاده با بیان اینکه بزرگساالن باسواد 
به میزان فراموشی آموخته های قبلی، مطالب 
فارغ  اگر  گفت:  می گیرند،  فرا  را  جدید 
التحصیالن مجدد امتحان دهند، نمرات اولیه 
را کسب نمی کنند و در اینجا فراموشی اتفاق 
به  بازگشت  نوسواد  افراد  در  که  افتاده است 

بی سوادی اتفاق می افتد.
بازگشت  موجب  را  آموزش  بی کیفیتی  وی 
افزود: صالحیت و  و  دانست  بی سوادی  به 
و  است  آفرین  نقش  اینجا  در  معلم  توانایی 
باید دید این معلم به روش تدریس و موضوع 

چقدر تسلط دارد.
باقرزاده برنامه درسی کتاب، محتوا و روش ها 
موارد  دیگر  از  را  آموزشی  های  بسته  و 
تاثیرگذار در بازگشت به بی سوادی خواند و 
تصریح کرد: این آموزش باید با مراحل رشد 
و تحول فرد متناسب باشد. انگیزه فرد مسئله 
دیگر است و باید بررسی شود افراد نوسواد 
از چه حافظه و سرعت یادگیری برخوردارند.
تکنولوژی  و  تهویه  نور،  همچنین  باقرزاده 
آموزش در کالس های درس را در این مورد 
موثر دانست و گفت: کاهش کیفیت آموزش 
آن،  نتیجه  که  می انجامد  یادگیری  عدم  به 

بازگشت به بی سوادی است.
یک  در  که  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
بیان  با  می کرد،  صحبت  رادیویی  برنامه 
نیست،  نوشتن  و  خواندن  صرفا  سواد  اینکه 
تصریح کرد: سواد سیاسی، رسانه ای، عاطفی، 
و  خواندن  نیازمند  اقتصادی  یا  و  اجتماعی 
نوشتن به عنوان مهارت های پایه است، ولی 
گروه بزرگسال کم سواد تحصیالتی در حد 
حاشیه  به  آموزشی  منظر  از  و  دارند  ابتدایی 

رانده شده اند.
با  روزنامه ای  یا  کتاب  اینکه  اعالم  با  وی 
رویکرد بهره گیری این گروه تولید نمی شوند، 
گفت: دوره تحکیم سواد را طراحی کرده ایم 
و  ساده  کتاب   ۱5 ساعت،   2۰۰ طی  که 
یا  اجتماعی  روز  موضوعات  در  کاربردی 
اقتصادی در اختیارشان قرار می گیرد و محور 
دیگر، کتابخوانی توسط موبایل و تبلت است.

خبر

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: سال 
گذشته ۱5 درصد جمعیت جامعه هدف را کم 
کرده ایم اما طی چند ماه اخیر با افزایش ۶2۰ هزار 

نفری خانوارهای تحت پوشش روبرو شده ایم.
به گزارش ایسنا، پرویز فتاح ظهر امروز در دیدار 
با آیت اهلل سید محمد سعیدی در سالن محراب 
کمیته  اظهار کرد:  حرم حضرت معصومه)س( 
نیازمندان  و  مستضعفان  از  حمایت  در  امداد 
کارهای سختی را بر عهده دارد، اما امسال با توجه 
به تورم و مشکالت اقتصادی، مراجعات مردمی و 
تقاضای عضویت در کمیته امداد افزایش یافته و 

این موضوع کار را سخت تر کرده است.
وی اضافه کرد: 25۰۰ واحد مسکونی به صورت 
رایگان با کمک های مردمی و اعتبارات کمیته امداد 
برای مددجویان ساخته شده و در اختیار آن ها قرار 
گرفته است.  وی با بیان اینکه در جامعه هدف 
کرد: در حوزه  عنوان  نداریم،  ناهنجار  رفتار  ما 

قابل توجهی در  اقدامات  فعالیت های فرهنگی 
کمیته امداد انجام شده است، به عنوان نمونه ۳2 
هزار نفر از مددجویان و ۳۰۰۰ نفر از کارمندان را 

به سفر عتبات اعزام کرده ایم.

فتاح با تاکید بر اینکه در شهر مقدس قم به دنبال 
استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراجع تقلید 
هستیم، گفت: هر چند مشکالت اقتصادی مردم 
بیشتر شده، اما آمار کمک های مردمی به کمیته 

امداد نزدیک به ۳5 درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون هر یتیم دارای پنج 
حامی است و در قالب طرح اکرام نزدیک به 22۰ 
هزار تومان به صورت ماهیانه کمک هزینه دریافت 
می کند؛ برای بودجه سال آینده کمیته امداد نیز در 
تالش هستیم تا بتوانیم اعتبارات بیشتری را برای 

نیازمندان و مستضعفان جذب کنیم.
تورم و  افزایش  یادآور شد:  امداد  رئیس کمیته 
مشکالت اقتصادی مردم با سخت تر شدن کار 
کمیته رابطه مستقیم دارد به همین علت به هر 
میزانی که دولت بتواند تورم را کنترل و اشتغال 
را مدیریت کند، جمعیت ورودی به کمیته امداد 
کمتر می شود. وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال 
آرامش قشر ضعیف هستیم و تاکنون در این راستا 
از هیچ اقدامی دریغ نکرده ایم، به همین علت نیز 
با جامعه هدف خود هیچ مشکلی نداشته ایم؛ این 
افراد خوش حساب ترین مشتریان بانک ها هستند 

افزایش620هزارنفریخانوارهایتحتپوششکمیتهامداد

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹۷-۹45-۶ش 

 وقت رسیدگی :    روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت  ۱۰:۱5 صبح 
مرجع رسید گی : شورای حل اختالف ایثارگران  خوی  جنب پادگان شرفخانلو  

خواهان  :  بهنام غالمی ارالن با وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
خواندگان :  حسن ابراهیمی –مجهول المکان  خواسته :مطالبه 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله حسن ابراهیمی 
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران   شورای حل اختالف شهرستان خوی-  محمدعلی داور 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده  ۹۷-8۶۱-۶ش 

 وقت رسیدگی : روز یکشنبه    ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت  ۱۰:۳۰ صبح 
مرجع رسید گی : شورای حل اختالف ایثارگران  خوی  جنب پادگان شرفخانلو  

خواهان  :  محمد صالحی با وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
خواندگان :   آرزو سلیمی گوجار –مجهول المکان 

خواسته :مطالبه 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  آرزو سلیمی 
گوجار وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران   شورای حل اختالف شهرستان خوی-  محمدعلی داور 

برگاجرائیه
محکوم له بانک ملت   با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ 
نواله خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد۱۱  و محکوم  علیه حسن رحیم زاده  
آدرس : بلوار ۱5 خرداد  پشت کوی الله –خ ۱4 متری اوربش لرخیابان قطعه جنوبی 
پ ۱8    بموجب دادنامه شماره  ۹۷/۱۱۶ مورخه    ۹۷/2/22 شورا ی حل اختالف  
شعبه  دوم که وفق دادنامه شمار فوق شعبه  فوق دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    
از بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه 
دادرسی و  به مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰  ریال و حق الوکاله وکیل در حق  خواهان 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. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی آگهیابالغ

وقت رسیدگی در کالسه پرونده  ۱۱/۹۷/۱۰۱۹ 
 وقت رسیدگی :   ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت ۱۰/۱5 صبح 

مرجع رسید گی : شعبه  ۱۱ شورای حل اختالف خوی 
خواهان  : غالمحسین سیفلو  خواندگان : یاسر اکبرلو –ناهید محبتی 

خواسته :مطالبه وجه مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک فقره چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله یاسر اکبرلو –
ناهید محبتی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی-  موحدی نیا 

دادنامه
شماره دادنامه ۹۳۱  تاریخ صدو  ۹۷/8/۳۰ -شماره پرونده  ۹۷-۶۹8-۶ش 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف – شعبه  ششم بنشانی خوی جنب پادگان 
شهید شرفخانلو 

خواهان:ولی رحیم لو با وکالت جعفر صادق دادگر  آدرس : خ امام –خ نواله خان – 
مجتمع نواله خان طبقه 4 واحد ۱۱ 

خواندگان:  غالمرضا ولی نژاد –مجهول المکان  موضوع: مطالبه 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای شورا: در  خصوص دادخواست تقدیمی  اقای ولی رحیم لو با وکالت آقای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت  غالمرضا ولی نژاد بخواسته مطالبه مبلغ  ۱۰۷/8۰۰/۰۰۰ 
ریال ازبابت  بدهی به استناد گواهی ضمانت بانکی با عنایت به محتویات  پرونده و 
جمیع اوراق  خواسته  خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و به استناد ماده  
۱۹8-5۱۹-522 قانون ایین دادرسی مدنی  خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۰۷/8۰۰/۰۰۰ 
ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ ریال پول تمبر و حق الوکاله و تاخیر 
تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست در حق خواهان محکوم  رای  صادره غیابی بوده  
ظرف 2۰  روز  قابل  ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه  و پس از انقضای مهلت 
قانونی  بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان 

خوی می باشد
قاضی شعبه  ششم ویژه ایثارگران  شورای حل اختالف خوی- ابراهیمی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/۹۷/8۶۷ 

 وقت رسیدگی :   ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت۱۰:۳۰ صبح 
مرجع رسید گی : شعبه  ۱۱ شورای حل اختالف خوی 

خواهان  : بانک مهر اقتصاد 
خواندگان : عادل نادری و توحید نادری 

خواسته :مطالبه  از بابت پرداخت مبلغ 8۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت صدور چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله عادل نادری و 
توحید نادری وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی-  موحدی نیا 

برگاجرائیه
محکوم له بانک  ملت  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ نواله 
خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد۱۱  و محکوم  ۱- فاطمه 2- غالم ۱-کریم 
نژاد  2- جعفری  –  ادرس خ ش علی اضعر پ 24   بموجب دادنامه شماره ۱2۱ 
مورخه  ۹۷/2/25 شورا ی حل اختالف  شعبه  دوم که وفق دادنامه شمار فوق شعبه  
فوق دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
خوانده  به پرداخت مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ 
تقدیبم دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰  
ریال و حق الوکاله وکیل در حق  خواهان 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. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی  شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جعفر یکتا منش مجهول المکان 

خواهان آقای احمد بهرامی فرزند توکل دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر یکتا 
منش مجهول المکان  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۶۶5۶۷۰۰24۷    شعبه ۱۷ شورای حل اختالف 
مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خ انقالب شیرخوارگاه خ معرفت کوچه 
شهید گلمیرزایی ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/2۹ ساعت۱۰:۰۰تعیین و 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای رسیدگی و صدور 
حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 
25۹2۱/۳۷۳4۶۳۶۳ مورخ ۹۷/۷/2۰ عهده بانک پارسیان استان اصفهان بانضمام کلیه 
خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت یوم االجرای کامل 
حکم به مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا 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.در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی .

برگاجرائیه
محکوم له بانک ملت شعبه مرکزی  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ 
امام – خ نواله خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد۱۱  و محکوم   فرحناز گلوانی 
فرزند قاسم ادرس بلوار رسالت –نمایشگاه اتومبیل سهیل    بموجب دادنامه شماره 
۹۷/۱۰۰  مورخه   ۹۷/2/4 شورا ی حل اختالف  شعبه  دوم که وفق دادنامه شمار 
فوق شعبه  فوق دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر 
محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    از بابت اصل خواسته 
از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 
2/۶۰۰/۰۰۰  ریال و حق الوکاله وکیل در حق  خواهان 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. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغوقترسیدگی
پرونده : ۹۷۱445 شعبه اول دادگاه  عمومی  حقوقی الهیجان  بدینوسیله  به آقای  
محمد رضا ستوده یی کویشاهی فرزند صادق مجهول المکان  اخطار می  گردد خانم 
سمیرا کریمی بیجاربنه فرزند قربانعلی  دادخواستی  به خواسته  حضانت به  طرفیت 
شمادر دادگستری  الهیجان  تقدیم  نموده  است  لذا پس از  ارجاع  به این شعبه  و 
ثبت  آن به شماره  مذکور  و انجام  تشریفات  قانونی  مستندا  به ماده  ۷۳  قانون  
آیین  دادرسی  دادگاههای  عمومی و انقالب  در امور  مدنی  با انتشار  آگهی  در 
یک نوبت  و در یکی  از روزنامه های  کثیراالنتشار  / محلی  دعوت  می نماید در  
دفتر شعبه اول  دادگاه  عمومی حقوقی  الهیجان  حاضر و نسخه ثانی دادخواست  
و ضمائم  را دریافت  نموده درجلسه دادرسی ساعت ۹ صبح  روز یکشنبه  تاریخ 

۱۳۹۷/۱۰/۳۰  شرکت نمایید.
 4997- مدیر دفتر شعبه  اول  دادگاه  عمومی حقوقی الهیجان – محمد تقی جمشید عینی

آگهیوقترسیدگی
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  عبدالحسین  فرزند  مالمیر  بتول  خانم  بدینوسیله 
محتویات پرونده کالسه ۷۹5/۱۰۷/۹۷ ک م  این دادگاه متهم است به کالهبرداری 
رایانه ای موضوع شکایت آقای امیر حسین کشوری  که نظر به تعیین وقت رسیدگی 
به پرونده اتهامی نامبرده  در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ ساعت ۰8:۳۰ صبح مراتب در اجرای 
تا  آگهی  االنتشار  کثیر  نوبت در جراید  کیفری یک  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۳44 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید .
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی .

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهی مزایده ششدانگ پالکهای 2و4 فرعی از ۷ اصلی – موضوع پرونده اجرایی 

کالسه ۹۷۰۰825 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۷۰۰825 شش دانگ پالکهای ۱- ششدانگ پالک 2 
فرعی از ۷ اصلی )دو فرعی از هفت اصلی( واقع در ایالم با کاربری تجاری مسکونی 
به آدرس: ایالم- خیابان آیت اهلل حیدری- روبروی فروشگاه زنجیره ای اتکا که ذیل 
ثبت شماره ۱24۳۶ دفتر جلد ۹۹ صفحه 4 به نام شهرام ادیم ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم شده است، دارای حدودات شماال درب و دیوار بطول ۱5/52 متر به 
پیاده رو خیابان شرقا خط فرضی است بطول ۶8/2۷ متر به شماره 4 فرعی از ۷ اصلی 
جنوبا در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول 8/۶۰ متر به ۱۳25 اصلی دوم دیوار بدیوار 
بطول ۶/۳5 متر به ۱۳25 اصلی غربا در ۶ قسمت اول دیوار بدیوار بطول 2۰/۱۰ متر 
به شماره باقیمانده ۳ فرعی از ۷ اصلی دوم دیوار بدیوار بطول ۱۷/۱5 متر به شماره 
باقیمانده ۳ فرعی از ۷ اصلی سوم دیوار بدیوار بطول 2/۷۰ متر به شماره ۳ فرعی از 
۷ اصلی چهارم ذیوار بدیوار بطول 24/۱۱ متر به شماره ۳ فرعی از ۷ اصلی پنجم 
دیواریست بطول 2/۷۰ متر به پیاده رو خیابان ششم دیواریست بطول ۱/88 متر به 
پیاده رو خیابان 2- ششدانگ پالک 4 فرعی از ۷ اصلی )چهار فرعی از هفت اصلی( 
واقع در ایالم با کاربری تجاری مسکونی به آدرس:ایالم- خیابان آیت اهلل حیدری- 
روبروی فروشگاه زنجیره ای اتکا که ذیل ثبت شماره ۱242۹ دفتر جلد ۹8 صفحه 
۳82 به نام شهرام ادیم ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است دارای حدودات 
شماال درب و دیوار است بطول ۱/۰۰ متر به پیاده رو خیابان شرقا در دو قسمت اول 
دیواریست بطول ۱/۷5 متر به پیاده رو خیابان دوم دیوار بدیوار بطول ۶۶/5۱ متر به ۷ 
اصلی جنوبا دیوار بدیوار بطول ۱/۰۰ متر به ۱۳25 اصلی غربا خط فرضی است بطول 
۶8/2۷ متر به شماره 4 فرعی از ۷ اصلی هر دو پالک فوق طیق سند رهنی شماره 
۱2۳48۷ مورخ ۹4/۰۹/۱۰ تنظیمی دفترخانه شماره 2۷ ایالم در رهن بانک ملت قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی جمعا به مبلغ ۶۶/۶24/۶8۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
شده است و پالکهای فوق جمعا دارای ۱۱۱۰/42 متر مربع عرصه و ۱۷۷ متر مربع 
اعیانی شامل طبقه همکف به مساحت ۱۶2 متر مربع و نیم طبقه به مساحت ۱5 متر 
مربع همچنین یک سوله به مساحت 5۹۰/4۰ متر مربع با قدمت متفاوت سوله اسکلت 
جری و دارای انشعابات آب و برق  فلزی است به اضافه سه باب مغازه با دیوار باربرـ 
و گاز و تلفن که برابر گزارش کارشناس ارزیاب در تصرف مالکین و مستاجر می 
باشد، بنا دارای استحکام نسبی است با کاربری تجاری مسکونی با نمای اصلی سنگ 
فانتزی و درب و پنجره فلزی )آهنی( است ملک در ساخت بصورت مشاع می باشد 
و طبق نظر کارشناس با توجه به اندازه گیری پالکهای مجاور از بر به میزان ۱/8۰ متر 
تعریض دارد ملک فوق پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ 
)نوزدهم دیماه یکهزار و سیصد و نود وهفت( در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
ایالم واقع در ایالم- بلوار مدرس- جنب ادراه کل محیط زیست استان ایالم از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۶۶/۶24/۶8۰/۰۰۰ ریال )شصت و 
شش میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق، و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مزاد 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 چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی غیر متقربه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد بنا بر اعالم بانک ملت، مورد وثیقه فاقد هر 

گرونه بیمه نامه ای می باشد.
سازمان ثبت و اسناد ایالم

بطحائی:

 پيگير  وضعيت بازداشتی 
 معلمان هستم

سید محمد بطحایی درباره آخرین وضعیت 
معلمان بازداشتی گفت: پیگیر این موضوع 
با  انشااهلل  و  هستیم  پروش  و  آموزش  در 
مساعدت های قانونی و تالش همکاران این 

مشکل برطرف خواهد شد.
کرد:  نشان  پرورش خاطر  و  آموزش  وزیر 
علی رغم توجه و تذکراتی که پیش از این داده 
شده بود بعضی از همکاران بنده به این تذکر 
توجه نکردند و در ساعت مدرسه که حق 
دانش آموزان و متعلق به آنها بوده است دست 

به تجمع زدند.
وی ادامه داد: یعنی همکاران برای پیگیری 
استفاده  آموزان  دانش  حق  از  مطالباتشان 
کردند که این خیلی برای جامعه آموزش و 
پروش پسندیده نیست. بطحایی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که اگر اعتراض معلمان در 
ساعت مدرسه درست نیست، کجا و چگونه 
باید مطالبات خود را پیگیری کنند،  عنوان کرد: 
پیش از این هم روش هایی بوده است ، جمع 

می شدند و مطالبات خود را بیان می کردند.
وی تاکید کرد: بارها و بارها از سوی آموزش 
و پروش اعالم شد که ما این آمادگی را داریم 

فضایی را در اختیار معلمان عزیز قرار دهیم که 
مطالبات و پیشنهادات خود را بیان کنند زیرا 
معتقد هستیم که باید نظام آموزش و پروش 
اصالح شود و این امر با همکاری و همدلی 
همکاران ما صورت می گیرد.وزیر آموزش و 
پروش خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم حق 
و حقوقی از دانش آموزان تضیع شود و ما 
باید ضمن رعایت این امر مشکالت را بیان 
کنیم. وی درباره تعیین تکلیف تکمیل ظرفیت 
آزمون های استخدامی آموزش و پروش نیز 
گفت: برای تکمیل ظرفیت اگر کسی را هم 
بخواهیم، از بین افرادی انتخاب خواهیم کرد 
که سال گذشته در آزمون شرکت کرده  و نمره 
الزم را بدست آورده اند.بطحایی تاکید کرد: 
برای استخدام و آزمون جدید با سازمان اداری 
استخدامی کشور برنامه هایی را آغاز کرده ایم 

و کارهای کارشناسی در حال انجام است.
وی ادامه داد: برای آزمون های تکمیل ظرفیت 
کارهای مقدماتی انجام شده، به سازمان اداری 
و استخدامی درخواست داده ایم و به محض 
کند  را روشن  تکلیف  این سازمان  این که 

آزمون را برگزار خواهیم کرد.

شهردار تهران:

  دریافت رشوه در شهرداری را به
 137 اطالع دهيد

 
که  خواست  شهروندان  از  تهران  شهردار 
به  را  تهران  شهرداری  در  رشوه  دریافت 
سامانه ۱۳۷ اطالع داده و مطمئن باشند که 

شهرداری با آنها برخورد خواهد کرد.
حاشیه  در  حناچی  پیروز  ایسنا،  از  نقل  به 
مراسم  امضای تفاهم نامه میان سازمان بسیج 
حضور  با  تهران  نشانی  آتش  و  شهرداری 
پرسشی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در 
با  شهروندان  مواجهه  نحوه  که  این  درباره  
رشوه  درخواست  مانند  درخواست هایی 
ماموران  سوی  از  اداری  امور  انجام  در 
شهرداری چه باید باشد، گفت: چنین اتفاقی 
در هر فضایی ممکن است بیافتد و اگر در 
شهرداری تهران چنین اتفاقی رخ دهد حتما 
با آن برخورد خواهیم کرد و از شهروندان 
به  را  موضوع  این  که حتما  می خواهم  نیز 

شهرداری تهران گزارش کنند.
وی درباره  این که آیا شهرداری در رتبه ی 
اول دریافت رشوه قرار دارد، اظهار کرد: به 
هیچ عنوان چنین مساله ای را تایید نمی کنم 
و قویا آن را رد می کنم البته در ارزیابی های 

وجود  خصوص  این  در  گزارش هایی  ما 
دارد.

حناچی درباره اینکه چرا امروز با دوچرخه 
گفت:  است،  نشده  حاضر  کار  محل  در 
برای  تاکسی  از  بارندگی  دلیل  به  امروز 

حضور در محل کار استفاده کردم.
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 افزایش ۷۵ درصدی 
تولید و توزیع گازوئیل یورو 4 و ۵ 

در  نفت گاز  هیدروژنی  تصفیه  واحد  راه اندازی 
پاالیشگاه های بندرعباس و تبریز، روزانه ۱۷ میلیون 
لیتر نفت گاز با استاندارد یورو 4 و 5 به تولید افزوده 

و این بیانگر افزایش ۷5 درصدی تولید آن است.
سعید  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 
نفتی  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
محیطی  زیست  تعهدات  با  همسو  گفت:  ایران 
وزارت نفت، واحدهای تصفیه هیدروژنی نفت گاز 
در پاالیشگاه های تبریز و بندرعباس راه اندازی و 
۱۷ میلیون لیتر نفت گاز به تولید این محصول با 

استاندارد یورو 4 و 5 در کشور افزوده شده است.
میزان  راه اندازی واحدهای مذکور،  با  افزود:  وی 
گوگرد در نفت گاز تولیدی این پاالیشگاه ها از ۱۰ 
هزار ppm به 5۰ppm و در برخی واحدها از 
۱۰ هزار ppm به ۱۰ppm کاهش یافته است که 
پیشرفت قابل توجه و جهش بزرگی در زمینه تولید 

فرآورده باکیفیت محسوب می شود.
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز درباره توزیع 
این فرآورده در کشور گفت: توزیع نفت گاز یورو 4 
و 5 حدود یک ماه است که در کشور آغاز شده و 

به صورت مستمر ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با بیان این که از مجموع ۱۷ میلیون لیتر 
کشور، ۱4  در  تولیدی  و 5  یورو 4  نفت گاز 
میلیون لیتر آن در پاالیشگاه بندرعباس تولید 
می شود، تاکید کرد: این محصول در شهرهای 
شیراز  و  کرمان  بوشهر،  چابهار،  بندرعباس، 

توزیع می شود.

نحوه دریافت کارت های سوخت   
برگشت خورده اعالم شد 

نحوه دریافت کارت های سوخت   برگشت خورده 
خودروها و موتورسیکلت های شماره گذاری شده 

در سال های ۹۳ تا ۹۷ اعالم شد.
پخش  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انجام  هماهنگی  به  توجه  با  نفتی،  فرآورده های 
شده با شرکت ملی پست ایران، مالکان خودرو  و 
موتورسیکلت های شماره گذاری شده در بازه زمانی 
این کارت  از  تا ۱۳۹۷ که پیش  سال های ۱۳۹۳ 
هوشمند سوخت آنها توسط شرکت پست توزیع 
روز  از  می توانند  است،  برگشت خورده  و  شده 
سه شنبه، 2۷ آذرماه به سایت اینترنتی شرکت ملی 
پست به نشانی WWW.POST.IR مراجعه کنند 
و با درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری 
مرسوالت  »پیگیری  سامانه  در  سوخت  کارت 
دریافت کارت سوخت خود  نحوه  از  سازمانی« 
مطلع شوند. در این اطالعیه تاکید شده است که 
مالکان این خودروها نیاز به ثبت نام برای کارت 
سوخت المثنی ندارند و کارت سوخت آنها در 
اسرع وقت از طریق شرکت ملی پست برای آنها 

ارسال خواهد شد.

خبر

دونرخی شدن؟
*اکبر نعمت الهی 
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

بحث دونرخی شدن در دورانی که به دنبال اداره 
کشور برمبنای قیمتهای آزاد و آزادی عمل بازار 

هستیم بحث مهمی است.
دولت با دونرخی شدن بنزین موافق است و به دنبال آن کارهای کارشناسی 

وزارت نفت در حال انجام است تا نظر دولت به سرعت اجرایی شود.
این امر برای کشوری که به دلیل ارزانی نرخ سوخت همواره در حال 
پرداخت مبالغ زیادی برای تنظیم قیمت در بازار است و بنزینی را که 
می توان با نرخ بین المللی عرضه کرد پیوسته به یک چندم قیمت می 
فروشد یک موقعیت است. در کشورهایی که قیمت ها آزاد هستند و 
دولت برای مصرف یارانه نمی پردازد یکی از مهمترین موضوعات آن 
است که مصرف کننده بابت سوخت و انرژی که به زحمت حاصل می 
شود قیمت واقعی را می پردازند اما در کشورهایی که خود تولید کننده 
منابع انرژی هستند مدام با یک سوتفاهم روبروییم که چون منبع انرژی 
از آن خودمان است باید آن را تا می توانیم استفاده کنیم.غافل از این که 
ما برای کنترل مصرف نیازمند کنترل قیمتهاییم. زیرا در موضوعاتی مانند 
قاچاق سوخت دیدیم که فاصله قیمتها با قیمتها در منطقه خلیج فارس 
انگیزه ای شد که گروههایی به تجارت از انرژی بپردازند و از محل قاچاق 
به سودهای کالنی برسند. بدیهی است که هرچه مصرف انرژی بیشتر 
باشد مصرف کننده باید قیمت این مصرف را بپردازد تا از جیب مردم به 

باک اتومبیل خود سرازیر نکند.
به این ترتیب است که دولت به دنبال دونرخی شدن قیمت بنزین است 
اما برای اجرای درست این طرح دولت باید مواردی را رعایت کندکه از 

جمله به این شرح است:
 وسائل نقلیه عمومی: باتوجه به چیزی که دولت قصد اعمال آن را دارد 
باید وسائط نقلیه عمومی بیشتر و گسترده تر شوند. دولت باید سرمایه 

گذاری کالنی در این عرصه انجام دهد تا مردم از کار بازنمانند.
 کیفیت بنزین: سوخت مصرفی در خودروها باید به گونه ای باشد که با 
پول پرداختی از سوی مصرف کننده تناسبی داشته باشد. زیرا همان گونه 
که مصرف کننده قیمت واقعی را بابت بنزین مصرفی خود می پردازد باید 

بنزین مصرفی کیفیت مورد انتظار را هم داشته باشد.
ـ از آنجا که تولید خودرو تقریبا به تمامی در کنترل و در اختیار دولت 
است، بنابراین ارتقای استاندارد تولید خودرو باید در دستور کار دولت 
قرار گیرد. دیگر نمی توان با کیفیتهای پایین و استانداردهای نامعقول انتظار 
داشت که مردم بنزین کمتری مصرف کنند. بنابراین ارتقای استاندارد 
مصرف خودرو از واجبات تحول موضوع است که دولت باید به آن 
اهتمام ورزد. سازمان بهینه سازی مصرف انرژی از ابزارهای دولت برای 

کنترل این مهم است.
 کیفیت جاده ها: باتوجه به این که یکی از عوامل تاثیرگذار در مصرف 
سوخت کیفیت و استانداردبودن جاده هاست، دولت باید با ارتقای کیفیت 
جاده ها کاری کند که مصرف بنزین تحت تاثیر کیفیت پایین جاده ها 

افزایش نیابد تا خدای ناخواسته مردم از این رهگذر آسیب نبینند.
ـ جدی ترین موضوع در این میان رعایت استاندارد زندگی مردم است.

در حالی که قیمت بنزین باال می رود و در حالی که تاثیر اندکی از ناحیه 
سنگینی قیمت بنزین روی زندگی مردم است دولت باید از طریق واقعی 
کردن درآمدها آسیب به زندگی مردم را به حداقل برساند. زیرا به هر حال 
مردم به دلیل افزایش قیمتها از نظر کلی آسیبهای زیادی را در زندگی خود 
متحمل می شوند. بنابراین نباید گذاشت افزایش قیمت بنزین هم به این 
فشارها ضریب بدهد. می توان از تزریق واقعی میزان افزایش به ارقام واقعی 
تری در زندگی مردم رسید. به هر ترتیب باید با اجرای درست موضوع 
دونرخی کردن قیمت بنزین بهترین اجرا را مقابل مردم قرار داد. این تنها 
وظیفه وزارت نفت هم نیست. کل دولت، رسانه ملی، نهادهای نظامی و 
امنیتی و... هستند که باید در تحقق این هدف به وزارت نفت کمک کنند.
nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده  ۹۷-۹4۳-۶ش 

 وقت رسیدگی :   ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت ۹:45 صبح 
مرجع رسید گی : شورای حل اختالف ایثارگران  خوی  جنب پادگان شرفخانلو  

خواهان  : بانک ملت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
خواندگان :  امیر و احمد عبدالهی –روح اله ایوبی- اصغر هنری –مجهول المکان 

خواسته :مطالبه 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله امیر و احمد 
اله ایوبی- اصغر هنری وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی  عبدالهی –روح 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند 
قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران   شورای حل اختالف شهرستان خوی-  محمدعلی داور 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده  ۹۷-۹2۳-۶ش 

 وقت رسیدگی :  روز یکشنبه  ۳۰ /۹۷/۱۰ ساعت۹:۳۰ صبح 
مرجع رسید گی : شورای حل اختالف ایثارگران  خوی  جنب پادگان شرفخانلو  

خواهان  :  بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
خواندگان :   ۱- محمد پناهدوست 2- حسن رنجبر حقیقی –مجهول المکان 

خواسته :مطالبه 
بدینوسیله  ۱- محمد  بودن  خوانده   المکان  به مجهول  نظر  اعالم خواهان  برابر 
پناهدوست 2- حسن رنجبر حقیقی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
قبل  میتواند  میگردد خوانده  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی  از روزنامه های   در یکی 
از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران   شورای حل اختالف شهرستان خوی-  محمدعلی داور 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/۹۷/۱۰۱8  

 وقت رسیدگی :   ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت  ۱۰ صبح 
مرجع رسید گی : شعبه  ۱۱ شورای حل اختالف خوی 
خواهان  : بانک تجارت –مدیرعامل اقای کریم اصغری  

خواندگان : تلی حاجی بگلو  
خواسته :مطالبه وجه مبلغ   ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت یک فقره قرارداد بانکی  

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله تلی حاجی بگلو  
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی-  موحدی نیا 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱84۳مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰5 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه  ثبتی حوزه 
فرزند کریم در ششدانگ یک  از شیراز  بشناسنامه شماره ۹۶8۳۱ صادره  زعفرانی 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۰85/4۰ مترمربع مفروز از پالک شماره 
۶۰۱4۹ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم زهرا محمد تقی 
کاشی و با مالکیت مالک اولیه آقای فریدون خسروی تایید می نماید. 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. ۹۷/28۶۶8/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۹/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۹/28
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهیمفقودی
کارت شناسایی و برگ سبز خودرو پژو آردی مدل ۱۳۷۹ به رنگ طوسی روشن 
– روغنی به شماره انتظامی ایران 82-5۶4ل28 و شماره موتور 22۳2۷۹۰۷۷44 و 
شماره شاسی ۷۹۷۰8۰۱5 به نام رضا رمضان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بابلسر

آگهیمفقودی
برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید مدل ۱۳۹۳ به شماره شهربانی 88-۱4۹ق۹8 
و شماره موتور 5۰۷4542 و شماره شاسی NAS4۱۱۱۱۰۰E۳۶55۶۱۹ به نام یاسر 

فتحی شوب مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
به   ۱۳8۷ مدل   ۱۳2 پراید  سواری  اتومبیل  خودرو  مالکیت  شناسنامه  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   2۷54۳۹۹ موتور  شماره  و   ۹8 ایران  ۷۷2ب۳5-  پالک  شماره 
کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  شرکت  نام  به   S۱42228۷۰5۰8۹۹

استان ایالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ایالم

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید مدل ۱۳84 و بنام آرش فرشاد  به شماره انتظامی 2۷ 
   S۱4۱2284۷۰8۶۳5 ایران ۹22س۶2 به شماره  موتور ۰۱۳۶۷۹۹۹  و به شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده   ۶/۹4۱/۹۷ش 

 وقت رسیدگی :   روز یکشنبه  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  ساعت ۱۰  صبح 
مرجع رسید گی : شورای حل اختالف ایثارگران  خوی  جنب پادگان شرفخانلو  

خواهان  : بانک ملت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
خواندگان :  ۱- اکبر اکبرزاده 2- خسرو اکبرزاده -مجهول المکان 

خواسته :مطالبه 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- اکبر اکبرزاده 
2- خسرو اکبرزاده وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران   شورای حل اختالف شهرستان خوی-  محمدعلی داور 

آگهیاحضارمتهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم مهدی و هادی بهرامی فرزند علی پناه به اتهام مشارکت 
در سرقت پنج راس احشام که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وقف قانون 

اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی .

آگهیابالغ
آقای کریم شکری چهارراه دادخواستی به طرفیت آقای رحیم جعفری به خواسته ی 
مطالبه وجه تقدیم شورانموده وبه کالسه82۹/2/۹۷ح ش ثبت گردیده،نظربه اینکه 
خوانده آقای رحیم جعفری مورد شناسایی مجهول المکان هستندوحسب تقاضای 
خواهان وبه استنادماده۷۳قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشاردرج وازخوانده/خواندگان فوق الذکردعوت می گرددتاپس ازنشرآگهی 
درتاریخ۹۷/۱۱/۱5راس ساعت۱۰:۳۰صبح روزدوشنبه جهت دادرسی درشعبه2واقع 
شعبه  این  ازموعدمقرربه  حضوریابدیاقبل  امیدیه  دادگستری  بلوارشهدا،پشت  در 
مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع ویاپاسخی به دعوی 
اقدام  مقررات  وفق  الیحه  عدم حضوریاارسال  نمایددرصورت  دارداعالم  مطروحه 

خواهدشد.    شماره م.الف)۱۶/5۶(
شورای حل اختالف امیدیه شعبه دو

آگهیحصروراثت
پدرخدامرادبشناسنامه۶۶۳۹42۶۳58متولد۱۳52/2/۱5ص نام  فریباجعفری  خانم 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازاندیکا  ادره 
بشناسنامه۱۹۷۰8۰2۳۰8صادره  خدامرادجعفری  مرحوم  پدرش  که  داده 
مسجدسلیمان درتاریخ۱۳۹۷/8/5درگتوند)جنت مکان(فوت ورثه اش عبارتنداز:۱-
بشناسنامه۶۶۳۹۶۹۷8۰۷تاریخ  سلطان  الذکر2-ماه  فوق  بامشخصات  متقاضی 
بشناسنامه5558۶۶۱۷4۷تاریخ  ازاللی۳-خدیجه  ۱۳4۶/۱۰/4صادره  تولد 
بشناسنامه5558۶۶۰5۳8تاریخ  فارسان4-گلی  از  تولد۱۳۶2/۱2/2۰صادره 
۱۹۷2۱55۱5۶تاریخ  بشناسنامه  ازفارسان5-تاجی  تولد۱۳5۶/۱2/۱صادره 
ازاللی۶-زیبابشناسنامه۱۹۷۰852828تاریخ  تولد۱۳۶۱/۶/۳۰صادره 
مرحوم(۷-نورعلی  ازمسجدسلیمان)دختران  ۱۳5۳/۶/۶صادره  تولد 
ازمسجدسلیمان)پسرمرحوم( ۱۳5۰/2/۷صادره  تولد  بشناسنامه۶۶۳۹2۹۷8۱5تاریخ 
تولدصادره  وتاریخ  بشناسنامه  نیک  کریمی  جعفری8-فاطمه  همگی  شهرت 
از)همسرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله 
ازمتوفی  نامه  اعتراض داردباوصیت  نمایدتاهرکس  یک ماهی یک مرتبه آگهی می 
به شوراتقدیم داردواالگواهی  ماه  ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک  نزداوباشد 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  سری  بجز  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م.الف)۱۶/۱۶۶(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اکتشاف بلوک های 
اذعان  با  و  داخلی خبرداد  با مشارکت شرکت های  جدید 
به  تجهیزات  از  بسیاری  ساخت  در  امروز  که  مهم  براین 
خودکفایی و بلوغ رسیده ایم بیان کرد: ما از عمق وابستگی 
صنعت نفت به خارج از کشور به اینجا رسیده ایم که در تولید 

بسیاری از قطعات خودکفا شده ایم.
دوشنبه  روز  هندی  سیدصالح  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
پس از امضای قرارداد فاز دوم طرح پژوهشی هیدرات گازی 
بر  مبنی  به سوال زمان  پاسخ  در جمع اصحاب رسانه، در 
اینکه بسیاری از مدیران نفتی اذعان دارند که تحریم ها دیگر 
پاشنه آشیل شرکت های نفتی نیست و در تولید و ساخت 
این موضوع در  ایم،  به خودکفایی رسیده  تجهیزات داخل 
کرد:  بیان  است؟  چگونه  اکتشاف  قراردادهای  خصوص 
تحریم در اصل، شرایط تحمیل شده است و بی شک مسئله 
که  زمانی  اما  نمی کنیم،  استقبال  آن  از  ما  و  نیست  خوبی 
تحریم بر ما تحمیل می شود، باید تالش خود را برای مقابله 

حداکثری با آن به کار ببندیم. 
وی ابراز خرسندی کرد که تلمبه های SRP را که ۱۰ سال 
پیش باید با زحمت فراوان از چین وارد می کردیم، امروز در 
کشور می سازیم و دانشگاه سازنده این تلمبه ها به سطحی از 
بلوغ دست یافته که در حال طراحی نرم افزارهای مرتبط با آن 

است. وی افزود: ما از عمق وابستگی صنعت نفت به خارج 
از کشور به اینجا رسیده ایم که در تولید بسیاری از قطعات 

خودکفا شده ایم. 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این نکته که 
ما منکر ضعف ها نیستیم اما نباید از کارها و اتفاق های بزرگ 
و خوشایندی که در صنعت نفت افتاده نیز غافل شویم، ادامه 
داد: خودمان را دست کم نگیریم. این که آمریکا برای زمین 
زدن صنعت نفت ایران هدف گذاری می کند، نشان می دهد 
انجام داده است،  این صنعت مهم است و کارهای بزرگی 

هرچند کارهای انجام نشده زیادی هم در پیش داریم.
»اکتشاف بلوک های جدید با مشارکت شرکت های داخلی« 
یکی دیگر از مواردی بود که هندی به آن اشاره کرد و افزود: 
ضریب موفقیت کشف در طرح های اکتشافی کشور بیش 
تحریم  وضع  از  پس  کرد:  تأکید  وی  است.  درصد   ۶۰ از 
 های جدید آمریکا علیه ایران، مشکلی برای ما رخ نداده و 

برنامه های اکتشاف تغییری نکرده است.
توانایی  توسعه  ها  »تحریم  که  نکته  این  بر  تکیه  با  هندی 
های داخلی را شتاب می دهد« گفت: چند سال پیش برای 
به شرکت های خارجی و  برخی تجهیزات حفاری  خرید 
حتی چینی التماس می شد اما امروز در آنها به خودکفایی 

رسیده ایم.

مناقصه  کرد:  یادآوری  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
تحریم  علت  به  هیدروکربوری  های جدید  بلوک  اکتشاف 
ها لغو شد و به جای آن قرار شد شرکت های داخلی آن 
را اجرا کنند. وی ادامه داد: قرار است شرکت های داخلی، 
کنسرسیومی را برای اکتشاف بلوک های نفتی تشکیل دهند. 
اکتشاف چند بلوک جدید  آینده  تا یک سال  به گفته وی، 

توسط شرکت های داخلی آغاز می شود.
وی در ادامه از شناسایی ذخایر هیدرات گازی و گاز طبیعی 
در دریای عمان به واسطه اجرای فاز نخست طرح پژوهشی 
شناسایی هیدرات های گازی نیز خبر داد و افزود: با اجرای 
طبیعی  گاز  و  گازی  هیدرات  منابع  این طرح،  نخست  فاز 
)منابع متعارف و غیرمتعارف( در دریای عمان شناسایی شد 
که با توجه به هزینه باالی فعالیت اکتشافی در آب های عمیق 
این منطقه، تصمیم گیری شد که برای افزایش قطعیت نتایج، 
فاز دوم این طرح پژوهشی نیز اجرا شود که امروز به قرارداد 

منتهی شده است.
وی اهمیت کشف هیدرات های گازی در دریای عمان را به 
جهت موقعیت ژئوپلتیکی این منطقه مورد اشاره قرار داد و 
گفت: هرگونه اقدام توسعه ای در منطقه استراتژیک مکران که 
نگاه ویژه ای به آن وجود دارد حائز اهمیت است و نزدیکی 
به آب های آزاد، نزدیکی به بازار پاکستان، تنگه هرمز و … 

بر این اهمیت می افزاید.
وی بیان کرد: در میانه و بستان آباد نیز احتمال وجود منابع 
هیدروکربوری وجود دارد اما این احتمال در همدان بسیار 
ضعیف است. هندی در ادامه با ذکر این مهم که حدود ۳5 
تا 4۰ مخزن کشف شده توسعه نیافته در کشور وجود دارد با 
اشاره به کشف ۱۳مخزن در دولت یازدهم گفت: حدود ۳5 
تا 4۰ مخزن کشف شده توسعه پیدا نکرده در ایران وجود 
دارد. به عبارت دیگر اکتشاف از توسعه و تولید جلوتر است.
کشف  از  پایان  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
مخازن جدید در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خبر داد و افزود: 
معرفی این مخازن برعهده وزارت نفت است و اگر اجازه 

دهند، ما اعالم خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، قرارداد فاز دوم طرح پژوهشی هیدرات 
اکتشاف  مدیریت  بین  ماه  آذر  دوشنبه 2۶  روز  گازی  های 
شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد. 
این قرارداد چهارساله است و بودجه آن از سوی مدیریت 

پژوهش و فناوری شرکت ملی  نفت ایران تامین می شود.

هندیدرپاسخبهزمان؛

ازعمقوابستگیبهخودکفاییرسیدیم

پس از انجام موفقیت آمیز نصب نخستین سکوی گازی فاز ۱۳ 
پارس جنوبی، با فاصله یک هفته دومین سکوی دریایی این فاز 

نیز نصب شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، پیام معتمد- 
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با اشاره به بارگیری 
و انتقال همزمان دو سازه دریایی این طرح اظهار کرد: پس از 
اعالم شرایط پایدار جوی، عملیات نصب دومین عرشه دریایی 
این فاز بالفاصله پس از نصب نخستین سکو در خلیج فارس از 
صبح روز دوشنبه، 2۶ آذر آغاز شد و با موفقیت به پایان رسید.

وی پیش بینی کرد با راه اندازی دو سکوی B و D تا پایان دی ماه 
امسال، برداشت یک میلیارد فوت مکعب )معادل روزانه 28 
میلیون مترمکعب( گاز ترش از میدان گازی پارس جنوبی در 

بلوک فاز ۱۳ محقق شود.
انتقال  به  اشاره  با  پارس جنوبی  فاز ۱۳  توسعه  مجری طرح 
گاز ترش برداشت شده از موقعیت مخزنی دو سکوی فاز ۱۳، 
از طریق خط لوله ۳2 اینچی به پاالیشگاه خشکی در فاصله 
انجام عملیات  از  کیلومتری شهرستان کنگان گفت: پس   2۰

فرآورش، محصوالت مختلفی مانند گاز شیرین، اتان، پروپان، 
میعانات گازی و محصول جانبی گوگرد از این پاالیشگاه به 
دست می آید که نقش حائز اهمیتی در اقتصاد کشور ایفا خواهد 

کرد.
فاز ۱۳ پارس جنوبی متشکل از ۳8 حلقه چاه دریایی در بخش 
شمال غربی میدان مشترک پارس جنوبی واقع شده است که 
با بهره برداری از دو عرشه مورد اشاره آن، نیمی از تعهدهای 

توسعه ای این طرح محقق خواهد شد.
روند  تشریح  در  جنوبی  پارس   ۱۳ فاز  توسعه  طرح  مجری 
فاز  توسعه  طرح  چهارگانه  بخش های  از  یک  هر  پیشرفت 
۱۳ گفت: خوشبختانه مراحل توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از 
روند مطلوبی برخوردار است، به طوری که در بخش ساخت 
تجهیزات دریایی به پیشرفت 8۹,5 درصد و در بخش احداث 

خطوط لوله زیردریایی به پیشرفت ۹4.8 درصد رسیده است.
بخش  توسعه  در  درصدی   ۹5 پیشرفت  از  همچنین  معتمد 
امسال  ابتدای  از  کرد:  تاکید  و  داد  خبر   ۱۳ فاز  پاالیشگاهی 
تاکنون سه ردیف شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز ۱۳ با دریافت 

گاز ترش فازهای ۶ تا 8 پارس جنوبی در مدار بهره برداری 
از آن به خط  با تزریق گاز شیرین استحصالی  قرار گرفته و 
سراسری، نیاز مصرفی بخش های مختلف خانگی و صنعتی را 

تامین می کند.
وی میزان پیشرفت بخش حفاری دریایی این طرح را نیز 8۹ 
فاز ۱۳  توسعه  در مجموع، طرح  افزود:  و  کرد  اعالم  درصد 

پارس جنوبی به پیشرفت ۹2,55 درصد رسیده است.
پیام معتمد اظهار امیدواری کرد که توسعه این فاز تا پیش از نیمه 

سال آینده به پایان برسد.
وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه و بلوغ پیمانکاران داخلی 
در مسیر بومی سازی طرح های توسعه پارس جنوبی گفت: به 
جرأت می توان گفت که در بخش مهندسی و ساخت به کل 
از نیروهای متخصص داخلی استفاده شده است، همچنین ۶5 
درصد کاال و تجهیزات مورد نیاز این طرح از طریق پیمانکاران 
ایرانی تأمین شده که امید می رود با توانمندتر شدن متخصصان 
داخلی و افزایش سطح دانش بومی، در پروژه های آینده این رقم 

افزایش یابد.

دومینسکویفاز13پارسجنوبینصبشد

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای سید علی طاهائی  فرزند سید محمد به شرح درخواستی که به شماره ا۹۷۰۷2۳ین 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
زینت کیا فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از نور در تاریخ ۹۷/۷/2۳در اقامتگاه 

دائمی خود شهرستان نور رستمرود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱- سید علی طاهائی  فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 85 صادره از نور فرزند متوفی 
2-سید مرتضی طاهائی  فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 452۷ صادره از نور فرزند 

متوفی 
۳-سیده زینب طاهائی  فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه ۳۹2۷ صادره از نور فرزند 

متوفی 
4-سید بولور  طاهائی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه ۶۷2۰ صادره از نور فرزند 

متوفی
5- سیده فاطمه طاهائی  فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 4۹ 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 ۹۷/5۶۷
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول
علیه  محکوم  آمل  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای   ۹۶2۱۱5 کالسه  پرونده  در 
مجتبی نظری محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۷88425۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له خانم صفیه صالح و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت، لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم 
عشر دولتی در نظر دارد از اموال مرتضی نظری یک قطعه زمین پالک ثبتی 2۷۰۶ 
فرعی از 2۷ فرعی از 2 فرعی از 4۱ اصلی بخش ۹ پبت آمل به آدرس خ نور فجر 
2۹ پالک 55 که پالک مد نظر به مساحت ۱۱۳ متر مربع که عرصه از سمت شرق 
به طول ۷/5۰ متر درب و دیوار یست به کوچه احداثی و همچنین اعیانی مسکونی 
2 طبقه بوده به صورت طبقه هم کف به مساحت ۹۰ متر مربع شامل راه پله یک 
واحد مغازه و یک واحد مسکونی و طبقه اول به مساحت ۹۰ متر مربع شامل یک 
واحد مسکونی با جزییات نما سرامیک و کف سرامیک و موکت و درب چوپ 
و پنجره آلومینیوم دیوار گچ کابینت چوپ و فلز ودارای انشعابات آب و برق و 
گاز در عرصه فوق احداث بنا شده است که نامبرده جهت توقیف و فروش معرفی 
نموده و کارشناس بهای آن را ۱5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است را از طریق 
مزایده حضوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/22 از ساعت ۹ الی ۱۰ همان روز در 
دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید والباقی را ظرف مدت یک 
ماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید میگردد طالبین و خریداران می توانند تا 5روز قبل از انجام 

مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند 
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف آمل جعفری. م الف

ابالغوقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای بانک صادرات با وکالت از زهرا صادق زاده 
چالی  احمد  آقانژاد  مریم  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به   دادخواستی  قمی 
در  اصغری  علی  4-مهدی  شیروانی  میرزاده  ۳-علیرضا  اصغری  علی   مظاهر   –
برای  و  ثبت  به کالسه  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم  این شعبه 
مورخه۹۷/۱۰/2۹ ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
المکان  بودن خواندن و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ 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 ۱ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه ۱ مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل
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آغاز انعقاد پیمان منطقه ای با هدف افزایش ترانزیت 
از ایران

پیمان های  انعقاد  از  و شهرسازی،  راه  وزارت  نقل  و  معاون حمل   
منطقه ای با کشورهای همسایه به منظور افزایش ترانزیت از مسیر ایران 

با همکاری وزارت امور خارجه، خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهرام آدم نژاد در مراسم اختتامیه سومین 
اینکه 2۶۳  بیان  با  وابسته،  نقل و صنایع  و  نمایشگاه صنعت حمل 
مجموعه اعم از بخش خصوصی و دولتی در این نمایشگاه بود که 
بیش از ۹۰ درصد آن را بخش خصوصی تشکیل می داد، گفت: حمل 
و نقل موضوعی است که در تمام لحظات زندگی آحاد مردم دخالت 
دارد و بر این اساس معتقدیم باید به این بخش، توجه ویژه داشت.وی 
با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر افزایش کیفیت ارایه خدمات 
حمل و نقل به مردم، افزود: به همین دلیل همه خدمات حمل و نقل 
باید شاخص منظمی برای رصد و کیفیت سنجی داشته باشد.معاون 
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: مسئولیت اجتماعی ما در 
حمل و نقل این است که دستورالعمل های صادره مرتبط با دغدغه های 
مردم به عنوان کاربران این خدمات و فعاالن بخش خصوصی باشد؛ 
اما به نظر می رسد در بخش حمل و نقل، انحراف معیاری از تمایالت 
کاربران با وضعیت موجود این بخش دیده می شود.معاون وزیر راه و 
شهرسازی، از دیگر مسئولیت های اجتماعی وزارت راه و شهرسازی 
در بخش حمل و نقل را توجه به حمل و نقل سبز، داده کاوی و استفاده 
از دیتاها برای تصمیم سازی در این بخش دانست و تصریح کرد: در 
نظر داریم تا مدل های اقتصادی حمل و نقل را تجدیدنظر کرده و از 
این مدل ها، در جهت بهبود پایداری سرمایه گذاری در بخش حمل و 
نقل استفاده کنیم.آدم نژاد با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل 
گفت: به حجم عظیم سرمایه گذاری در این زمینه نیاز داریم که با توجه 
به محدودیت منابع باید مدیریت دارایی ها را توسعه دهیم. وی با اشاره 
به اهمیت ترانزیت به عنوان ارزش افزوده طالیی ایران خاطرنشان کرد: 
از مهمترین مزایای ترانزیت ایران وود مسیرهایی امن، ارزان و مشتری 
پسند است؛ اما برای توسعه ترانزیت در کشور، نیاز به انعقاد پیمان های 
منطقه ای با کشورهای همسایه داریم که این موضوع را با کمک وزارت 

امور خارجه آغاز کرده ایم. 

 اخاذی سودجویان از مشموالن سهام عدالت
 به بهانه پرداخت سود

 سازمان خصوصی سازی به مشموالن هشدار داد مراقب باشند افراد 
سودجو به بهانه دریافت سود سهام عدالت از آنها اخاذی نکنند.

به گزارش زمان به نقل از سازمان خصوصی سازی، این سازمان پیرو 
اطالعیه هایی که در فضای مجازی مبنی بر ورود کدملی سرپرست 
رد  ضمن  می شود،  منتشر  عدالت  سهام  سود  دریافت  برای  خانوار 
اینگونه خبرها و اطالعیه ها اعالم کرد: مشموالن سهام عدالت و سایر 
افراد باید ضمن توجه به هشدارها برای آگاهی از خبرهای مربوط 
به سهام عدالت، صرفا به مصاحبه رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
و مدیران ارشد این سازمان یا به سامانه رسمی این سهام به نشانی 

www.samanese.ir توجه و مراجعه کنند.
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پیشنهادهای اتاق تعاون برای خرید 
سهام سرخ ابی

سهام  خرید  برای  پیشنهادهایی  ایران  تعاون  اتاق 
شرکت های فرهنگی - ورزشی استقالل و پرسپولیس 

که مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند، ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازتارنمای اتاق تعاون ایران، 
ایران  تعاون  اتاق  دبیرکل  و  رئیسه  هیات  عضو 
گفت: پیشنهاد تشکیل 2 تعاونی بزرگ سهام به نام 
های شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان و 
شرکت تعاونی سهامی عام استقالل ایرانیان آماده شده 
که با سهامداری حداکثری مردم و همه عالقمندان 
در سراسر کشور تشکیل می شود.ماشااهلل عظیمی 
افزود: نگاهی به فعالیت باشگاه های بزرگ دنیا نیز 
موید این امر است که بنیادی تعاونی و مردمی دارند.
وی به شفافیت مالی تعاون در اقتصاد اشاره کرد و 
گفت: شرکت تعاونی ها با توجه به کثرت و تنوع 
سهامداران، از شفافیت اقتصادی باالیی بهره مند بوده 
تجاری  های  جنبه  همه  نظر،  مورد  پیشنهادهای  و 
سازی، غنی سازی فرهنگی و برندینگ دیده شده 
تاکید  با  ایران  تعاون  اتاق  رئیسه  است.عضو هیات 
از  اعم  مردم  آحاد  مشارکت  زمینه  بودن  فراهم  بر 
ورزشکاران، پیشکسوتان، عالقمندان و همه آنهایی که 
می خواهند در تیم محبوبشان سرمایه گذاری کنند، 
افزود: بخش تعاون با محوریت اتاق تعاون در هفته 

آینده پیشنهادهایی را به وزارت اقتصاد ارائه می کند.

 کاهش بهای سکه تحت تاثیر افت 
قیمت ارز

با وجود آنکه بهای هر اونس طال در بازارهای جهانی 
به دلیل احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره در آمریکا 
رو به افزایش نهاده است، افت قیمت ارزهای عمده در 
بازار تهران، روند نزولی قیمت انواع سکه را سرعت 
بخشید. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، موضوع اصلی 
نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزو آمریکا، سیاست 
های پولی این کشور برای سال آینده میالدی است؛ اما 
آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، انتظار می 
رود بانک مرکزی آمریکا به زودی روند افزایش نرخ 
بهره را متوقف کند.این گمانه زنی ها سبب شده تا نه 
تنها شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهای معتبر 
جهانی چهار دهم درصد کاهش یابد، بلکه قیمت طال 
نیز اندکی افزایش یافته و به یک هزار و 24۹ دالر و 
4۰ سنت رسید.تحلیلگران بازار طال به رویترز گفته 
اند که سرمایه گذاران امیدوارند قیمت طال پس از این 
نشست باز هم افزایش یابد و حتی به رقم یک هزار و 

25۱ دالر هم برسد.

خبر

   ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهیموضوعماده3قانون

ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  و ماده ۱2 آیین 
فاقد سند رسمی

اصالحی   رای  و   ۱۳۹۷/5/۱5 مورخ  شماره۱۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰۱۹۳  رای  برابر 
قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹۷/۹/2۰ مورخ   ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰5۰۷۶
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم مینا غالمی فرزند ذبیح 
اله  به کد ملی ۰۰5۰۳۰۰2۹۶ به شماره شناسنامه ۱۱24  صادره ازتهران  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 4۰4 
متر مربع  ۱84 اصلی از واقع در لشکر آباد حوزه ثبتی ساوجبالغ  ذیل ثبت صفحه 
52۰ دفتر 48 موضوع سند رسمی 5۱54۷ - ۱۳4۹/۹/2۱ دفتر خانه ۱۷ تهران  از 
نامه 2۱/2/۹5/۱۶88۰  به  با توجه  آقای سبز علی  نیک دهقان و  مالکیت رسمی 
مورخ ۱۳۹5/۹/۱ محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  آگهی می شود.در صورتی  و 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م/الف:45۷  نوبت اول:۹۷/۹/28  نوبت دوم :۹۷/۱۰/۱2
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشتاگهیحصروراثت
آقای محمد تقی آهنگری    فرزند فرج اله  به شماره شناسنامه ۳5 به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۷۰۱5۶ تقدیم 
به  آهنگری   مقبوله  که شادروان خانم  است  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا 
دائمی خود درشهرستان  تاریخ  ۱۳۷8/۹/2۳ دراقامتگاه  شماره شناسنامه ۷42 در 

طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
صادره   ۳5 شناسنامه   شماره  به   ۱۳2۶ متولد  آهنگری     تقی  محمد  ۱-اقای 

ازساوجبالغ  نسبت پسر متوفی
2- آقای محمد شفیع آهنگری  متولد   ۱۳۳2  به شماره  شناسنامه ۱۱۳2 صادره 

ازساوجبالغ  نسبت پسر متوفی
۳- خانم امه هانی آهنگری  متولد   ۱۳2۰  به شماره  شناسنامه 8 صادره ازساوجبالغ   

نسبت دختر متوفی
4-  خانم مریم بانو آهنگری  متولد   ۱۳2۳  به شماره  شناسنامه ۱8 صادره ازطالقان 

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 ۳۶4 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:4۹۳4       تاریخ انتشار : ۹۷/۹/28

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

حصروراثت
استناد شهادتنامه و گواهی  به  آقای موسی مدیر رنجبر  به شماره شناسنامه ۳2۰ 
این  پرونده  شماره ۹۷۰۶۱4تقدیم  به  فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  فوت و 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حمد رضا مدیر رنجبر به شماره 
ورثه حین  و  درگذشته  دائمی خود  اقاتگاه   ۱۳۹۷/۷/2۶ تاریخ  در    ۱5 شناسنامه 
الفوت وی عبارتند از: ۱- زهرا مدیر رنجبر متولد ۱۳۳8/۷/۶ به شماره شناسنامه 

۱۱۰ صادره ازساوجبالغ  نسبت مادر متوفی 
صادره   ۳2۰ شناسنامه  شماره  به  متولد۱۳۳۰/۱۱/۱2  رنجبر   مدیر  موسی   -2

ازساوجبالغ  نسبت پدر متوفی
 48۹۰۱8۳442 شناسنامه  شماره  متولد۱۳۷2/5/۱۷به  ربیع  میر  السادات  ۳-زینب 

صادره ازکرج  نسبت همسرمتوفی
4- فاطمه مدیر رنجبر متولد ۱۳۹2/۷/۶ به شماره شناسنامه 48۹۰۷۶۹82۱ صادره 

ازکرج  نسبت دخترمتوفی
ازکرج   صادره   48۹۰8544۷۹ شناسنامه  شماره  به   ۱۳۹۶/۱۰/2۷ متولد  نورا   -5

نسبت دخترمتوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول 
گواهی  حسب  رسمی  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا  اعتراض  یا  الیحه  گونه  هر 
متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – 
سرانجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی می نماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری 
ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق 
ریال/  میلیون  تا سقف سی  مبلغ  از حیث  نامه  گواهی  این  قانونی  اعتبار  میگیرد. 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغنامحدوداست. تاریخ انتشار :۹۷/۹/28

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

اصالحی   رای  و   ۱۳۹۷/5/۱5 مورخ  شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰۱۹۳5  رای  برابر 
قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹۷/۹/2۰ مورخ   ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰5۰۷8
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود اسالمی نصرت آبادی 
به شماره شناسنامه 5۳۶  صادره  ملی 44۳۱۰۶8۷۰8  به کد  بمان   ماشااله  فرزند 
ازشاهدیه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 4۰4 متر مربع  ۱84 اصلی از واقع در لشکر آباد حوزه ثبتی ساوجبالغ  
ثبت صفحه 52۰ دفتر 48 موضوع سند رسمی 5۱54۷ - ۱۳4۹/۹/2۱ دفتر  ذیل 
خانه ۱۷ تهران  از مالکیت رسمی آقای سبزعلی  نیک دهقان و با توجه به نامه 
2۱/2/۹5/۱۶88۰ مورخ ۱۳۹5/۹/۱ محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف:458 نوبت اول:۹۷/۹/28    نوبت دوم :۹۷/۱۰/۱2
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف تحریم ها، 
با استقالل کشور است و شرکت هایی  مقابله 
که در حوزه حمل و نقل هدف تحریم بوده اند، 
ملی  عزت  ارتقای  در  تأثیرگذار  شرکت های 

محسوب می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اسالمی 

در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه حمل و نقل 
و صنایع وابسته با بیان اینکه تشکیل صندوق 
توسعه حمل و نقل یک فرصت تاریخی برای 
تحول در حوزه حمل و نقل است، گفت: ایجاد 
این صندوق در قانون پیش بینی شده بود که دو 
هفته قبل اساسنامه آن در هیات دولت به تصویب 

رسید. وی با بیان اینکه بر اساس قانون، برای 
تشکیل این صندوق، ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع 
از سرفصل هایی که قانونگذار تعیین کرده، به 
منظور پشتیبانی از حوزه حمل و نقل اختصاص 
می یابد، افزود: هدف تحریم های اخیر، مقابله 
با استقالل کشور است؛ شرکت هایی که هدف 

در  تأثیرگذار  مجموعه هایی  اند،  بوده  تحریم 
ارتقای عزت ملی هستند، بنابراین برای مقابله 
با تحریم، باید بدون مالحظه، کل کاستی های 
بخش حمل و نقل را با استفاده از فرصت های 

علمی و پژوهشی داخل کشور برطرف کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به همین منظور 
در این مدت کوتاه که در وزارت راه و شهرسازی 
بوده ام، سعی کرده ام با توجه به کاستی های 
صنعت حمل و نقل، توجه بیشتری به تولید 
داخل شود و از دستگاه های تابعه وزارت راه 
و شهرسازی خواسته ام تا با واحدهای صنعتی، 

قرارداد امضا کنند.
برای  مالی خوبی  منابع  اینکه  بیان  با  اسالمی 
پشتیبانی از شرکت های حمل و نقلی مصرف 
کننده کاالهای داخلی مهیا است، اظهار داشت: 
نیاز داریم با وجود آنکه توسعه در کشور رخ 
بیشتری  شتاب  داخلی  های  پروژه  به  داده، 
قابلیت  داده شود. به گفته وی، بودجه دولتی 
تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  برای  محدودی 
دارد و برای تکمیل پروژه های عمرانی، نیازمند 
از  هستیم،  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
همین رو پروژه های نیمه تمام، تعریف شده و 
قابلیت رقابت دارند و در صورت ورود بخش 
خصوصی، امکان ایجاد کسب و کار پایدار برای 

آنها وجود دارد.

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری هاچ بک سایپا تیبا 2مدل ۱۳۹4 به شماره شهربانی 5۹۷-82 
م ۱4 و شماره موتور 82۰۰۱5۷ و شماره شاسی NAS82۱۱۰۰F۱۰25۶55 به نام 

بابلشیوا حسن نتاج جلوداری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳8۱ به شماره شهربانی ۷2-45۹ل8۷ و شماره 
منوچهر صادقی  نام  به    S۱4۱228۰۷5۷2۰4 و شماره شاسی موتور ۰۰2۹۱4۹2 

واسکسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
برگ سبز موتورسیکلت رایکا تیپ CC۱25 به شماره موتور ۳۰2۳۰۹۷ و شماره تنه 88۳2۳52 

بهشهرو شماره پالک 455۶4-588 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهیمفقودی
برگ سبز خودرو وانت زامیاد به شماره پالک ایران ۶2-4۷۹ب8۳ و شماره موتور 8۰۰۰۹۷۶4 

و شماره شاسی NAZDL۱۰4TJK۰۰۶۷4۷ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساندکه شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروسواری سیستم:پراید 
شاسی  شماره  و   2۶۳8۳52 موتور  شماره  به    ۱۳8۷ مدل:  ای   ۱4۱ سایپا  تیپ: 
S۱48228۷2۷۶۱8۷ به نام جمال کاکائی قلعه  مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

کرمانشاه

مفقودی
شماره  به  شکراهلل  فرزند  کارور  فاطمه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  آگهی 
این  از  رشته حقوق صادره  کارشناسی  مقطع  در  از  سمنان  شناسنامه ۷۷ صادره 
واحد دانشگاهی آزاد اسالمی بابل با شماره ۳4/۷۰۰۰مفقود کرده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشند از یابنده تقاضا میشود از اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد آزاد اسالمی به نشانی بابل گرجی آباد ارسال نمایند
 بابل 

آگهیفقدانتحصیلی
شماره  به  احمد  فرزند  امیری  مشایخ  مهدی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
لیسانس کارشناسی رشته عمران --  ازنوشهر درمقطع  شناسنامه )2۱5۶ ( صادره 
عمران صادره  از  واحد دانشگاهی چالو س با شماره ) م/ د/544 --  ۱2/4/۹۰( 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی خیابان هفده شهریور ارسال نماید .

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 2۰۶ مدل ۹5 با شماره پالک 824و۳۹ ایران ۷2 
با شماره موتور ۱۶5A۰۰۳۶2۱۹و شماره شاسی NAAP۰۳EE4GJ8۰۱4۹۷بنام 

رمضان شاه حسینی انگاس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
موتور ش  سفید  ۹4رنگ  مدل  اپاچی  سیکلت  موتور  سبز  وبرگ  کمپانی  سند   
OE۶F2۱2852۷ش بدنه ۹42۳45۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

آگهیفقدانتحصیلی
شماره  به  احمد  فرزند  امیری  مشایخ  مهدی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک   
لیسانس کارشناسی رشته عمران --  ازنوشهر درمقطع  شناسنامه )2۱5۶ ( صادره 
عمران صادره  از  واحد دانشگاهی چالو س با شماره ) م/ د/544 --  ۹۰/4/۱2( 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی خیابان هفده شهریور ارسال نماید .
نوشهر 

مفقودی
ش  درونکالفرزندعلی  کیایی  محمدعلی  راننده  هوشمند  کارت   
مفقود گردیده  ش۳کدملی2۰۶4۰4۱۰۳۶شماره کارت هوشمندرانندگان2۷44۳2۳ 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهیاخطاریه
آقایان ۱-غریب رضا چراغی 2-مجید کریمی ۳-رضا توکلی 4-محمد  به  افراز   
رضا توکلی 5-مجتبی توکلی مقدم ۶-ساسان تقدسی ۷-خانم زمان صنعتی انبوی 
8-حسن علی زاده ۹- حسن ذاکری ۱۰-قربان رستمیان ۱۱-سهراب کالرستاقی 

۱2-علی موالیی
اینکه خانم مریم ارشدی و محمدرضا ساعت چی تقاضای افراز سهمیه   نظر به 
مشایی خود را از پالک فرعی ۷5 فرعی از 2اصلی کراتکتی بخش ۱۱ ثبت چمستان 
را نموده است لذا به موجب این اخطاریه با توجه به ماده ۳ آیین نامه قانون افراز 
به مالکین مشاع مزبور اطالع داده میشود که نماینده و نقشه بردار روز شنبه ساعت 
۱۰ صبح مورخ ۹۷/۱۰/22جهت عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت شایسته 
است در محل حضور یابید بدیهی است عدم حضور شما مانع از افراز نخواهد شد 

و اداره ثبت اسناد به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود م. الف ۷8۰۰58/۹۷
سید عباداهلل شانه دشتی رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند lx مدل ۹4 با شماره پالک ۶88ج2۹ ایران ۷2 با 
شماره موتور ۱4۷H۰۱۶۹۶5۹و شماره شاسی NAACR۱HE۷FF۶۱۱۷۳۳بنام 

سید احمد میر نبی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اجراییه
مشخصات محکوم له شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه با مدیریت محمد حسین 
بیمه آسیا مشخصات محکوم  بلوار طالقانی روبروی  نظری توکلی به نشانی ساری 
علیه مصطفی خادمی آمل خیابان هراز کوچه مزدا 5فرعی اول سمت راست-  حسن 

جعفرزاده چمستان بلوار شیخ فضل اهلل نوری کوچه شهید جعفرزاده 
مشخصات قائم مقام قانونی محکوم له خانم محدثه محمدزاده فرزند ابوالحسن به نشانی 
محمودآباد خیابان معلم جنب اداره راه و ساختمان سینا طبقه دو وکیل شرکت تعاونی 

اعتبار ثامن االئمه به مدیریت محمد حسین نظری توکلی
 محکوم به 

به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۱۹۶42۰۰۹۰۹و شماره 
دادنامه مربوطه۹2۰۹۹۷۱۹۶42۰۰۹5۳ محکوم علیهما محکومند به صورت تضامنی مبلغ 
پنجاه و شش میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و نود ریال  بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۱2۱۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 2۰۳۷۱۹۰ریال بابت حق الوکاله 
وکیل خسارت عدم انجام تعود از تاریخ ۹۰/4/۱۷لغایت وصول محکوم به بر اساس در 
روز ۱ ریال  در هر هزار ریال نسبت به محکوم به کار در زمان اجرای حکم محاسبه 
دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه و از محکوم علیها وصول و به محکوم له  
پرداخت می گردد بدیهی است  اجرای حکم نسبت به بند د منوط است به ابطال تمبر 
هزینه دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه و از  محکوم له  وصول خواهد شد و 
مبلغ 282۹4۱۹ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت 

می باشد و رای دادگاه غیابی  است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال 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 ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه 
اموالي 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 ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
۱۳۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني و 
ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4( 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 2۱ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه 
خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4( م. الف ۹۷/5۶8

مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

آگهی
بدین وسیله به آقایان علی بزرگ پور رودباری فرزند روشن علی شناسنامه شماره 
2۳ ساکن بابل خیابان ضرابپوری  هنرستان 4۱2*2-چنگیز بزرگ  نصب فرزند آقا 
بزرگ شناسنامه شماره 5۰۱ ساکن بابل پشت بیمارستان یحیی نژاد ابالغ می شود 
که بانک توسعه تعاون بابل به استناد قرارداد بانکی شماره ۱5۷۱۰۷۱جهت وصول 
از  و  متعلقه  تاخیر  انضمام خسارت  به  تاریخ۹۷/۰۱/2۷  تا  ریال  میلیون   ۹4 مبلغ 
صادر  اجراییه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   ۹۷۰۰2۱۳ کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده 
گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
از  نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی  آیین  بستانکار طبق ماده ۱8 
از  کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز  روزنامه های 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹۷/۱۰۰/5۱58    تاریخ 

انتشار۹۷/۹/28
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل 

اصالحیه
 رونوشت حصر وارثت از شعبه دوم شورای حل اختالف بابل که در تاریخ ۹۷/۹/25 در این 
روزنامه چاپ شد آقای عسکری احمد پور ترکی فرزند مسیب و بلقیس با ش ش 4۱ بعنوان همسر 

متوفی می باشد که اشتباها بعنوان پدر متوفی چاپ شد که در این شماره اصالح میگردد 

تحریمها،استقاللکشورراهدفگرفتهاند
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

 توجه ویژه دولت به توليد 
در بودجه 98 

ظرفیت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
های خوبی برای حمایت همه جانبه از تولید در 
الیحه بودجه ۱۳۹8 وجود دارد که می توان از 
این ظرفیت ها در راستای بهبود وضعیت صنایع 

بهره برد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »رضا رحمانی« در نشست هم اندیشی 
مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر 
حفظ  را  کشور  امروز  نخست  اولویت  کشور، 
برشمرد و گفت: هر کس  تولید  وضع موجود 
در هر جایی مشغول به فعالیت است باید این 
موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهد، زیرا امروز 
حمایت از تولید وظیفه همگانی است.وی با بیان 
اینکه در حمایت از قشر تولیدکننده و کارآفرین 
صادرات  باید  تولید  گفت:  نداریم،  محدودیتی 
اندرکاران  دست  و  باشد  پذیر  رقابت  و  محور 
تولید و اشتغال فرصت های شغلی به وجود آمده 
سازمانی  درون  انسجام  کنند.رحمانی  حفظ  را 
و اقدام هماهنگ را رمز موفقیت برای عبور از 

گفت:  و  برشمرد  شده  ایجاد  های  محدودیت 
شکست این تهاجم اقتصادی که بر کشور تحمیل 
شده با اتحاد قابل حل است.وزیر صنعت، معدن 
تامین  بر ضرورت  تاکید  با  ادامه  و تجارت در 
نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
اظهار داشت: ارتباط واحدهای تولیدی باید با هم 
برقرار شود تا یکدیگر را در تکانه های اقتصادی 
و شرایط سخت اقتصادی همپوشانی کرده و خود 
را حفظ کنند.رحمانی به طرح شناسایی وضعیت 
واحدهای صنعتی اشاره و خاطر نشان کرد: این 
طرح به عنوان اقدامی زیربنایی اجرایی شد که رو 
به اتمام است و برای شناخت وضعیت موجود 
کرد.به  توجهی  قابل  کمک  تولیدی،  واحدهای 
باید  تولیدی  ارقام واحدهای  و  آمار  گفته وی، 
آنالین )برخط( باشد و تبادل برخط با دستگاه 
قرار گیرد. کار  باید در دستور  نیز  مرتبط  های 
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای 
حمایت از تولید و بالندگی اقتصاد کشور، کنترل 

قاچاق اجرا شده و ادامه دارد.

تشریح علت تعليق ثبت گوشی های 
مسافری 

تعلیق  علت  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ثبت گوشی مسافری در سامانه همتا و دلیل ایجاد 
مشکل هنگام استفاده از گوشی  قدیمی برای برخی از 
کاربران را تشریح کرد و از بررسی امکان فعال  سازی 
گوشی های خاموش و جا مانده در طرح شناسه دار 

کردن گوشی های تلفن همراه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابتدای هفته جاری 
گمرک در اطالعیه ای اعالم کرده بود که با توجه به  
این که سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه 
خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط 
گمرک را به منظور دریافت اطالعات تلفن همراه 
مسافری، به حالت تعلیق درآورده است.درباره توقف 
ثبت گوشی مسافری در  سامانه همتا، محمدجواد 
آذری جهرمی در حاشیه نهمین سمپوزیوم مخابرات 
اظهار کرد که قطع سامانه همتا و گمرک درست 
نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی 
انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می افتاد. 
قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات 
گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه این که به 

اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال های مورد تایید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.

او در ادامه افزود:  اکنون فرآیند بار مسافر در حال 
پیاده سازی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
برخی انتقاد دارند که چون کانال های اصلی واردات به 
درستی کار نمی کند، جلوی واردات گوشی به شیوه 
مسافری گرفته شده و در بازار اختالل ایجاد کرده 
است.وی تصریح کرد که همه باید مسئولیت قانونی 
خود در این بازار را انجام دهند؛ اگر کانالی در زمینه 
واردات گوشی دچار مشکل است، آن مشکل باید 
حل شود، نه این که خالف ضوابط، راهی جدید برای 
واردات در این زمینه باز شود.وی هم چنین درباره 
هنگام  کاربران  از  برخی  برای  ایجاده شده  مشکل 
از  اظهار کرد: پس  قدیمی  از گوشی های  استفاده 
اجرای رجیستری، یک دوره ۳ ماهه برای این که افراد 
گوشی قدیمی خود را روشن و ثبت کنند قرار دادیم، 
اما برخی این کار را نکردند و با بحران های ارزی 
ایجاد شده قیمت گوشی هم باال رفت؛ امروز بازار 

گوشی وضعیت چندان مناسبی ندارد.



هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان 
فریب دهد.

گوته

سخن حکیمانه

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود
آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

امروز با حافظ

 مجموعه داستان  »سردی«
 نقد و بررسی می شود

داستان   مجموعه 
»سردی« نوشته  فاطمه 
و  پنجاه  در  خالقی، 
هشتمین نشست نقد و 
بررسی ادبیات معاصر 

افغانستان نقد و بررسی می شود. 
به گزارش  مهر، در پنجاه و هشتمین نشست 
نقد و بررسی ادبیات معاصر افغانستان، مجموعه 
داستان  »سردی« نوشته  فاطمه خالقی، نویسندۀ 
افغانستانی مقیم آلمان با حضور محمدحسین 
محمدی نویسنده و منتقد افغانستانی 2۹آذرماه، 
ساعت ۱۶ تا ۱8 در حوزه هنری سالن امیرحسین 

فردی نقد و بررسی می  شود.
این مجموعه 25 داستان کوتاه دارد که در ۱۰4 
صفحه توسط انتشارات تاک در کابل منتشر شده 
است. نقد و بررسی این کتاب به طور هم زمان در 

کابل نیز برگزار می شود.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/39   طلوع آفتاب 7/09 
اذان ظهر 12/01  اذان مغرب 17/14

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

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

دو جایزه ژاپني براي »زندگی بدون زندگی«

»زندگی بدون زندگی« به نویسندگی و کارگردانی کاوه معین فر و تهیه کنندگی 
جعفر محمدی در ادامه حضورهای جهانی خود برای دومین بار به ژاپن رفت.

این فیلم سال قبل در جشنواره بین المللی توکیو و امسال در جشنواره فیلم  
مستقل بالداستیند )Bloodstained Indie Film Festival( حضور 

داشت.
جشنواره فیلم مستقل بالداستیند توکیو ژاپن در چهارمین دوره خود در بخش 
فیلم های داستانی دراما جایزه بهترین فیلم را به طور مشترک به فیلم »زندگی 

بدون زندگی« از ایران و فیلم Badsville از آمریکا اهدا کرد.
همچنین عباس عطایی بازیگر نقش اصلی مرد فیلم »زندگی بدون زندگی« موفق 

به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم دراما شد.
این هفدهمین حضور این فیلم در جشنواره های جهانی است که با احتساب 2 

جایزه اخیر تا به حال موفق به کسب ۷ جایزه شده است.
در خالصه داستان »زندگی بدون زندگی« آمده است: اردشیر به سرطان مبتال 
شده است و ساتیار پسرش از راهی غیرمعمول پول های طلب پدرش را از 

بدهکاران می گیرد

راهیابی »آسانسور« به جشنواره inshort نیجریه 

جشنواره  به  »آسانسور«  کوتاه  فیلم 
inshort نیجریه راه یافت.

داستانی  کوتاه  فیلم  رسیده،  گزارش  به 
عادل معصومیان  کارگردانی  به  آسانسور 
و تهیه کنندگی مهدی رجبی به جشنواره 
یافت.  راه  نیجریه   inshort بین المللی 
معصومیان  عادل  ساخته  اولین  آسانسور 

است.
در خالصه داستان آن آمده: وقایع همیشه از آنچه دیده می شوند، عمیق ترند…

سام قریبیان، مینا ساداتی، شبنم قلی خانی، سعید سیری،  پیمان ناجی، نیما 
راد، گالره چالوسی بازیگران آسانسور هستند و دیگر عوامل آن عبارتند 
از:نویسنده: پیمان ناجی، مشاور کارگردان: سید جمال سید حاتمی، مدیر 
فیلمبرداری: ابراهیم اشرفی، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح صحنه: 
امین جهانی، طراح لباس: عادل معصومیان، طراح گریم: مرتضی کهزادی، 
آزادی،  پیام  موسیقی:  علویان،  علیرضا  صداگذار:  دهقانی،  بهرام  تدوین: 
تیتراژ: شهاب نجفی، دستیاراول کارگردان و برنامه ریز: سعید سیری، دستیار 
عکاس:  بهاری،  محسن  صحنه:  منشی  شفیعی،  علیرضا  گارگردان:  دوم 
علی حمید نژاد، مدیر تولید: روح ا… رهبری، دستیار اول فیلمبردار: اکبر 
دهقان، دستیاران فیلمبردار: ادیب سبحان، مصطفی صادقی، مهرداد کاظمی، 
مسئول دوربین: احمد آقاجانلو، فیلم پشت صحنه: سحر پرتوی کیان، دستیار 
صدابردار: کیوان نصیری خرم، تصحیح رنگ: سید اوژن سید اشرفی، دستیار 
صحنه: علیرضا بیرامی، دستیار لباس: فاطمه ایمنی، مجریان گریم: سروش 
عباسی، فاطمه مشایخی، مدیر تدارکات: مهدی رهبری، دستیار تدارکات: 

فرزین مهدی پور.

نمایش ۵ فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره زوم لهستان 

پنج فیلم کوتاه ایرانی در بیست و دومین 
دوره جشنواره زوم لهستان نمایش داده می 

شود.
کارگردانی  به  »حیوان«  کوتاه  فیلم های   ،
به  والیبال«  یو  »آر  ارک،  بهرام  و  بهمن 
کارگردانی محمد بخشی، »سال سگ« به 
کوتاه  مستند  و  کوپائی  رامین  کارگردانی 
»جاده های برفی« به کارگردانی هایده مرادی 

و انیمیشن کوتاه »روباه« به کارگردانی صادق جوادی در بیست و دومین دوره 
جشنواره بین المللی زوم لهستان رقابت خواهند کرد. جشنواره فیلم زوم یکی 
از مهم ترین جشنواره های مستقل فیلم  در لهستان به شمار می رود که با هدف 

نمایش آثاری با ارزش هنری باال از فیلمسازان مستقل برگزار می شود.
بیست و دومین دوره این جشنواره از تاریخ ۱8 تا 24 فوریه در لهستان برگزار 

می شود

خرس طالیي  به »شارلوت َرمپلینگ« رسید 

ویژه«  طالیی  »خرس  برلین  جشنواره 
به  َرمپلینگ«  »شارلوت  به  را  جشنواره 
خاطر سابقه فعالیت در ۱۰۰ فیلم اهدا 

خواهد کرد.
به نقل از وِرایِتی، فستیوال برلین عالوه بر 
اهدای »خرس طالیی ویژه« به »شارلوت 
َرمپلینگ« منتخبی از آثار وی را نیز اکران 

می کند.
 The( دادگاه«  »حکم  چون  آثاری 

Verdict( از سیدنی المِت، »استخر شنا« از فرانسوا اوزون و »هانا« از آندری 
پاالئورو با بازی َرمپلینگ اکران خواهد شد.

جایزه افتخاری »شیر طالیی« در تاریخ ۱4 فوریه در مراسمی که با نمایش فیلم 
»حامل شب« )The Night Porter( اثر لیلیانا کاوانی، همراه است به این 

هنرپیشه کهنه کار اهدا می شود.
رمپلینگ در سال 2۰۱5 جایزه »شیر نقره ای« جشنواره برلین را برای بازی در 

نقش مقابل »تام کورتنِی« در فیلم »45 سال« دریافت کرد.
او همچنین برای همین نقش نامزد جایزه اسکار شد. او همچنین در سال 2۰۰۶ 

رئیس هیات داوران برلیناله شد.
شصت و نهمین جشنواره بین المللی فیلم برلین از ۷ تا ۱۷ فوریه )۱8 تا 28 بهمن 

ماه(برگزار خواهد شد.

خبر

فیلم »جاده قدیم« درامی است که مجموعه ای از 
موضوعات و خرده پیرنگ ها را در خود دارد. 
ناکام،  تالشی  در  همه چیزدان  نگاهی  با  فیلم 
همه چیز را به یکدیگر مرتبط می کند. مباحث 
در  خانوادگی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
کنار همدیگر قرار است نمایی کلی از شرایط 
جامعه امروز را بازنمایی کنند. در نیمه نخست 
فیلم پس از مهمانی  دادن ها، آشنایی با اعضای 
سکانس  در  کرامتی-  مهتاب  مینو-  خانواده 
معرفی شخصیت ها صورت می گیرد. مینو زنی 
مدیر،  مقتدر و مهربان است که مسائل خانودگی 
با تدابیر او حل می شوند. از آنجا که فیلمساز 
نمی خواهد با طرح یک یا چند موضوع در مسیر 
دراماتیک رضایت دهد؛ سعی دارد در مجالی که 
به دست آورده از همه چیز سخن بگوید و در 
کمال ساده انگاری آنها را به یکدیگر مرتبط بداند. 
اینکه رئیس یک بانک خصوصی از گرفتن وام 
میلیاردی یکی از مشتریانش که با کارمند بانک 
رابطه ای غیرمتعارف دارد؛ جلوگیری کند و آن 
را به اختالس های سال های اخیر ربط دهد؛ با 
این اوصاف که حاال قهرمانی در کسوت زنی 
مقتدر جلوی آن را می گیرد؛ انگاره ای فمینیستی 
از قهرمان پروری جنسیت زده ای است که در این 

فیلم جدی به نظر نمی رسد.
نکته دیگر، طرح مسایل خانوادگی است که در 
اینجا باز این زن مقتدر و دانا می تواند از پس 
معضلی که سنت آنرا تعریف کرده؛ راهی پیش 
در  پسر خانواده  نامزد  کند.  باز  روی خانواده 
دوران قبل از ازدواج باردار می شود و طرح این 
موضوع برای پدربزرگ و دیگر اعضای خانواده 
عهده  به  آنرا  مینو  اما  است  دشوار  و  سخت 
می گیرد. شخصیت های دیگر فیلم کلیشه هایی 
هستند که کمکی در روند قصه گویی یا معرفی 

شخصیت اصلی ندارند.
در این میان پس از چهل دقیقه که از فیلم سپری 
می شود؛ بحران فردی شخصیت زن که به نظر 
می رسد موضوع اصلی فیلم باشد رخ می دهد. 
به مینو تجاوز می شود و این اتفاق روند طبیعی 
زندگی به ظاهر پر از موفقیت او را تحت تاثیر 
قرار می دهد. در صحنه ای که مینو از پاسگاه 
نیروی انتظامی به منزل بازمی گردد؛ تابلویی در 
دو راهی مسیرش دیده می شود با عنوان جاده 
دقیقه  بیست  حدودا  گذشت  از  پس  قدیم! 
از این صحنه مینو به خانه مادر می رود و در 
آنجا یاد خاطرات برادر از دست داده اش ... که 

ظاهرا فعالی سیاسی بوده- غم معضل فعلی اش 
را سنگین تر می سازد. در دیالوگی که مادرش 
همش  روزها  این  چرا  »نمی دونم  می گوید: 
سیاسی  مسائل  پیوند  می افتم؟«  برادرت  یاد 
و اجتماعی از گذشته تا حال مطرح می شود. 
همان گونه که در صحنه تجاوز در کنار جاده با 
نور قرمز چراغ گردان پلیس گمان می رود  شاید 
برای مینو صحنه ای قدیمی در محیطی شبیه 
زندان تداعی می شود. صحنه ای که شاید مینو در 
پایان فیلم برای روانپزشک در تیتراژپایانی لب 
می زند!!! همگی می خواهند بیان کنند ابعاد این 
مسائل در سطح کالن به یکدیگر وابسته هستند. 
مسیر پیش روی جامعه، به مانند جاده ای که در 
مینو در آن قدم گذاشته و پس از تجاوز در پالن 
بعد از آن- جاده- بازمی گردد، مسیری است 
که همواره طی شده و به زعم این فیلم ادامه 
دارد. این پیوند میان مسائل سیاسی- اجتماعی 
در صحنه ای که مینو نیمه شب از خواب بیدار 
می شود و تلویزیون را روشن می بیند نیز تاکید 
می شود. اخبار شبکه های خارجی مرتب اخبار 
تحلیل  و  تفسیر  را  هسته ای  توافق  و  برجام 
خاموش  را  تلویزیون  خشم  با  او  و  می کنند 
می کند. اشاره به شعار دیگری دارد که به نظر 
می رسد منیژه حکمت به عنوان نقشی فراتر از 
کارگردان، قصد دارد در میان پرشمار حرف های 
بیان شده .... و نه سینمایی شده- مطرح کند و 
پیامی دیگر به مخاطب بدهد که معضالت امروز 
جامعه، تنها با رفع روابط خارجی و بین المللی 
به مشکالت سیاسی درست  توجه صرف  و 

نمی شود.
این ساده انگاری ها در طرح مسائل و موضوعات 
شخصیت  نمی رسد.  پایان  به  جا  همین  در 
مستقل و مقتدر مینو، پس از تجاوز در سکوتی 
خودخواسته قصد حرف زدن در مورد تجاوز 
را ندارد و در مرحله ای آن را انکار می کند که 
معلوم نیست این شیوه برخورد چه کمکی به 
روند داستان خواهد کرد. این روان پریشی مداوم 
او نیمه دوم فیلم را شامل می شود تا جایی که 
حدی برای آن قائل نیست و اساسا تمهیدی 
برای پایان این رفتارها اندیشیده نشده است. او 
با همه پرخاش می کند و کلوز آپ های متعدد از 
مهتاب کرامتی در حین کشیدن سیگار؛ تنها به 
تبدیل شدن یک فیلم کوتاه به فیلمی داستانی 
و بلند ختم می شود. این روند تا جایی بی نتیجه 
ادامه می یابد که به یکباره او تصمیم می گیرد 
روان پزشک  با  حادثه  روز  از  و  شود  خوب 
صحبت کند. طرح این مسئله و نه بیشتر به حل 
مشکل او می انجامد و مسیر زندگی اش را به 
حالت طبیعی بازمی گرداند. در کنار پایان های باز 
این سال های سینما، این نوع از پایان بندی نیز از 
نوستالژی های فیلم های چند دهه اخیر سینمای 
ایران است. اینکه گرهی مطرح شود اما تمهیدی 
برای گره گشایی صورت نمی گیرد و به یکباره 

و بی مقدمه، همه چیز به خوبی تمام می شود. 
حالل  خود  مینو  اینکه  وجود  با  فیلم  در 
مشکالت دیگران است و رابطه ای بسیار نزدیک 
با اعضای خانواده دارد؛ اما برای حل مشکل 
خود، گویا خانواده را گزینه مناسبی نمی بیند 

مینو،  کنش  این  می رود.  روان پزشک  و سراغ 
ضرورت نشان دادن روابط میان اعضای خانواده 
در فیلمی آپارتمانی که مناسبات انسان ها تماما 
محوریت اصلی موقعیت های شخصیت ها را 
شامل می شود؛ به چالش می کشد. به گونه ای که 
نگاه فمنیستی به نقش زن مقتدر در حل هر گونه 
مسئله ای را در زیر سایه شخصیت مینو کم رنگ 
می کند؛ به بهای اینکه تجاوز بخشی از جامعه 
را به زن پررنگ تر کند. فیلم بستری برای خلق 
شخصیت هایش فراهم کرده )خانواده ای گرم و 
صمیمی( که با فرض نداشتن این ویژگی تاثیری 
در سرنوشت شخصیت اصلی به وجود نمی آمد 
و عمال خانواده در چنین جامعه ای مانند پالن 
افتتاحیه فیلم نمایشی از دورهمی های وقتگیری 
است که بودن و نبودشان فرقی ندارند. این تضاد 
و چندگانگی اصوال ویژگی اصلی »جاده قدیم« 
است. جاده ای که در آن هر چیز امکان رشد دارد 
و نه تنها می تواند با دیگری مرتبط نباشد بلکه در 

موردی می تواند به ضد خود نیز تبدیل شود.
»جاده قدیم« در شخصیت پردازی دچار عدم 
انسجام است و نمی تواند شخصیت های خود 
براساس  داستانی  گره  از  بعد  و  قبل  در  را 
خوبی  به  داده؛  ارائه  مخاطب  به  که  تعریفی 
پردازش کند. بسیاری از مسائلی که پیرامون 
بی کارکرد  عمال  می کند  ترسیم  شخصیت ها 
فرعی  است. وجود شخصیت های  اضافی  و 
مانند لیلی رشیدی، پرویز پورحسینی، ترالن 
پسیانی در روند داستان  آتیال  پروانه و حتی 
جایگاهی ندارند. زوجی که در آستانه ازواج 
هستند داستان را دچار چند معضل همزمان 
می کنند. بحث تقابل نگاه سنتی، مسائل جنسی 
و نیازهای امروز جامعه را مطرح می کنند؛ اما 
در طرح موضوع اصلی یا حل آن کارکردی 
با  نیز  زوج  این  معضالت  نهایت  در  ندارد. 
حادثه  وقوع  از  پس  خود  که  مینو  وساطت 
دچار معضل در روابط زناشویی خود شده؛ 
شخصیت های  دیگر  شوند.  حل  است  قرار 
داستان در حل این مسئله نقش ایفا نمی کنند 
و منفعل و بی کارکرد هستند. در واقع، طرح 
انبوهی از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
خانوادگی در کنار سیاهه های از شخصیت های 
کم کارکرد و منفعل که ظاهرا می خواهند نقش 
شخصیت زنی مقتدر اما تجاوزشده را پر رنگ 
را   دقیقه ای   ۱2۰ فیلم  یک  نمی توانند  کنند؛ 

دست کم سرگرم کننده سازند.

کاریکاتور

اکبوسگوشت۷۰هزارتومانیبرایاکرگر!

نگاهی به فیلم »جاده قدیم«

سادهانگاریپیچیدگیهایدنیایفیلمیچندمنظوره!
* رویا سلیمی

همزمان با روز جهانی چای؛

رونمایی از بزرگترین لیوان چای 
جهان در ایران 

بزرگترین لیوان چای جهان به همت فامیال و همزمان 
با روز جهانی چای در ایران و در شهر تهران رونمایی 
شد.مراسم پرده برداری از بزرگترین لیوان چای جهان 
با ارتفاع 4 متر و قطر داخلی ۳ متر با برند فامیال در 
جشن ویژه و باشکوهی با حضور بیش از ۱5۰۰ نفر از 
دوستداران چای و دیگر بازدیدکنندگان برگزار شد.این 
رکورد شکنی توسط شرکت هستی آرین تامین که 
تولید و عرضه چای فامیال در کشور را بر عهده دارد، 
انجام شد .به گفته متولیان تحقق این رکوردشکنی 
جهانی، مهمترین هدف از ساخت و معرفی بزرگترین 
به  مردم  توجه  جلب  ایران،  در  جهان  چای  لیوان 
اهمیت چای و جایگاه ویژه آن به عنوان یک نوشیدنی 
ملی در بین ایرانی ها و همچنین تاثیر آن بر روابط 
صمیمانه در زندگی و همچنین آشنایی هر چه بیشتر 
با چای فامیال اعالم شد.براساس این گزارش، پیش تر 
رکورد بزرگترین لیوان چای جهان در اختیار کشور 
سریالنکا)ارتفاع ۳,۰4 و قطر 2,4۳ متر( و بزرگترین 
لیوان قهوه در اختیار کشور کره جنوبی)ارتفاع ۳,۳ و 
قطر 2,۶2 متر( بوده است. یادآور می شود که در روز 
جهانی چای مصادف با ۱5 دسامبر، هر ساله کشورهای 
مختلف، به منظور ترویج، توسعه و پرورش چای و نیز 
افزایش تولید و مصرف آن، مبادرت به برگزاری جشن 

و بزرگداشت روز جهانی چای می کنند.

خبر

ساری.سامان علیزاده: همزمان با هفته پژوهش، نوزدهمین 
فناوری و چهارمین فن  پژوهشی و  نمایشگاه دستاوردهای 

بازار استان مازندران با حضور خیریانپور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران در سالن ورزشی 

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران  شروع به کار نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این رویداد علمی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، نمایندگی موسسه 
کار و تامین اجتماعی و ۳5 مرکز علمی پژوهشی و فناوری، 
۳۰۰ محصول فناورانه  و برپایی ۱۶ کارگاه آموزشی ارائه می 

شود.
گفتنیست در این نمایشگاه، مقاالت علمی و پژوهشی در حوزه 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در قالب پایان نامه ها و 

پژوهش ها به مخاطبان ارایه شد.
اساتید  بازدید  و  استقبال  مورد  غرفه  این  است  ذکر  شایان 
برخی  کل  مدیران  و  کارآفرینان  دانشجویان،  دانشگاه، 
حوزه  به  عالقمندان  و  پژوهشگران  و  اجرایی  دستگاههای 

تعاون، کار ورفاه اجتماعی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش و فناوری مازندران، از امروز 2۶ الی 28 آذر ساعت 
۹ تا ۱۶ در سالن تربیت بدنی دانشگاه مازندران برای بازدید 

عالقمندان دایر است

به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد؛

نمایشگاه پژوهشی و فناوری استان مازندران

هیات انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بازبینی 
آثار بخش »نگاه نو« )فیلم های اول( را جمعه سی ام آذر 
ماه به پایان می رساند.همزمان کار بازبینی فیلم های بخش 

سودای سیمرغ جشنواره نیز ادامه دارد.
به گزارش رسیده، امسال از میان فیلم های اول ارائه شده 
اثر دارای شرایط حضور در  به دبیرخانه جشنواره، ۳5 
از  که  انتخاب جشنواره  هیات  بودند.  نو«  »نگاه  بخش 
را  از جشنواره  دوره  این  آثار  بازبینی  کار  پیش  چندی 
آغاز کرده بود، روز جمعه سی ام آذر ماه بازبینی فیلم های 
اول را به پایان می رساند. هیات انتخاب ۱۰ فیلم را برای 

حضور در بخش »نگاه نو« انتخاب خواهد کرد.
سودای  بخش  فیلم های  بازبینی  کار  همزمان  همچنین 

سیمرغ جشنواره نیز ادامه دارد.
خجسته،  حسن  حسین نژاد،  محمدعلی  امینی،  احمد 
رضا  و  کرمی  حسین  شعیبی،  بهروز  دولکو،  شاهرخ 
مقصودی اعضای هیات انتخاب این دوره از جشنواره 
را تشکیل می دهند. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 
دهم تا بیست و دوم بهمن ماه همزمان با گرامی داشت 

چهلمین سال انقالب اسالمی برگزار می شود.

اپیان ابزبیین فیلم های اول 
جشنواره فجر ات آخرین روز اپییز

همایون شجریان به تازگی برای بازدید از موسسه خیریه همدم 
به مشهد سفر کرده بود، درباره وضعیت جسمانی محمدرضا 
شجریان نیز توضیحاتی را ارائه کرد. همایون شجریان گفت: 
شرایط شان مشابه قبل است و تغییری نکرده است، در خانه 
تحت نظر هستند و مانند گذشته، به خداوند امید داریم تا 
ببینیموضعیت سالمتی شان چه می شود، فعال بد نیستند و 
الحمدهلل وضعیت شان پایدار است، شرایط درمانی هم به خوبی 
در حال پیگیری است. خوشبختانه قدرت تکلم دارند و وقتی 
که بخواهند می توانند صحبت کنند. او درباره عالقه پدرش به 
تماشای بازی های فوتبال و حال و هوای این روزهای  او بیان 
کرد: این روزها کمتر از گذشته فوتبال می بینند، اما اگر حوصله 

داشته باشند گاهی هم تلویزیون تماشا می کنند.

آخرين وضعيت درماين استاد 
شجراين از زابن همايون 

شبکه پنج سیما برای شب یلدا ویژه برنامه ای را به نام 
»شب نشین« تدارک دیده است.

این برنامه به تهیه کنندگی محمدحسین رضوی و اجرای 
حمید گودرزی از چهارشنبه تا جمعه به مدت سه شب 

از ساعت 2۱ روی آنتن شبکه پنج سیما خواهد رفت.
قرار است در این برنامه به موضوع شب یلدا پرداخته 
هنرمندان،  حضور  جمله،  از  مختلفی  آیتم های  و  شود 
اجرای زنده موسیقی، حضور خانواده شهدا و ... در زمره 

آیتم های این برنامه است.
گفتنی است ؛ این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه 

پنج سیماست.

حميد گودرزي »شب نشني«

 را اجرا مي كند

زیر  فیلم سینمایی »سرو  اکران خصوصی 
و  فیلم  سازنده  عوامل  حضور  با  آب« 
آذر ساعت  اصحاب رسانه چهارشنبه 28 

۱۹ در سینما آزادی برگزار می شود.
به گزارش رسیده،این اکران توسط انجمن 
فیلمسازی  مؤسسات  و  شرکت ها  صنفی 
و  کننده  تهیه  حضور  با  )آیفیک(  ایران 
سایر  کنار  در  فیلم  بازیگران  و  کارگردان 
عوامل سازنده و جمعی از هنرمندان سینما 
و  با حضور خبرنگاران  تلویزیون  و  ،تأتر 

مطبوعات کشور برگزار خواهد شد.
قصد آیفیک از برگزاری این مراسم عالوه 
بر دیدن یک اثر دیگر از آثار دفاع مقدس 

، تجلیل از عوامل سازنده این فیلم است.
اکبر تحویلیان دبیر آیفیک در این خصوص 
در  مقدس  دفاع  آثار  تهیه   : داشت  اعالم 
این برهه از تاریخ سینمای ایران از ارزش 
این  به  باید  و  است  برخوردار  واالیی 
نوع نگاه و تولیداتی از این دست احترام 

گذاشت.

اکرانخصوصی»سروزیرآب«درسینماآزادی

»قرارمون پارک شهر« اواخر 
بهمن روی پرده می رود

سینمایی  فیلم 
»قرارمون پارک شهر« 
با  سام  فلورا  ساخته 
عقد قرارداد در گروه 
کتاب«  »باغ  سینمایی 

اواسط زمستان روی پرده خواهد رفت.
فیلم  اکران  قرارداد  فیلم،  بانی  گزارش  به 
اولین ساخته  پارک شهر«  سینمایی »قرارمون 
باغ  سینمایی  گروه  در  تازگی  به  سام  فلورا 
احتمال  به  فیلم  این  و  رسیده  ثبت  به  کتاب 
فراوان پس از فیلم »مارموز« کمال تبریزی و 
پرده  روی  گروه  این  در  ماه  بهمن  اواخر  از 

می رود.
دو  در  این  از  پیش  شهر«  پارک  »قرارمون 
حضور جهانی خود در سینما کلوب د اتوال 
»جاگران«  جشنواره  مسابقه  بخش  و  پاریس 

دهلی نو به نمایش درآمده است.
امین  خلیلی،  ماه چهره  فراهانی،  شقایق 
زندگانی، سام نوری، سیاوش طهمورث، امید 
روحانی، افسر اسدی، شیوا خسرومهر، مریم 
کاویانی، نرگس محمدی و محمدرضا شریفی 

نیا، و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
»قرارمون پارک شهر« با نام پیشین »نیمکت« 
زندگی  داستان  و  دارد  اجتماعی  مضمونی 
حین  در  که  می کند  روایت  را  نویسنده ای 
حقایق  از  پرده  خود  رمان  آخرین  نوشتن 

زندگی اش برداشته می شود… .
ابراهیم اصغری و مجید اوجی به طور مشترک 

تهیه کنندگی این فیلم را برعهده داشته اند.

خبر


