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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

افزایش حقوق مستمری بگیران متناسب با تورم

مدیرعامل pogc  درپاسخ به زمان؛

قرارداد CRA تا
 اطالع ثانوی متوقف شد

به گزارش خبرنگار زمان- الهام آمر کاشی، قرارداد ساخت لوله های CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نخستین و مهمترین قرارداد 
خارجی شرکت ملی نفت در پسابرجام، سوم خردادماه سال گذشته  با حضور بیژن زنگنه- وزیر نفت و مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت فوالد 
اصفهان و شرکت توباچک )TUBACEX( اسپانیا امضا شد. قراردادی که با امضای آن، 600 کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس 
به ارزش تقریبی 556 میلیون دالر از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تأمین می شد و اهمیت این قرارداد به دلیل رفع نیازهای صنعت نفت در 
زمینه تامین لوله های ضد خوردگی به عنوان تجهیزات پرمصرف صنعت نفت ایران بود که همواره از طریق واردات تأمین می گشت. اکنون در بازه زمانی 
که تحریم ها به حالت اولیه تغییر موضع داده است، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سوال زمان مبنی براینکه اکنون در شرایط تحریم، این 

6قرارداد در چه مرحله ای قرار دارد؟ بیان کرد: این قرارداد درحال حاضر متوقف شده و به دنباِل جایگزینی برای شرکت توباچک هستیم.

روزانهم صبح اریان

آغاز بازرسی 
استانداردهای 

85گانه خودرویی

شیوع باالی 
 D کمبود ویتامین

در کشور

روند کاهشی 
برخی حوزه های 

آسیب های اجتماعی
752

الریجانی در دیدار جمعی از اعضای مجلس فلسطین:

جنایت رژیم صهیونیستی باید به گوش
 تمام جهانیان برسد

رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی در وضعیت مطلوب  است 

ارز بازار  بر  مرکزی  بانک  احاطه   
همیشه از  پرقدرت تر   
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سرلشکر جعفری: توان دفاعی ما عامل 
بازدارنده در برابر دشمنان است

رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ پایان یافت؛
سرمقاله

از سلفی با موگرینی تا ناسزا 
به مأمور گمرک...

رئیس  تحلیف  مراسم 
مردادماهِ  در  جمهوری 
از  یکی  گذشته  سال 
نادرترین مراسم در کشور 
بود که کمتر حافظه ای آن 
در  کند.  فراموش می  را 

این مراسم که گفته می شود در نوع خود بی سابقه 
بوده و بیش از 500 مهمان خارجی در آن حضور 
داشته اند، متأسفانه برخی نمایندگان مجلس در 
اقدامی عجیب و دور از شأِن نمایندگی به گرفتن 
سیاست  مسئول  موگرینی-  فدریکا  با  سلفی 
خارجه اتحادیه اروپا پرداختند. این موضوع چنان 
با حاشیه هایی دور از آداِب جامعه اسالمی ایرانی 
در یکایک شبکه های مجازی بازتاب پیدا کرد و 
آنچنان صریح و وقیح در بوق و کرنا قرار گرفت 
با عذرخواهی های ممتد از سوی بعضی  که 
نمایندگان مجلس انعکاس یافت و این سلفی که 
به عنوان ضایع ترین عکس سال انتخاب شد باعث 
گردید برخی نمایندگان همچون نماینده شیراز در 
پستی در اینستاگرام خود از مردم بخاطر این رفتار 

خود عذرخواهی کند.

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
منطقه ویژه اقتصادی پیام 
فرصتی در راستای رونق 

اقتصادی البرز
2

وزیر رفاه خبر داد:

افزایش حقوق مستمری بگیران متناسب با تورم
اینکه  با بیان  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر  مطالبه  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان 
موضوع  این  به  قوانین  در  گفت:  است  حقی 
برویم؛  آن  اجرای  به سمت  باید  و  شده  تاکید 
همسان سازی به 3۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز دارد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جامعه  حقوق  افزایش  درباره  شریعتمداری 
مستمری  جمله  از  رفاه  وزارت  پوشش  تحت 
بازنشستگان  و  حمایتی  نهادهای  بگیران 
کرد:  اظهار   ، آینده  سال  بودجه  در  کشوری 
از  افزایش مستمری ها  با  را  مددجویان  زندگی 
حداکثر دریافتی ۵۵ هزار تومان به ۵۵۰ هزار 
یارانه  احتساب  با  رقم  این  که  رساندیم  تومان 
واریزی آنها به ۷۵۰ هزار تومان رسیده اما باز 

بودجه  افزایش  اینکه  بیان  با  است.وی  ناکافی 
و مستمری حقوق بگیران تامین اجتماعی نیز 
قانون خاص خود را دارد، افزود: سازمان تامین 
اجتماعی هنوز بودجه سال ۹۸ خود را در هیئت 
امنا تصویب نکرده است البته پیش نویس اولیه 
به  و  بودجه  این  افزایش  و   کردم  مالحظه  را 
تبع آن حقوق مستمری بگیران حدود نرخ تورم 
سازی  درباره همسان  بود.شریعتمداری  خواهد 
حقوق بازنشستگان نیز گفت: در بودجه رقمی 
را  برای همسان سازی پیش بینی کرده اند، اما 
باید به مجلس برود. موارد بسیاری وجود دارد 
جمله  از  کرده ایم  مطرح  را  آن  تقاضای  ما  که 
الیحه حمایت از حقوق معلوالن که اجرای آن  

۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
بر حقی  مطالبه  نیز  سازی  همسان  افزود:  وی 

با یک نرخ خریداری  را  اقالم  افراد  است، همه 
می کنند، تفاوتی ندارد که هر کسی چه سالی 

بازنشسته شده باشد.
باید  و  شده  تاکید  موضوع  این  به  قوانین  در   
نظر  در  باید  اما  برویم؛  آن  اجرای  سمت  به 
داشته باشیم که برآوردها برای اجرای آن رقمی 
سنگین و حدود 3۰ هزار میلیارد تومان است. 
منابع و اعتبارات مورد تقاضا برای دو صندوق 
بازنشستگی کشوری و لشکری در بودجه سال 
آینده ۸۱ هزار میلیارد تومان است که اگر آن 
و ۱۲   میلیارد همسان سازی  را کنار 3۰ هزار 
بگذاریم  معلوالن  حقوق  الیحه  میلیارد  هزار 
باالی ۱۲۰ هزار میلیارد می شود در حالی که 
کل بودجه کشور 3۶۰ هزار میلیارد تومان است 

و تامین این منابع بسیار مشکل است.

در آستانه برگزاری ششمین شنبه سیاه؛

شمار کشته شدگان در اعتراضات فرانسه به 1۰ نفر رسید
شمار  سیاه،  شنبه  ششمین  برگزاری  آستانه  در   

کشته شدگان در اعتراضات فرانسه به ۱۰ نفر رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک راننده 3۶ ساله 
در شهر »پرپیگنان« واقع در جنوب فرانسه پس از 
تصادف در مسیری که از سوی معترضان به اوضاع 
اقتصادی کشورشان و سیاست های دولت ماکرون 
موسوم به جلیقه زردها بسته شده بود، جان خود 
باره  را در  فرانسه تحقیقاتی  داد.پلیس  از دست  را 
معترضان به جرم »قتل عمد و مسدود کردن خیابان 
و ایجاد ترافیک« آغاز کرد.با این حادثه، شمار کشته  

شدگان در ناآرامی های چند هفته اخیر در فرانسه به 
۱۰ نفر رسید.گفتنی است حدود ۲۸۷ هزار نفر از 
مردم فرانسه تحت عنوان »جلیقه زردها« سازماندهی 
شده  و روز شنبه ۱۷ نوامبر سال جاری در اعتراض به 
تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه اضافی بر سوخت 
مایع صدها خیابان در سراسر این کشور را بستند.

تعلیق  به حالت  را  این طرح  اگرچه  فرانسه  دولت 
درآورد، اما جلیقه  زردها خواستار لغو آن هستند و از 
همین روی، همچنان آتش تظاهرات در کل فرانسه 
شعله ور است.در جریان این تجمعات تاکنون عالوه بر 

کشته شدن ۱۰ نفر، ۴3 هزار نفر از جمله ۲۲۲ نیروی 
امنیتی زخمی و همچنین حدود ۴ هزار و 3۴۱ نفر 

نیز بازداشت شده  اند.
اعتراضات فرانسه که به جنبش جلیقه زردها معروف 
شده وارد هفتمین هفته خود شده و معترضین قصد 
دارند امروز ششمین شنبه سیاه را در این کشور برگزار 
کنند.در همین رابطه مقام های  فرانسوی با استقرار 
۴۱۰۰ نیروی امنیتی در سراسر این کشور قصد دارند 
هر گونه ناآرامی احتمالی در پی تظاهرات امروز را 

کنترل کنند.

تا هفته آینده صادر می شود:

مجوز عرضه مرحله سوم نفت در بورس
عضو کمیسیون انرژی در مجلس از صدور مجوز 
تا هفته  بورس  نفت در  برای عرضه مرحله سوم 

آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت ؛ علی بختیار 
اینکه عرضه نفت از طریق بورس در  با اشاره به 
دو مرحله انجام و با موفقیت رو به رو شده است، 
گفت: اکنون پس از فروش نفت در دو مرحله از 
طریق بورس، حدود یک میلیون بشکه نفت دیگر 
البته  دارد  قرار  برای عرضه  اخذ مجوز  در دست 
مرحله سوم فروش نفت کمی به درازا کشیده که 
باید سریع تر این مهم صورت گیرد.وی با بیان اینکه 
باید از تمام تجار و سرمایه داران داخلی و  دولت 

کند،  دعوت  نفت  تجارت  به  عالقه مند  خارجی 
ادامه داد: احتماال مجوز عرضه مرحله سوم نفت 
در بورس تا هفته آینده صادر خواهد شد اما این 
عرضه باید دائمی شود ضمن آنکه باید به منظور 
با  فعاالن  نفت،  بورس  در  اختالل  از  جلوگیری 
جدیت بیشتری ورود و شرایط و خواسته های خود 
را مطرح کنند.وی با تاکید بر اینکه تجار بسیاری 
برای حضور در بورس نفت اعالم آمادگی کرده اند 
لذا دولت باید مسیر را برای آن ها تسهیل کنند، 
افزود: ایجاد بانک اطالعاتی برای فعاالن متقاضی 
میان  مشترک  کار  انجام  و  حوزه  این  در  حضور 
بورس، بانک مرکزی و فعاالن تجارت نفت می تواند 

رشد و رونق عرضه نفت و درآمدزایی مناسب را از 
طریق به دنبال داشته باشد.بختیار دو عرضه قبلی 
نفت در بورس را موفق برشمرد و گفت: خریداران 
نفت توانستند در زمان کوتاه نفت خریداری شده 
جدید  عرضه های  برای  اما  رسانند  فروش  به  را 
باید مشوق ها و تسهیالت بیشتری در نظر گرفته 
با  شود.این نماینده مجلس معتقد است می توان 
نفت  مجموعه  بورس،  مرکزی،  بانک  همراهی 
و  زد  را دور  نفتی  تحریم های  و بخش خصوصی 
مانع از تحقق آرزوی آمریکایی ها مبنی بر رساندن 
فروش نفت ایران به صفر شد و روز به روز راه های 

جدیدتری برای صادرات نفت خام باز کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

احتمال حمالت بیوتروریستم هیچگاه منتفی نیست
گفت:  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
زیستی  حمالت  که  هستند  زیادی  کشورهای 
هدفمندی را در چهارچوب اهداف اقتصادی انجام 
تروریستی  احتمال حمالت  رو،  این  از  می دهند؛ 

همیشه وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرتیپ پاسدار 
غالمرضا جاللی افزود: در زمان حاضر امکان حمالت 
بیوتروریسم وجود دارد و یکسری از نمونه های آن را 
هم داشته ایم و در سایر کشورها نیز نمونه های آن 
وجود داشته که از جمله آن اقدام بیوتروریسمی برای 
زدن فرماندهان، رهبران و مسئوالن بوده است. ترور 
یاسر عرفات رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
به  ونزوئال مشکوک  رئیس جمهوری  و هوگو چاوز 
پدافند  سازمان  اند.رئیس  بوده  بیوتروریسم  مرگ 
غیرعامل کشور با بیان اینکه اگر یک کشور علیه 
این دسته  انجام دهد،  را  اقدامی  یک کشور دیگر 
از تهدیدات و راهبردها پنهان است؛ در واقع نه می 

شود گفت هست و نه می شود گفت نیست، از کجا 
می توان گفت هست از آنجایی که ما باید شبکه 
های آزمایشگاهی کامال پیشرفته ای داشته باشیم 
که هیچ عنصری نتواند از آن عبور کند، این شبکه 
باید قدرت  اکنون در کشور کامل نیست و ما  ها 
گسترش  کشورمان  در  را  آزمایشگاه ها  تشخیص 
دهیم. وی افزود: نمی توان یک محصول را قطعی 
رد کرد، باید دوره آزمایش خود را بگذراند، اگر دوره 
اطمینان  قابل  تواند  می  گذارند،  را  خود  آزمایش 
باشد. اما اگر دوره آزمایش خود را نگذراند، می تواند 
خطراتی برای مردم داشته باشد.سردار جاللی ادامه 
داد: به طور کلی سالمت انسان، دام، طیور و آبزیان، 
محصوالت کشاورزی و نباتات و آب آشامیدنی در 
مجموع ۶ محور اساسی پدافند زیستی به شمار می 
روند که انسان، خانواده و امنیت غذایی و زندگی 
سالم از مهمترین اولویت ها آن به شمار می روند.وی 
در پاسخ به این سوال که آیا دشمنان می توانند 

از طریق تهدیدات زیستی سالمت مردم را به خطر 
بیندازند و در این زمینه چه تهدیداتی وجود دارد، 
این مطلب را عنوان و اظهار داشت: تهدیدات زیستی 
یک واقعیت است که یک اندازه آن طبیعی و یک 
اندازه آن انسان ساخت است.سردار جاللی توضیح 
داد: تهدیدات زیستی طبیعی یعنی اینکه تحوالت 
اقلیمی )گرما، سرما، تغییرات شدید اقلیمی، تبادالت 
بین کشورها( آنها را به وجود می آورد، به طور مثال 
در تبادالت بین کشورها در حوزه طیور، پرندگان می 
توانند ناقل آنفلوانزا باشند یا در حوزه تبادل انسان ها 
در ورودی و خروجی فرودگاه ها مسافران می توانند 
ناقل بیماری ها مختلفی باشند.وی اضافه کرد: وقتی 
صحبت از تهدیدات زیستی می  شود، منظور فقط 
تهدیدات طبیعی از جمله سیل و زلزله نیست، بلکه 
منظور تهدیدات انسان ساز است که توسط دشمن، 
عوامل دست نشانده دشمن در داخل و عوامل انسانی 

به طور ناخواسته پیش می آید.
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از سلفی با موگرینی تا ناسزا به مأمور گمرک...
* الهام آمرکاشی

مردادماهِ  در  رئیس جمهوری  تحلیف  مراسم 
سال گذشته یکی از نادرترین مراسم در کشور 
بود که کمتر حافظه ای آن را فراموش می کند. 
در این مراسم که گفته می شود در نوع خود بی 
سابقه بوده و بیش از 500 مهمان خارجی در آن 

حضور داشته اند، متأسفانه برخی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب 
و دور از شأِن نمایندگی به گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی- مسئول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا پرداختند. این موضوع چنان با حاشیه 
هایی دور از آداِب جامعه اسالمی ایرانی در یکایک شبکه های مجازی 
بازتاب پیدا کرد و آنچنان صریح و وقیح در بوق و کرنا قرار گرفت که 
با عذرخواهی های ممتد از سوی بعضی نمایندگان مجلس انعکاس 
یافت و این سلفی که به عنوان ضایع ترین عکس سال انتخاب شد 
باعث گردید برخی نمایندگان همچون نماینده شیراز در پستی در 

اینستاگرام خود از مردم بخاطر این رفتار خود عذرخواهی کند.
در اخبار اینچنین آمد که موگرینی که روسری سفید و سبز بر سر 
داشت، از جمعیتی که دور او در پارلمان ایران حلقه زدند، غافلگیر 

شده بود. 
هنوز از غافلگیرِی چنین واقعیتی )نَه تنها موگرینی که یکایک آحاد 
جامعه که با رأی خود این نمایندگان را به کرسی و منصب مجلس 
نشینان درآورده اند(، چندی نمی گذرد که ماجرای توهین و ناسزا به 

مأمور گمرک از سوی نماینده سراوان مطرح می شود.
موضوع مشاجره ای که به دلیل مراجعه سرزده نماینده مجلس به 
گمرک و مشکل پارک خودرو در پارکینگ محدود ساختمان گمرک 
برخی  و  نشد  متعدد ختم  واکنش های  به  و  است  آمده  به وجود 
نمایندگان، بحث استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین برکناری رئیس 

گمرک و حراست آن را مطرح کرده اند.
تمام موارد و هرآنچه در این خصوص بازتاب پیدا کرده، یک طرف 
قضیه است؛ فحاشی نماینده مجلس، یک سوی دیگر ماجراست که 
یک نماینده مجلس تا چه حد باید به دور از شأن و وقار رفتار کند 
که اجازه فحاشی و ناسزا گفتن را به هردلیلی برای خود صادر نماید!

اولین واقعه ای که در ذهن خطور می کند، تداعی گر این موضوع 
است که مگر نه این است که نمایندگان انعکاس مردمی هستند که آن 
ها را برای خط مشی ها و مسائل امنیتي، سیاسي، اقتصادی برگزیده 

اند تا زباِن ملت باشند و شأن و وقارِ جامعه!
مگر نه این است که در کسوت نمایندگی با وظایفی چون تصویب 
قوانین و حضور در جلسات عمومي و کمیسیون مجلس نمایندگان، 
راه حِل عموم در کنار خواص هستند! اینگونه رفتارهای پر مغلطه چه 
جایگاهی میان این افراد می تواند داشته باشد و اینگونه نمایندگان که 
انتخاب شده از سوی ملت هستند قرار است با چنین تفکرها و رفتاری 

رکیک، آینده این ملت را به کدام جهت سوق دهند!
و متحیرتر از رفتار نماینده سراوان که اجازه فحاشی را به خود داده 
است، انعکاِس دیگر افرادِ صاحب کرسی و مسند در جامعه است که 
هریک نشانک قضاوت را در دست گرفته اند و گویی میدان نبرد و 
زورآزمایی است و از دیدگاه و جناح خود به حل مسئله می پردازند.

وحید یامین پور- فعال اصولگرا و عضو هیأت علمی گروه حقوق 
تعزیرات  ماده 60۹  بیان کرد:  به موجب  تهران شرق  آزاد  دانشگاه 
مجازات نماینده  سراوان به جهت توهین به کارمند دولت، سه تا شش 

ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شالق است.
جواد کریمی قدوسی-  نماینده مشهد در مجلس، با عذرخواهی از 
مردم تصریح کرد: آقایان نماینده مردم چرا احساس می کنید رأس 
نظام هستید؟! بنده بسیار متأسفم و از مردم شریف به خاطر فحش و 

ناسزایی که همکار ما داشته است، عذرخواهی می کنم.
در این میان، مجتهدزاده- وکیل دادگستری با تکیه بر خلعت وظیفه 
شناسی تأکید کرد: اگر نماینده سراوان  واقعا قصد شکایت از  کارمند 
گمرک  را دارد بنده به همراه تیمی از همکاران مجرب آمادگی دفاع 
بنا به اعتقادمان و در راه دفاع از عدالت از کارمند وظیفه  حقوقی 

شناس را داریم.
جاللی- رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره درگیری لفظی 
نماینده سراوان با مأمور گمرک با حفظ رعایت دوجانبه اینچنین می 
گوید که: در وهله اول این رفتار با نماینده مجلس )نماینده سراوان( 
در جایی که می تواند وارد شود اما وی را پشت در نگه می دارند، 
نمایندگان  نظارتی  راه های  از  زیرا یکی  بسیار خطایی است،  اقدام 
حضورشان در دستگاه های مختلف است اما موضوعی که در وهله 
بعدی مورد بررسی قرار گرفت رفتار همکار ما بود که بسیار زشت و 
جمالتی که از سمت این نماینده به کار رفته بود بسیار بد بوده است؛ 
البته آن شخصی هم که نماینده مجلس را در آن وضعیت تحقیر و 
به آن نحو از سالن بیرون کرده است، خطا بوده، بنابراین باید تمام 
جوانب مسئله را نگاه کرده و موضوع را به صورت جامع به مخاطب 

خود ارائه دهیم.
و همچنین آیت اهلل جنتی به درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک 
واکنش نشان داد و با انتقاد از برخی اعمال نمایندگان مجلس براین 
نکته تصریح کرد که باید نمایندگان در این زمینه در دوره های اخالقی 
شرکت کنند تا با وظیفه شرعی و قانونی خود آشنا شوند، متأسفانه 
آشنایی  به مجلس  مربوط  مسائل  ابتدائی ترین  به  نمایندگان  برخی 
ندارند و چه بسا برخی اصاًل یک بار متن قانون اساسی را نخوانده 

باشند.
نماینده سراوان در مجلس شورای  هرچند محمدباسط درازدهی- 
اسالمی در کانال تلگرامی خود از مردم ایران به دلیل حوادث اخیر 
عذرخواهی کرد اما با تأکید براین موضوع که تا پای استیضاح وزیر 
اقتصاد و اخراج مدیرکل گمرک و کارمند هتاک ایستادم، تصریح کرد: 

از حق و حقوقم یک ذره کوتاه نمی آیم.
و بی شک واکنش ها و حرف و حدیث های متناوب در این موضوع 
و مسائل اینچنینی که برای بار اول و آخر نیست که ازسوی صاحبان 
کرسی در جامعه بازتاب پیدا می کند تا ماه های آتی ادامه دار خواهد بود 
و آنچه بیش از هرچیز، دلهره ای برای یکایک افراد به جاگذاشته، پاسِخ 
یک سوال است؛ چه افرادی سکان دارِ امروز و آینده ملت در مجلس 

هستند؟ نمایندگانی که ازطریق انتخابات و رأی مردم فعلیت یافته اند!
elhamamerkashi@ymail.com

رونمایی از دستاوردهای نوین 
سایبری وزارت دفاع 

دستاوردهای نوین الکترونیکی، مخابراتی و سایبری 
رونمائی و همزمان خطوط تولید محصوالت ارتباطی 
پیشرفته دیجیتال و نرم افزار پایه با حضور وزیر دفاع 
در شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع) صاایران( 

رونمایی شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، 
امیر سرتیپ امیر حاتمی در این مراسم، با تقدیر از 
متخصصین و دانشمندان پرتالش صنایع الکترنیک 
ایران)صا ایران(، دســتاوردهای نوین الکترونیکی و 
مخابراتــی را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی و درون زا 
بودن صنعت بومی دفاعی دانســت و اظهار داشت: 
امروز مفتخریم که دستاوردهای پیشرفته ارتباطی 
و الکترونیکی صنایــع الکترونیک ایران)صاایران( در 
تراز منطقه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و 
با دستیابی به این فناوری های نوین خواهیم توانست 
از یک شــبکه ارتباطی امن چند الیه در بین یگان 
های زمینی، هوائی و دریایی برخورداری باشیم.امیر 
ســرتیپ حاتمی افزود: این قابلیت های مخابراتی و 
سایبری جدید، نیروهای مسلح پرتوان ما را در مواجهه 
با جنگ های الکترونیکی دشمن برتری خواهد داد و 
خواهد توانست تأثیر بسزائی در موازنه درگیری های 
احتمالی در صحنه رزم ایجاد کند.وزیر دفاع گفت: با 
بهره گیری از این سامانه های الکترونیکی، مخابراتی 
و سایبری، امکان شناسائی به موقع تهدید، تحلیل 
سناریوهای عملیاتی دشمن، توجه ویژه به تهدیدات 
نوین و اقدام متقابل متناسب با تهدیدات فراهم شده 
است.امیر سرتیپ حاتمی افزود: امروز مفتخریم که 
دانشمندان متخصص و جوان صنایع الکترونیک ایران 
با اتکا به دانش و تخصص داخلی با توجه و شناسایی 
دقیق نیازمندی های الکترونیکی و مخابراتی نیروهای 
مسلح و در تعاملی تنگاتنگ با فرماندهان عرصه رزم 
و با کمک شبکه گسترده شرکت های دانش بنیان، 
نسبت به تأمین نیازمندی های عملیاتی نیروهای 
مسلح اقدام کرده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از 

کشور جلوگیری کرده اند.

سفر رییس مجلس ملی جمهوری 
آذربایجان به ایران

 اکتــای اســداف رییس مجلس ملــی جمهوری 
آذربایجان در راس یک هیات پارلمانی بنا به دعوت 
رییس مجلس شورای اسالمی از تاریخ چهارم لغایت 

پنجم دی ماه به کشورمان سفر خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رییس مجلس ملی 
آذربایجان در این ســفر عالوه بر دیــدار، مذاکره و 
کنفرانس خبری مشترک با رییس مجلس شورای 
اســالمی همچنین با رییس جمهور، دبیر شورای 
امنیت ملی و وزیر امورخارجه کشورمان مالقات و در 

شهر ارومیه نیز برنامه هایی خواهد داشت.

ابطال کارت های ملی قدیمی 
برخی افراد از هفته آینده

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: افرادی که 
کارت ملی قدیمی شان تا پایان سال ۹۶ اعتبار دارد 
و نسبت به ثبت نام کارت ملی هوشمند خود اقدام 
کــرده و کارت خود را دریافت نکرده اند، طی هفته 
جــاری مهلت دارند اقدام کنند و پس از این کارت 

ملی قدیم آنها باطل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، سیف اهلل ابوترابی 
عنوان کرد: در ســال ۱3۷۶ نخستین صدور کارت 
ملی توسط سازمان ثبت احوال انجام گرفت که پس 
از آن نیز صدور کارت ملی هوشمند در دستور کار 
ســازمان ثبت احوال قرار گرفته و در این زمینه ما 
توانسته ایم با همکاری دفاتر پیشخوان و ادارات پست 
قدم های مهمی در این حوزه برداریم.ســخنگوی 
ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: تا به امروز ۴۷ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفــر برای دریافت کارت ملی 
هوشمند اقدام به ثبت نام و تکمیل آن کرده اند که 
تا به امروز ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت صادر شده 
و در واقع ۴۴ میلیون کارت به استان های مختلف 
ارسال شده است.وی ادامه داد: در آخرین مصوبه ای 
که تصویب شده کسانی که کارت ملی قدیمی آنها 
قبل از سال ۹۶ بوده و نسبت به اخذ دریافت کارت 
ملی هوشمند اقدام کرده اند اما هنوز کارت خود را 
از دفاتر اداره پست دریافت نکرده اند از هفته آینده 
کارت ملی قدیمی آنها باطل شــده است و در واقع 
ســریال کارت ملی قدیمی آنها باطل می شود و به 
همین جهت از همه این افراد درخواســت می شود 
طی هفته جاری نسبت به اخذ کارت ملی هوشمند 
خود اقدام کنند.ابوترابی افزود: در حال حاضر بیش 
از ۱۹۰ دستگاه و سازمان با سازمان ثبت احوال در 
حال ارتباط و همکاری هستند و این همکاری ها و در 
آینده افزایش پیدا می کند.وی تصریح کرد: بنابراین 
افرادی که اعتبار کارت ملی قدیمی آنها تا پایان سال 
۹۶ بوده است و نسبت به اخذ کارت جدید هوشمند 
اقدام کرده اند باید طی هفته جاری نســبت به اخذ 
کارت ملی هوشمند خود به دفاتر پیشخوان و اداره 
پست اقدام کنند و در غیر این صورت هفته آینده 
کارت آنها باطل خواهد شــد و این موضوع اجرایی 

می شود.

اخبار

سرمقاله

: گیتی برای تو شیواترین پندآموز 
است اگر پندپذیر باشی

کالمامیر

مفقودی
موتور  شماره  با   2013 مدل   ۷ امگراند  جیلی  سواری  سبز  برگ   
 L6T۷8۴۴SXDN031521 و شماره شاسی Y۴G18D5NB0۴285
مفقود  کشتلی  احمدی  پیام  بنام   ۷2 ایران   1۴ ج   1۷1 پالک  سماره  با 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۹۷ مدل   206 پژو  بک  هاچ  سواری  سبز  برگ   
1۷2B003260۴با شماره شاسی NAAp13FE8JJ6۷10۷8 با شماره 
پالک 611 م 8۷ ایران 82 بنام منصوره روح اهلل زاده لمسو مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اقدامات  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جنایتکارانه رژیم صهیونیستی باید به گوش تمام 
جهانیان برسد و این آشکارسازی مسائل، موجب 

حمایت بیشتر از آرمان فلسطین می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی دیروز با جمعی از اعضای 
مجلس قانون گذاری فلسطین دیدار و گفت وگو 

کرد. الریجانی در این دیدار بر حمایت جمهوری 
اسالمی از فلسطین تأکید کرد و گفت: حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر انسان شرافتمندی 
است.وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی به 
ویژه در نوار غزه، افزود: اقدامات جنایتکارانه این رژیم 
باید به گوش تمام جهانیان برسد و این آشکارسازی 
مسائل موجب حمایت بیشتر از آرمان فلسطین 

می شود.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
امیدوارم همه کشورهای منطقه و جهان حمایت 
خود از جریان مقاومت فلسطین تقویت کنند تا این 
جریان روز به روز تقویت و گسترش یابد.در این 
دیدار محمود الزهار رئیس هیات پارلمانی فلسطین 
با تقدیر از جمهوری اسالمی گفت: به طور حتم 
مسئله قدس تمام آزادیخواهان جهان را گردهم می 

آورد و در اینجا باید از مواضع جمهوری اسالمی 
در قبال مردم فلسطین تشکر کنم.وی ادامه داد: 
همچنین موضع ایران در سازمان ملل در قبال 
قطعنامه های ضدفلسطینی آمریکا قابل تقدیر 
است.محمود الزهار در پایان دیدار از دکتر الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اسالمی به صورت رسمی 

برای سفر به نوار غزه دعوت کرد.

الریجانی در دیدار جمعی از اعضای مجلس فلسطین:

جنایت رژیم صهیونیستی باید به گوش تمام جهانیان برسد

رحمانی فضلی علت اصلی بروز آسیب های اجتماعی را فقر 
توازن و تعادل در کشور دانست.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ 
رحمانی فضلی در دیدار با جمعی از فعاالن اجتماعی گفت: 
ثروت،  انباشت  استانها  برخی  در  مختلف  های  حوزه  در 
شاهد  را  دیگر  موارد  و  سرمایه  و  کار  فعالیت،  جمعیت، 
هستیم در حالی در برخی استانها هیچ یک از این موارد 
وجود ندارد؛ در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان 

باالترین میزان بزهکاری و جرم دیده 
از  اجتماعی  های  آسیب  موضوع  افزود:  وی  شود.  می 
دغدغه های اصلی کار ما بوده است؛ چرا که در این حوزه 
آمار دقیقی وجود نداشت و اطالعات، آمار و حتی دغدغه 
ها و نگرانی ها منسجم و یکپارچه نبود و شناخت از ابعاد 
مسئله کامل نشده بود .این در حالی است که آسیب های 
که  چرا  است؛  چندبعدی  و  پیچیده  موضوعی  اجتماعی 
سرریز همه مسائل و مشکالت اعم از اقتصادی، اجتماعی، 
می  منتهی  اجتماعی  آسیبهای  به  آن  نظایر  و  فرهنگی 
شود.وزیر کشور با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، 
جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار 
اجتماعی  فعالیت شورای  روند  احیای  با  افزود:  نمی شد، 
حوزه  در  جامعی  و  دقیق  مطالعه  همزمان  دوره،  این  در 
آسیبهای اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت 
تدوین  زمینه  این  در  گزارشی  و  استخراج  بینانه  واقع 
کردیم که خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم انقالب 
ادامه رهبر معظم دستور پیگیری  ارائه شد و در  اسالمی 
برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره ای نشست آسیب 
های اجتماعی در حضور خودشان را دادند.رحمانی فضلی 
اضافه کرد: در پی صدور دستور رهبری، یک سال تمام کار 
جدی برای تکمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات 
شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار می 
شود که اخیراً جلسه هفتم آن برگزار شد.وزیر کشور افزود: 
برگزار شده، چند  رهبری  با حضور  که  در جلسات شورا 
موضوع به عنوان اولویت اصلی کار شورای اجتماعی کشور 
سازمان  عنوان  تحت  مستقلی  سازمان  بعالوه  و  تعیین 

امور اجتماعی کشور تشکیل شده است ، همچنین رهبر 
انقالب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور به 
به عنوان  بنده  ریاست رئیس جمهوری را صادر کردند و 
جانشین رئیس جمهور در این شورا کار را دنبال می کنم. 
در ادامه، بودجه ای برای کنترل آسیبهای اجتماعی تعیین 
جامع  آن طرح  از  نوشته شد. پس  نیز  اساسنامه شورا  و 
آسیبهای اجتماعی را تعریف کردیم که همه دستگاه های 
معین و مسئول در این عرصه در این طرح مشخص شدند.

وی تصریح کرد: رهبری در این عرصه تأکید داشتند که 
باید در زمینه آسیب های اجتماعی به صورت فوق العاده 
عمل کنیم چرا که این کار را باید ۲۰سال زودتر آغاز می 
به  اشاره  با  فضلی  هستیم.رحمانی  عقب  اکنون  و  کردیم 
اینکه در واقع موضوع آسیبهای اجتماعی پنهان بود و در 
این دوره، این موضوع را در عرصه مدیریت کشور آشکار 
بسیار  حوزه  این  در  کشور  وضعیت  البته  گفت:  کردیم، 
بهتر از متوسط سطح جهانی است و این را مدیون الگوها، 
باورها، اعتقادات و دین خود هستیم، اما با این وجود، به 
دلیل پیشرفت های جامعه و گسترش شهرنشینی و تبعات 
آن، مشکالتی نظیر آسیب های اجتماعی نیز افزایش یافته 
است.وزیر کشور ادامه داد: ریشه این عدم توازن و تعادل 
در کشور، نوع نظام برنامه ریزی ماست که از نظام بودجه 
ریزی کشور ناشی می شود؛ نظام بودجه ریزی که مربوط 
به بیش از ۵۰ سال گذشته و محصول طرح اصل ترومن 
است. شده  تدوین  متمرکز  اداری  نظام  پایه  بر  که  است 

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بجز نظام های سیاسی و 
دفاعی و امنیتی هیچ نظام دیگری در کشور متحول نشده 
و  کرد  تغییر  انقالب  دلیل  به  سیاسی  نظام  گفت:  است، 
نظام دفاعی و امنیتی به دلیل بروز جنگ و نیاز به تغییر 
در سیستم امنیتی برای دفاع از کشور، دچار تحول اساسی 
شد، اما دیگر نظام های کشور مانند اداری، برنامه ریزی، 
بودجه ریزی، مالیاتی و پولی و بانکی، برغم برخی تغییرات 
در  و  اند  نداشته  اساسی  تحول  شده،  انجام  اصالحات  و 
تصریح  اند.وی  مانده  پایدار  روال گذشته  بر همان  کلیت 
کشور؛  در  نیافته  تحول  نظامات  اینگونه  داد  برون  کرد: 

وضعیت،  این  و  است  موجود  تعادل  و  توازن  عدم  همین 
را  اجتماعی  های  آسیب  جمله  از  کشور  اصلی  مشکالت 
رقم زده است.وزیر کشور با اشاره به اینکه با اقدامات دقیق 
آسیبهای  های  حوزه  همه  روند  کشور،  اجتماعی  شورای 
اجتماعی؛ حداقل به تثبیت رسیده است، گفت: در واقع در 
همه حوزه های آسیب اجتماعی، جلوی رشد گرفته شده 
است و در برخی موارد نیز این روند کاهشی شده است؛ 
با این حال مسائل اقتصادی می تواند دوباره بر این روند 
تاثیرگذار باشد. رحمانی فضلی در تشریح رویکرد اجتماعی 
وزارت کشور، با اشاره به اینکه باید مسائل اجتماعی را با 
به  یعنی  کردن  اجتماعی  و  کنیم  حل  اجتماعی  رویکرد 
میان مردم بردن و از طریق مردم دنبال کردن کار، گفت: 
در این مسیر در این سالها حمایت جدی از سازمان های 
مردم نهاد داشتیم و سعی کردیم در کوتاه ترین زمان به 
همچنین  شود.  صادر  فعالیت  مجوز  و  رسیدگی  آنها  کار 
بعالوه  افزایش دادیم.  را  با تشکلهای مردمی  همکاری ها 
دستورالعمل سازمان های مردم نهاد را نیز در دولت تغییر 
دادیم و الیحه جامعی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد 
تدوین و به مجلس ارائه کردیم که در صورت تصویب گام 
به  اشاره  با  کشور  بود.وزیر  خواهد  عرصه  این  در  مهمی 
اینکه تعداد سمن ها در کشور بیش از دو برابر شده است، 
افزود: با این حال همه این تعداد سمن فعال نیستند و از 
ظرفیت های آنها به خوبی استفاده نمی شود. این سمن ها 
نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی دارند تا هر چه بیشتر 
فعال شوند. همچنین ارتباط سمن ها با یکدیگر برای اینکه 
بتوانند به صورت شبکه ای واحد در یک زمینه کار کنند، 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از این طریق، سمن ها می 
کنند؛  عمل  بهتر  نظر  مورد  اهداف  به  رسیدن  در  توانند 
البته وزارت کشور نیز در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار 
مطروحه  مسائل  گفت:  پایان  در  کشور  کرد.وزیر  نخواهد 
در این نشست و پیشنهادات ارائه شده با معاونان وزارت 
کشور درمیان گذاشته می شود و در صورت نیاز جلساتی 
وزارت کشور  در  مرتبط  و مسئوالن  معاونین  با  تخصصی 

برگزار می شود تا طرح ها و برنامه ها به ثمر برسد.

وزیر کشور خبر داد:

روند کاهشی برخی حوزه های آسیب های اجتماعی

گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ضرورت دارد که فرصت مناسبی برای تمامی 
تشکل ها فراهم شود تا دغدغه های خود را 
بیان کنند تا با اجماع نظرات به جمع بندی 

درستی برسیم.
گفتگوی  شورای  جلسه  در  شهبازی  دکتر 
دولت و بخش خصوصی که صبح شنبه در 
اتاق بازرگانی البرز برگزار شد با اشاره به یک 
مقاله تخصصی در حوزه اقتصاد و تاثیر بخش 
خصوصی در این حوزه افزود: ایجاد بسترهای 
ارتباط بخش خصوصی داخل کشور با نظام 
عدم  و  گری  تسهیل  و  الملل  بین  اقتصاد 
تقاضای  مورد  حوزه  این  در  دولت  دخالت 
بخش خصوصی است. وی ادامه داد: با توجه 
به جلسات تخصصی و بازدیدهای مستمر از 
واحدهای تولیدی و صنعتی، این بخش در 
استان بالنده و طوفنده است. دکتر شهبازی 
گفت: جای خرسندی دارد که مجموعه استان 
در قالب یک تیم متحد و منسجم در خصوص 
تسهیل و رفع موانع تولید در این دوران گذر 
خصوصی  بخش  و  گذاران  سرمایه  همراه 
هستند. وی افزود: شعار استقالل در بخش 

های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون مد نظر است 
ئ در این راستا مردم و مسئوالن طی تعامل 
و هم افزایی ویژه ای حضور دارند از این رو 
تحریم، تهدید و فشارهای دشمنان به بخش 
استاندار  نیست.  اثربخش  صنعت  و  تولید 
البرز اضافه کرد: برای حل مشکالت و موانع 
همت ملی و منطقه ای نیاز است و با توجه 
به شواهد موجود، عزم حل مشکالت وجود 
دارد و بر اساس راهبردهای نظام در رابطه با 
رونق تولید، اشتغال، سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی و تسهیل گری مسیر مشخص است. 
وی گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان هوش 
و  کشور  اعتالی  راستای  در  و  دارند  باالیی 
پویا  و  محور  برنامه  بسیار  شخصی  انتفاع 
اقدام می کنند.  دکتر شهبازی افزود: آرامش 
سیاسی و رونق اقتصادی مانند دو بال توسعه 

برای پرواز محسوب می شوند.
و  صادرات  وضعیت  باید  کرد:  عنوان  وی   
واردات مورد بررسی دقیق و رصد قرار گیرد 
واحدهای  عمده  های  دغدغه  از  گمرک  و 
تولید بزرگ استان است  از این رو باید ستاد 

نظارت بر گمرکات استان ایجاد شود که این 
البرز  گفت:  البرز  استاندار  شود.  نظارت  امر 
ظرفیت های باالیی در حوزه صادرات دارد و 
باید به این سو برویم که صنایع با فراغ بال 
بیشتری اقدامات و برنامه های خود را پیش 
ببرند. وی با بیان اینکه طی نشستی با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
گفتگو  پیام  ویژه  منطقه  گمرک  وضعیت 
خواهد شد، افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام 
تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی استان دارد 
که باید از ظرفیت های آن به نحو مطلوب 
بهره برداری کرد. دکتر شهبازی خاطرنشان 
کرد: در شورای برنامه ریزی استان نیز انتظار 
می رود که اتاق بازرگانی نیز حضور داشته 
باشد چراکه اتاق های بازرگانی موتور محرک 
اقتصاد استان محسوب می شود. وی با اشاره 
در خصوص  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به 
ضرورت اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی گفت: 
بر این اساس تکلیف ما در حوزه بهره برداری 

از ظرفیت بخش خصوصی مشخص است.
افزود: دولت ها کوچک می  البرز  استاندار   
را  و سیاست گذاری  و تسهیل گری  شوند 

خصوصی  بخش  باید  و  گیرند  می  برعهده 
را  کار  که  کجا  هر  چراکه  شود  عمل  وارد 
برون سپاری کرده و از ظرفیت های مردمی 
استفاده کردیم، نتایج خیر داشته است. وی 
فرصت  که  دارد  ضرورت  کرد:  خاطرنشان 
مناسبی برای تمامی تشکل ها فراهم شود تا 
دغدغه های خود را بیان کنند تا با اجماع 
نظرات به جمع بندی درستی برسیم. دکتر 
شهبازی گفت: با توجه به ظرفیت هایی که 
برای افزایش تولید در استان وجود دارد به 
فراهم  الزم  های  زیرساخت  باید  قطع  طور 
شود از این رو دو ایستگاه فوق توزیع در استان 
شکل خواهد گرفت. وی افزود: اطالعات ما 
مشکالت،  صنعتی  واحدهای  با  رابطه  در 
موانع، فرصت ها و ظرفیت ها باید به دقت 
احصا شود تا تصمیم گیری درستی در این 
اضافه  البرز  استاندار  خصوص صورت گیرد. 
اندیشیده  تدابیری  که  دارد  ضرورت  کرد: 
شود تا مشکالت واحدهای صنعتی در داخل 
استان حل شود و ارجاع موانع به تهران، گاهی 
از عدم ارتباط گیری صحیح بین مدیران و 
حوزه  در  گفت:  وی  است.  تولیدکنندگان 
تمرکز زدایی از استان به جد وارد عمل شده 
ایم و طی ابالغی از فرمانداران خواسته شده 
که بستر این امر را ایجاد کنند. استاندار البرز 
افزود: از مدیران دستگاه های استان انتظار 
می رود در هفته یک روز را به شهرستان ها 
اختصاص دهند و مشکالت و موانع مردم و 
حوزه مربوطه را مورد بررسی قرار دهند. وی 
در  استان  گمرکات  اداره  ایجاد  کرد:  عنوان 
دستور برنامه های استان قرار گرفت تا از این 
طریق صنایع و واحدهای تولیدی با سهولت 
بیشتری اقدامات خود را پیگیری کنند. دکتر 
شهبازی گفت: کارگروه شناسایی واحدهای 
نیمه فعال و غیر فعال و در ذیل آن کارگروه 
مشکل یابی واحدها در اتاق بازرگانی استان 

تشکیل خواهد شد.

استاندار البرز تاکید کرد:

منطقه ویژه اقتصادی پیام فرصتی در راستای رونق اقتصادی استان
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واکنش ایران به خروج نیروهای آمریکا از سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از 
ابتدا اقدامی اشتباه، غیر منطقی، تنش زا و التهاب آفرین بوده و همواره از عوامل 

اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می رود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اعالم خروج نیروی های آمریکایی از 
خاک سوریه اظهار داشت: اصوال ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه 
از ابتدا اقدامی اشتباه، غیر منطقی، تنش زا و التهاب آفرین بوده و همواره از 
عوامل اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می رود.قاسمی افزود: بررسی 
دقیق تاریخ تحوالت منطقه طی دهه های اخیر و تا امروز نیز نشان می دهد 
حضور عنصر خارجی با بهانه های مختلف در این منطقه مهم و حساس جز 

تنش و ناامنی و تشدید اختالفات ثمری نداشته است.

سلطان قیر اعدام شد

حکم اعدام »حمیدرضا باقری درمنی« معروف به »سلطان قیر« که با تشکیل 
باند کالهبرداری، به اقدامات مجرمانه دست زده بود، بامداد شنبه اجرایی شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 
تهران، پرونده باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش 
از 25 هزار برگ می باشد، با شکایت شرکت پاالیش نفت جی، بانک ملی، 
بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و 

انقالب تهران رسیدگی شد.
اقدامات  به  باند،  با تشکیل  باقری درمنی در سالیان متمادی  محکوم علیه 
مجرمانه ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه 
به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری و کاغذی متعدد از 
جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین 
به گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق، یک 
هزار و هفتاد و هشت میلیارد تومان کالهبرداری کرده است.در رسیدگی به 
پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت نامه بانکی و یا 
ترهین معامله و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 فقره ضمانت نامه بدون 
پشتوانه، 33 فقره چک های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی 

سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، 
امالک مورد وثیقه را به چند برابر قیمت واقعی ارزش گذاری و به بانک ارائه 
می داد، از جمله ملکی که حدود ۴00 میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت 
رشوه و تبانی به یکهزار و26۹ میلیارد ریال ارزش گذاری و در رهن شرکت 

نفت جی قرار داد.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع آوری اسناد و مدارک 
مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند 
و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبرداری و به عنوان مفسد فی االرض نظر به جلب دادرسی و معاون 
دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به 

دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال کرد.
شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با 
حضور متهم، وکال، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق 
قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی االرض به اعدام 
و رد مال محکوم کرد. با اعتراض وکیل محکوم علیه، دیوانعالی کشور به 
پرونده ورود کرد و رأی صادره از شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران را 

مورد تایید قرار داد.

 تمایل بهارستانی ها برای خرید 
هواپیمای روسی

در حالی وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده برنامه ای 
این  با  آمریکا  و  ندارد  سوخو  هواپیمای  خرید  برای 
موضوع مخالفت کرده که رئیس کمیسیون عمران مجلس 
از مأموریت کارشناسان برای بررسی وضعیت و کیفیت 

هواپیماهای مسافربری روسی و اوکراینی خبر داده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، از اردیبهشت ماه امسال 
با خروج آمریکا از برجام و لغو مجوزهای اوفک برای 
تحویل هواپیماهای ATR، ایرباس و بوئینگ گمانه زنی ها 
یافت.  افزایش  روسیه  و  چین  از  هواپیما  خرید  برای 
نهاد  در  مسئولی  افراد  آمریکایی ها،  اقدام  این  از  پیش 
ریاست جمهوری ترتیب نمایش سوپر جت سوخو را در 
تهران برای ایرالین های داخلی دادند. بر این اساس بیست 
و سومین روز از بهمن سال گذشته یک فروند هواپیمای 
سوخو در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و در آشیانه 
هواپیمایی آسمان برای بازدید شرکت های هواپیمایی پارک 
شد. با وجود تبلیغات گسترده، سفیر روسیه و دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی مسئوالن و مدیران شاخصی بودند 
که در این شو حضور یافتند و نه خبری از وزیر سابق راه 
و شهرسازی شد و نه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.
اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی همان 
ایام در خصوص چگونگی حضور سوخو 100 در ایران 
به تسنیم گفته بود:  شرکت سوخو از ایران درخواست کرد 
با توجه به اینکه در نمایشگاه هوایی سنگاپور حضور دارد 
زمان برگشت و در مسیرش توقفی در تهران داشته باشد. 
سوخو عالقه مند بود تا این هواپیما را با تغییرات اعمال شده 
برای ایرالین های ایرانی به نمایش بگذارد تا در صورت 
تمایل شرکت های هواپیمایی داخلی با آنها وارد مذاکره شده 
تا در قالب اجرا یا خرید این نوع هواپیما وارد ناوگان کشور 
شود.از این ماجرا از این ماجرا حدود 10 ماه می گذرد و یک 
بار دیگر موضوع خرید هواپیمای سوخو از سوی عده ای 
از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز از بررسی 
خرید هواپیمای سوخو 100 و آنتونوف خبر داده و گفته 
است: »کمیسیون عمران مجلس، جمعی از کارشناسان و 
متخصصان صنعت هوایی کشور را مأمور بررسی وضعیت 
و کیفیت هواپیماهای مسافربری روسی و اوکراینی کرده و 
قطعاً در آینده ای نزدیک گزارش نهایی آنها به کمیسیون 
ارسال خواهد شد.« این در حالی است که چند روز پیش 
در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و صنایع 
و ابسته معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ 
به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی با ورود 
هواپیمای سوخو به ناوگان هوایی موافق است و این که 
سرنوشت ۷ فروند هواپیمای ای تی آی باقیمانده ایران ایر 
چه می شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای 
ورود سوخو به کشور ندارد. در خصوص هواپیماهای ای 
تی آر نیز با توجه به ابطال مجوزهای اوفک امکان ورود ۷ 

فروند هواپیمای باقیمانده به کشور وجود ندارد.

خبرخبر

فرمانده کل سپاه گفت: رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
به عنوان یک توانمندی دفاعی، موجب بازدارندگی 

جمهوری اسالمی ایران در برابر دشمنان می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
حاشیه دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی 
سپاه که در منطقه عمومی خلیج فارس و جزیره 
قشم برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
رزمایشی که انجام شد پاسخی بود به ادعاهایی که 
دشمنان دارند و این را باید بدانند که توان دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران یک توان بازدارنده است و 
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر بخواهند 
یکی بزنند حتما 10 تا خواهند خورد.وی افزود: این 
توانمندی در این رزمایش اثبات شد که جمهوری 
اسالمی و رزمندگان ما می توانند چنین کار عظیمی را 
انجام دهند. توانمندی دفاعی ایران به نظر ما موجب 
بازدارندگی می شود.سرلشکر جعفری در پایان تاکید 
کرد: امیدواریم دشمنان بیش از گذشته به توان پاسخ 
ما و پاسخ کوبنده به تعقیب بعد از آن پی برده باشند.

سردار پاکپور: سپاه در خاکریز منتظر حمله 
دشمن نمی ماند

سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور  محمد  سردار   
پاسداران نیز در حاشیه رزمایش پیامبر اعظم )ص( 
یگان های  از  رزمایش  این  در  ما  اظهارداشت:   12
واکنش سریع، تکاور، مکانیزه، واحدهای توپخانه، 
تخریب و مهندسی، جنگال و سیستم های جدید 
کنترل فرماندهی استفاده کردیم.وی ادامه داد: همه 

موارد مذکور را در صحنه های واقعی رزم آزمایش 
کردیم و مورد قضاوت همه داوران و ناظران قرار 
این  کرد:  تأکید  سپاه  زمینی  نیروی  دادیم.فرمانده 
شده  ریزی  برنامه  که  صورتی  همان  به  رزمایش 
بود، تحقق یافت و به اهداف از پیش تعیین شده نیز 
دست یافتیم.پاکپور با اشاره به اتمام رزمایش پیامبر 
اعظم )ص( 12 گفت: این رزمایش بدون هیچگونه 
کرد:  بیان  یافت.وی  پایان  ای  حادثه  و  مشکل 
راهبرد جمهوری اسالمی در اصل، راهبرد دفاعی 
است و از کشورمان دفاع می کنیم اما دکترین های 
سطوح عملیاتی و تاکتیکی ما هجومی است. همه 
تاکتیک هایی که در این رزمایش اجرا کردیم، آفندی 
و هجومی بود.فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دیگر 
این طور نیست که ما پشت خاکریز بایستیم و منتظر 
باشیم که چه زمانی دشمن به ما حمله می کند، بلکه 

زمانی که به هدف و نیت دشمنان و تحرکات آنان 
پی ببریم، پیش از آنکه بخواهند اقدامی علیه کشورمان 
انجام دهند، با حمالت هجومی به اعماق مواضع 
دشمن حمله می کنیم.وی خاطرنشان کرد: ما از این 
رزمایش نتایج بسیار خوبی گرفتیم و در آینده هم باید 
برخی از دکترین های تاکتیکی مان را مورد بازنگری 

قرار دهیم.
سردار سالمی: برنامه سپاه توسعه قدرت 

دفاعی است
سپاه  کل  فرمانده  جانشین  سالمی  حسین  سردار 
پاسداران نیز در حاشیه رزمایش پیامبر اعظم )ص( 
هرگونه  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  و   12
دخالت، فرآیند صلح در یمن را تشدید می کند، به 
همین دلیل ایران همواره به دنبال حل موضوع یمن 

از طریق گفتگوهای سیاسی و مشارکت مردم یمن 
است.سردار سالمی با اشاره به دخالت های بیگانگان 
در امور یمن ادامه داد: حضور بیگانگان در یمن فقط 
به شعله ور شدن جنگ کمک می کند. آنها با سیاست 
هایشان ناامنی را توسعه می دهند و با اقداماتشان پل 
تسلیحاتی ایجاد کرده اند و قطعا با این روند نمی توانند 
امنیت منطقه را تامین کنند.وی افزود: دشمنان احساس 
می کنند که منافعشان در به آتش کشیدن منطقه است و 
همواره با سیاست خطرناک ارسال سالح به منطقه این 
جغرافیا را تحت تاثیر قرار می دهند.جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: دشمنان 
ما را تهدید می کنند و در همان حال از ما می خواهند 
تا از قدرت دفاعی خود بکاهیم که این منطقی نیست.

سردار سالمی با بیان اینکه همواره قدرت بر اساس 
تهدید شویم  اگر  ما  تهدید شکل می گیرد، گفت: 
قدرت خواهیم ساخت و این دیوانگی است وقتی 
همواره تهدید می شویم، خود را خلع سالح کنیم 
و در اختیار دشمن قرار دهیم.سالمی ادامه داد: قطعا 
تجربیات ناشی از نبرد با تکفیری ها به ویژه در نیروی 
زمینی سپاه پاسداران اثرات ویژه ای در پیشرفت و 
عملکرد نیروهای ما داشته است و باعث شده که 
برخوردار  خالقانه  تاکتیکی  میدان  یک  از  نیروها 
شوند. همچنین دکترین دفاعی خود را بر اساس تغییر 
شکل جنگ ها از لحاظ فنی و عملیاتی بروزرسانی 
کردیم.وی برنامه آینده سپاه را عدم توقف در توسعه 
قدرت دفاعی دانست و افزود: در حوزه دستاوردها، 
فناوری ها، تاکتیک ها و تکنیک ها در حال تالش برای 
پیشرفت هر چه بیشتر هستیم و برنامه همیشگی ما 

پیشرفت در امتداد این موارد خواهد بود.

رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ پایان یافت؛

سرلشکر جعفری: توان دفاعی ما عامل بازدارنده در برابر دشمنان است

قوه قضائیه
از: اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه تاریخ: 13۹۷/۹/26

شماره: الف ۹۴/ 5- الف ب
موضوع: انتشار ختم عملیات تصفیه 

احترامًا مقتضی است نسبت به نشر آگهی ذیل الذکر یک نسخه در آن روزنامه اقدام 
و مراتب به این مرجع اعالم گردد.

)) بدینوسیله ختم عملیات تصفیه شرکت والف باختر )منحله( به شماره ثبت 13۹1 
مطابق مقررات ناظر بر ماده ۴۹ ق.ا.ت.ا.و اعالم می گردد.

کارشناس تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه
گیرنده رونوشت: واحد محترم ثبت شرکتها جهت اطالع

آگهی فقدان سندمالکیت 
دانگ  شش  مالک   33۹ شناسنامه  شماره  عزیزبه  کاکا  فرزند  رنجبر  علیرضا  آقای 
– بخش  ناحیه 6 قصرشیرین  اصلی  به پالک 303  باب ساختمان مسکونی   یک 
چهار کرمانشاه حسب درخواست وارد به شماره ۷05،15۷6مورخ ۹۷،۹،28  وبرگ 
استشهادیه ممهور به دفتر 66 قصرشیرین اعالم نموده است سند صادره بشماره سریال 
22061۴ مفقود گردیده است  لذا از اداره ثبت خواستار صدور سند مالکیت المثنی 
گردیده است بررسی سوابق حکایت از آن دارد که ششدانگ پالک موصوف ذیل ثبت 
3۴۴ دفتر 3 صفحه 31 صادر گردیده است. که به موجب اسناد رهنی 18۹82 مورخ 
۷۹،12،18 بانک ملی و26513 مورخ ۷5،5،2۹ بانک ملی در رهن می باشد لذا با توجه 
به ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین واقع در قصر جدید مجتمع 
اداری ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت مقیده اعتراضی نرسد ویا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  پدرعنیدبشناسنامه1۷5۴۴82۷08صادره  نام  نواصری  عباس  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم حسنه طعیمه 
پوربشناسنامه2صادره ازاهواز درتاریخ۹3/10/2۹دراهوازاقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق2- محمدنواصری بشناسنامه681اهواز3-ابراهیم 
نواصری  بشناسنامه۷21اهواز5-عارف  نواصری  بشناسنامه360اهواز۴-ناجی  نواصری 
بشناسنامه1۷6اهواز۷-فاطمه  نواصری  متوفی(6-قیده  بشناسنامه218اهواز)پسران 
بشناسنامه13۹۷اهواز۹- شهالنواصری  نواصری  بشناسنامه82اهواز8-نجات  نواصری 
بشناسنامه662اهواز10-نعیمه نواصری بشناسنامه205اهواز)دختران متوفی(والغیر. اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

رئیس شعبه۱مجتمع شماره6اهوازازدرجه اعتبارساقط است.
آگهی ابالغ 

دادخواست وضمایم وفق ماده۷3
بدینوسیله به ناصراورنگ خدری مجهول المکان اخطاروابالغ می گردددادخواستی 
بندرامام خمینی)ره( بطرفیت شمامبنی برمطالبه وجه به دفترشورای حل اختالف 
تقدیم نموده که به کالسه۹52/۹۷ثبت وبرای روز۹۷/12/۷ساعت۹:00وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است لذاحسب تقاضای خواهان ودستور دادگاه به تجویزماده۷3قانون 
تاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
بامراجعه به دفترشورانسخه ثانی دادخواست وضمایم رادریافت ودرجلسه رسیدگی 
مقرر حضوریابددرغیراینصورت ابالغ قانونی صورت گرفته وشوراتصمیم مقتضی 

اتخاذخواهدنمود.         
مدیردفترشورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۹83صادره  علی  پدرزنده  نام  ورنامخواستی  کرمی  عبدالکریم  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
لنجان  بشناسنامه23۷۹صادره  ورنامخواستی  کرمی  علی  زنده  مرحوم  پدرم  که 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  درتاریخ5۷/8/16دراهوازاقامتگاه 
علی  فرزندزنده  ورنامخواستی  کرمی  ورنامخواستی2-خیراهلل  کرمی  عبدالکریم 
ورنامخواستی  کرمی  متوفی(3-معصومه  ازاهواز)پسران  بشناسنامه656صادره 
ورنامخواستی  عبداله۴-زهراکرمی  کوت  بشناسنامه18۴صادره  علی  فرزندزنده 
فرزندزنده  کرمی  عبداله5-فهیمه  کوت  صادره  بشناسنامه۴۴3۷  علی  فرزندزنده 
آبادی  خرم  آقاجری  ایران  متوفی(6-  اهواز)دختران  بشناسنامه126۴صادره  علی 
فرزندعبدالرحیم بشناسنامه۷12صادره اهواز)همسرمتوفی(والغیرورثه دیگری ندارد.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  واالگواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای عزت میره بیگی دارای شناسنامه شماره ۴  بشرح دادخواست به کالسه ۹۷/2 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید اسماعیل قلندر بیگی بشناسنامه 3 موالید در تاریخ 12،8،1383  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- سیدمنوچهر قلندربیگی ش ش 1128۹ فرزند مذکر

2-سید درویش قلندربیگی ش ش 2 موالید فرزند مذکر
3-سید اسداله قلندربیگی ش ش 20۷ فرزند مذکر
۴-سید طاهر قلندربیگی ش ش 15۷ فرزند مذکر

5-مرضیه قلندربیگی ش ش 2۷6 فرزند مونث
6-فرشته قلندربیگی ش ش 3۹۷ فرزند مونث

۷-پریوش قلندربیگی ش ش 303 فرزند مونث
8-سیده والیه قلندربیگی ش ش 206 فرزند مونث
۹-گل عذار قلندربیگی ش ش 121 فرزند مونث

10-عزت میره بیگی ش ش ۴ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف گهواره

آگهی تغییرات شرکت
 وکالت ومشاوره حقوقی حمید رضا گل عنبر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
2۷ وشناسه ملی 1۴0060552۷0 به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه 
حقوقی )موضوع ماده 18۷ برنامه سوم توسعه مورخ 13۹۷،۹،12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: برابر پروانه مشاوره شماره 18۷،۴۷528،م،پ  مورخ 13۹۷،8،۹ پروانه 
وکالت آقای حمید رضا گل عنبر از پایه دو به پایه یک ارتقاء یافت ومدت آن از 

موقت دوساله به نامحدود تغییر یافت.
باثبت این مستند تصمیمات ارتقا پایه از 2 به 1 موسسه حقوقی 18۷، تغییر مدت 
موسسه حقوقی 18۷ انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری کرند 

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازدزفول  پدرمحمدبشناسنامه۴۴0صادره  نام  ساکی  عبداله  آقای 
گوهرساکی  ۹۷0۴82مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه1۴83صادره دزفول در تاریخ۹۷/2/۴دردزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی باال)پسرمتوفیه(2- شهناز ساکی بشناسنامه5۷825صادره ازدزفول3-
بشناسنامه66561صادره  ازدزفول۴-میناساکی  بشناسنامه666صادره  ساکی  سیمین 
ساکی  خانم  ازدزفول6-مهری  بشناسنامه61552صادره  ساکی  ازدزفول5-مژگان 
بشناسنامه50صادره ازدزفول۷-فریده ساکی بشناسنامه۹3صادره ازدزفول8-فروزنده ساکی 
ازدزفول10- بشناسنامه6۴۷۹۴صادره  ساکی  ازدزفول۹-زهره  بشناسنامه5۹650صادره 
مهنازساکی بشناسنامه215صادره ازدزفول والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه۱5شورای حل اختالف دزفول

آگهی ابالغ
شماره پرونده 1/58۹/۹۷ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

نقدی  2-مختار  احمدی  1-عابد  خوانده:  طاهر  فرزند  تبار  غنی  فاتح  خواهان: 
3-هادی مرادی فرزند کریم

خواهان فوق دادخواستی با خواسته انتقال و تنظیم سند یک فقره سیمکارت بطرفیت 
خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاربخ 13۹۷/11/15 ساعت 
۹ وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
برای رسیدگی حاضر شود.نامبرده  مقرر  در وقت  میشود  ابالغ  به وی  آگهی  این 
میتواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
دادخواست و دعوت برسیدگی

خانم آذرمیدخت خدایاری فرزند شاکاوس دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  خدایاری  خدایار  بطرفیت  ملک  رسمی  سند 
خدایاری  خدایار  آقای  خوانده  شده چون  ثبت  حقوقی  عمومی   ۹۷0۴03 کالسه 
المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷3 قانون آیین دادرسی  مجهول 
و  درج  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  در  مراتب  مدنی 
آگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز مورخه 13۹۷/12/0۴ ساعت 
۹ صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند و اال دادگاه 

رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت.
م الف: 97/۲0/7004 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( بهشهر

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم علیه

نام:مهدی    نام خانوادگی: قاسمی    نام پدر:  محمد      شغل:آزاد    نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان
مشخصات محکوم له

نام پدر:عزیز      شغل:آزاد   نشانی محل  نام خانوادگی:قادری     نام:جعفر    
اقامت:سرپل ذهاب –خ نیروی انتظامی – جنب دادگستری 

محکوم به
بموجب رای شماره 358  مورخ ۹6،۷،16 حوزه اول   شورای حل اختالف سرپل 
ذهاب ورای شماره تاریخ  شعبه  دادگاه عمومی که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ پانصدو بیست ودو هزار تومان بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ ۹۷،۴،30  لغایت اجرای حکم وپرداخت نیم عشر در حق صندوق 

دولت 
به استناد ماده 1۹ آئین نامه اجرائی ماده 18۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی،فرهنگی، محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهددر غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب

احضار متهم
به  محمدی  علی  متهم)متورای(آقای  طرفیت  به  سلیم  فرزند  کریمی  مختار  آقای 
اتهام کالهبرداری رایانه ای مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
جزایی  روانسر)101  شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   ۹۷0۹۹88۴0۴۴000۴۷
سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/10/28 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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.
دادرس شعبه اول دادگاه کیفری شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر روانسر )۱0۱ جزایی 

سابق(-مسعود نوری

آگهی حصروراثت 
خانم حلیمه میرزا پور  فرزند حسینعلی به شرح دادخواستی که به شماره1/۹۷/3۴6 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
شناسنامه  شماره  به  محمد  گل  فرزند  بابایی   نرجس  مرحوم  که  داده  توضیح 
2180۴1۹201صادره ازبهشهر در تاریخ 13۹3/۹/1۴ اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بهشهر را  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
متولد  بهشهر  از  صادره   21805۹0۷8۴ قربان, ش.ش  فرزند  حیدری   1-نادعلی 

1315 همسر متوفی
2-حلیمه میرزاپور  فرزند حسینعلی, ش.ش 2180۴1۹805 صادره از بهشهر متولد 

1330 دختر متوفی
بهشهر  از  فرزند حسینعلی, ش.ش 2181620660 صادره  میرزاپور   3- شهربانو 

متولد 133۴ دختر متوفی
۴-بتول میرزاپور  فرزند حسینعلی, ش.ش 2180۴2023۴ صادره از بهشهر متولد 

1360 دختر متوفی 
5-صغری میرزاپور  فرزند حسینعلی, ش.ش 21800۹0838 صادره از بهشهر متولد 

13۴0 دختر متوفی 
بهشهر  از  نادعلی, ش.ش 2180۷۷116۹ صادره  فرزند  6-محمد جعفر حیدری  

متولد 13۴6 دختر متوفی 
بهشهر  از  صادره   2180۴21۴00 نادعلی, ش.ش  فرزند  حیدری   زهرا  ۷-فاطمه 

متولد 1350 دختر متوفی 
متولد  بهشهر  از  نادعلی, ش.ش 2180۴20552 صادره  فرزند  8-فاطمه حیدری  

13۴۴ دختر متوفی 
۹-آذر حیدری  فرزند نادعلی, ش.ش 21805۹0۷8۴ صادره از بهشهر متولد 13۴۷ 

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

آگهي ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/۲0/705 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی
مرعی،صاحب  عادل  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
مرعی،راضی  مرعی،زهرامرعی،ربیعه  مرعی،صالحه  مرعی،شکله  مرعی،صالح 
طرفیت  به  دادخواستی  جلیلیان  شهناز  خانم  مرعی،سعادموسوی.خواهان 
صالحه  مرعی،  مرعی،شکله  مرعی،صالح  مرعی،صاحب  عادل  خواندگان 
الزام  خواسته  به  مرعی،سعادموسوی  مرعی،راضی  مرعی،زهرامرعی،ربیعه 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به 
کالسه۹۷0۹۹861۴1300801شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت 
دستوردادگاه  حسب  که  مورخ13۹۷/11/1۷ساعت۹:00تعیین  رسیدگی  ووقت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷3قانون  موضوع  طبق 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودرخواست خواهان  خوانده 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتاخوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)۹/100۴(
مدیردفترشعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

آگهی حصروراثت 
خانم مهتاب فخاری  فرزند شکراله به شرح دادخواستی که به شماره۴/۹۷/3۴۷ 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
شناسنامه  شماره  به  ولی  مشهدی  فرزند  حبی   فاطمه  مرحوم  که  داده  توضیح 
شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۷/6/5 تاریخ  در  ازبهشهر  2180۹16582صادره 

بهشهر را  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
متولد  بهشهر  از  1-حسین فخاری  فرزند شکراله, ش.ش 2180۹۹38۹۷ صادره 

1332 پسر متوفی
متولد  بهشهر  از  فرزند شکراله, ش.ش 218100606۷ صادره  فخاری   2-عباس 

133۴ پسر متوفی
3-علی فخاری  فرزند شکراله, ش.ش 21810۷2061 صادره از بهشهر متولد 13۴1 

پسر متوفی
۴-خیرانساء فخاری فرزند شکراله, ش.ش 2180۹80231 صادره از بهشهر متولد 

1331 دختر متوفی
متولد  بهشهر  از  فرزند شکراله, ش.ش 2181036683 صادره  5-نرگس فخاری  

133۷ دختر متوفی
متولد  بهشهر  از  صادره   2181105561 ش.ش  شکراله,  فرزند  فخاری   6-مریم 

13۴۴ دختر متوفی
متولد  بهشهر  از  فرزند شکراله, ش.ش 218105۴1۹3 صادره  ۷-مهتاب فخاری  

133۹ دختر متوفی
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
 م الف 97/۲0/7006 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

سخنگوی پیشین وزارت خارجه اظهار عقیده کرد که به نظر 
وی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خبرسازترین شخصیت 

بین المللی سال ۲۰۱۸ بوده است.
به گزارش زمان، ایسنا در آستانه فرا رسیدن سال نو میالدی) 
عرصه  صاحب نظران  و  کارشناسان  با  گفت وگو  در   )۲۰۱۹
بین الملل و سیاست خارجی  کشور از آن ها پرسیده که به 
نظرشان خبرسازترین چهره بین المللی  سال ۲۰۱۸ فارغ از 

عملکرد مثبت یا منفی آن ها چه کسی بوده است؟
در همین راستا رامین مهمان پرست در پاسخ به این سوال  
اعالم  کرد که  به نظر  وی خبرسازترین و یا جنجالی ترین 
شخصیت بین المللی در سال ۲۰۱۸ محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی بوده است.او در توضیح این انتخاب گفت: محمد بن 
سلمان از زمان روی کار آمدن خود به دنبال ایجاد ماجراجویی 

و تنش در منطقه بوده است که از جمله می توان در این زمینه 
به ادامه  حمالت سعودی ها به مردم مظلوم یمن اشاره کرد.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه همچنین اظهار کرد: ما شاهد 
همدستی محمد بن سلمان با صهیونیست ها و آمریکایی ها 
در پیشبرد اهداف آن ها علیه ملت های منطقه از جمله ملت 
مظلوم فلسطین هستیم چنان که سعودی ها با رهبری محمد 
بن سلمان  اقدامات بی شرمانه ای در این زمینه انجام داده اند.

بن  محمد  مستقیم  نقش  به مشخص شدن  وی همچنین 
سلمان در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مطرح عربستانی 
آمریکایی طبق برخی از اسناد معتبر بین المللی  اشاره کرد 
اظهار  این چهره سعودی در سال ۲۰۱۹  آینده  و در مورد 
کرد: تصور نمی کنم که آینده خوبی در پیش  روی محمد بن 
سلمان باشد؛ چراکه حقایق جنایت های آن ها در منطقه به 

خصوص یمن در حال روشن شدن برای افکار عمومی است 
و قدرت هایی که حمایت کردند که وی چنین  قدرتی را به 

دست آورد باید کم کم فکری در مورد جانشینی او کنند.

»محمدبن سلمان« جنجالی ترین شخصیت بین المللی سال 2۰18
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده ) نوبت دوم (

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره 
کل امور مالیاتی استان البرز می-رساند با توجه به عدم حصول حد نصاب 
قانونی جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( این شرکت 
در روز سه شنبه 97/9/27 لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم روز یکشنبه مورخ 97/10/16 راس ساعت 15 در محل آمفی تاتر 
اداره کل واقع در کرج میدان والفجر تشکیل می گردد. حضور بهم رسانید. 

یاد آور می گردد : 
1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در 
از سه عضو را بپذیرد و  تواند نمایندگی  بیش  این صورت هیچکس نمی 
برگه  شود  می  اضافه  داشت.  خواهد  رای  یک  تنها  عضو  غیر  شخص  هر 
های نمایندگی مذبور با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی معتبر 
حداکثر  باید  نمایندگی  اعطای  متقاضیان  عضو  منظور  بدین  بود.  خواهد 
با در  انتشار این آگهی به همراه نماینده خود  از تاریخ  ظرف مدت 7 روز 
دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر به 
اهلیت  و  متقاضی  احراز هویت طرفین، عضویت  از  و پس  مراجعه  تعاونی 
نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به 

مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه : 

1- طرح و تصویب و تعویض اختیار به هیئت مدیره به منظور فروش، تهاتر، 
به  آباد  صوفی  پروژه  از  بخشی  یا  کل  واگذاری  تغییر،  و  تعویض  توافق، 

اشخاص حقیقی یا حقوقی با در نظرگرفتن صرفه و صالح تعاونی مسکن 

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
بند  استناد  به  دارد  نظر 
5 نشست شماره 4 شورای محترم اسالمی 
پروژه  اجرای  به  نسبت  صفادشت  شهر 
طریق  از  قپچاق  بلوار  روشنایی  شبکه 
مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مناقصه  برگه  دریافت  جهت  شرایط  واجد 
و کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادها 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار 3/000/000/000 ریال می باشد.

پایان تحویل مدارک : 1397/10/20
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   13۹۷/0۹/26 13۹۷60331011002028مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حسن آقابیگی بشناسنامه شماره ۹۹80 صادره از بروجرد فرزند محمدتقی در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 33۷/50 مترمربع مفروز 
از خانم  با خریداری  البرز و  از 1۴6اصلی واقع در  از پالک شماره 22۷۹ فرعی 
الماسه نانویس و با مالکیت مالک اولیه آقایان سید محمد موسی کاظمی و محمد 
علی سلطان زاده تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۹۷/2۹38۹/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/10/18

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

 نوبت اول

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 108 و رای شماره 100۴۴53 مورخه 
ششدانگ  به  نسبت  اله  حبیب  فرزند  زاده  حسین  عبدالرضا  تقاضای  به   ۹۷/۷/1
یکباب عمارت به مساحت 1۴5/50 متر مربع مجزی شده از پالک  3۷ اصلی واقع 
در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( تقی میر 
دریکوندی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  حقوقی  سایر صاحبان  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
ارائه  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  نماید و  اسناد  تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
انقضای  از  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  اینصورت متقاضی  غیر 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴155330
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/10/2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/10/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد - ملک نیاز اسدالهی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 13۹560325003000۹۴0مورخ 13۹۷/08/0۹هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت سیلوی زرین 
خوشه دلفان به شناسه ملی 1۴005۹۴۹568 درششدانگ یک قطعه زمین محصور 
شده که در آن احداث بنا گردیده موضوع الحاقی به پالک 1۴60 فرعی از 1 فرعی از 
156 اصلی به مساحت ۴۷85/56 مترمربع تحت پالک 1 فرعی از 156اصلی مفروز 
نورعلی  آباد  اسماعیل  دلفان  شهرستان  لرستان  استان   12 بخش  در  واقع  فرعی  از 
خریداری از مالک رسمی آقای نورمراد و علی و حجت شهرتین راد محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند 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 وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 52۴                        
 امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول13۹۷/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم13۹۷/10/18

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۹3۴/۹6 و رای شماره ۴638مورخه 
۹۷/۷/۷ به تقاضای فریدون دارائی منش فرزند جمشید نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 5۷/۴0  متر مربع مجزی شده از پالک  165۷/1 فرعی و قسمتی 
از165۷  اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( محمد رضا مالی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  دو  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  الصاق  تاریخ 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴155321
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/10/18
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آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  13۹۷/0۹/06هیات  13۹۴603250030010۴3مورخ  شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
علی گرائی فر درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 138/۹0 مترمربع قسمتی از 
پالک155اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان نرآباد دم آویزه 
خریداری از مالک رسمی آقای علی زمان زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
اداره تسلیم و  این  به  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  انتشار  تاریخ 
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 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 523
 امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول13۹۷/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم13۹۷/10/18 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
پرونده کالسه 513 و رای شماره 0005520مورخه  آباد بشرح ذیل:  شهرستان خرم 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جان  حسین  فرزند  رشیدی  گوطال  تقاضای  به   ۹۷/8/۹
در  واقع  اصلی   3 پالک   از  شده  مجزی  مربع  متر   1800/13 مساحت  به  عمارت 
بخش 10شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد چواوالی 
تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  بیرانوندی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴155320
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/10/18
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مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ ۴05 جی ال ایکس آی 1/8 به رنگ نقره ای 
ایران --22 و  به  انتظامی) 183 س 16 (   متالیک مدل 138۴ به شماره نیروی 
شماره موتور ) 1001۷0۹ ( و به شماره شاسی ) 1۴2610۴2 ( به نام ایوب مشایخ 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میبا شد.
نوشهر 

پاسخ گویی مدیرعامل شرکت گاز 
اصفهان از سامانه سامد

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان، دوم دی ماه شنونده صدای مردم از طریق 

سامانه سامد خواهد بود.
علوی،  مصطفی  سید  ماه  دی  دوم  شنبه  یک  روز 
با حضور در  اصفهان  استان  مدیرعامل شرکت گاز 
محل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
استانداری اصفهان از طریق  سامانه سامد استانداری 

پاسخگویی مردم استان خواهد بود.
سید حسن موسوی رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، در این خصوص گفت: مدیرعامل این 
شرکت با شنیدن درخواست ها، پیشنهاد ها و مشکالت 
مردم در زمینه گاز طبیعی از طریق سامانه سامد به 
سئواالت مردمی در حوزه گاز طبیعی پاسخگو خواهد 
بود. وی، با اشاره به اینکه، سامانه الکترونیکی ارتباط 
مردم و دولت )سامد(، این فرصت را برای مسئوالن 
فراهم کرده تا از انتقادات، درخواست ها، گزارش ها و 
پیشنهادات مردمی به نحو ملموس تر اطالع یابند، افزود: 
مردم عزیز استان  از طریق شماره تماس 111 از ساعت 
10 الی 12 روز یکشنبه دوم دی ماه سالجاری سواالت 
خود را با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح 
نمایند. سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان، بیان کرد: 
این سامانه با هدف ارتقای سطح پاسخگویی مسووالن، 
استاندارد های  توسعه  عمومی،  رضایتمندی  افزایش 
خدمت، مکانیزه کردن و تعامل آسان با مردم، افزایش 
در  و سرعت  دولتی  ارائه خدمات  نحوه  بر  نظارت 
پاسخگویی، در استانداری اصفهان راه اندازی شده است.

 ارایه طرح پژوهشی مهار کانون های
 گرد و خاک در  شرکت ملی حفاری

 وحیدی فر-اهواز: با ارایه یک طرح پژوهشی از سوی 
یکی از کارشناسان ارشد شرکت ملی حفاری ایران مهار 
و کنترل کانون های گرد و خاک با ابداع و ساخت ماده 

هیبریدی امکان پذیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
دکتر اصغر صادق آبادی رئیس مهندسی کاال و تجهیزات 
عمومی مدیریت امور مهندسی شرکت در این باره گفت: 
حدود پنج سال روی طرح مطالعه و کار شد و هدف 
رفع مشکل گرد و خاک و ریز گرد در استان خوزستان 
بوده است. این پژوهشگر برتر استان افزود: تحقیقات و 
بررسی های علمی به عمل آمده در این ارتباط منجر به 
دستیابی به تولید ماده ای سازگار با محیط زیست گردیده 
است که  تجهیزات و مواد مورد نیاز آن در استان موجود 
می باشد. وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت کشور از 
نظر بیابان زایی و خشکسالی باید در جهت توسعه پایدار 
یک اقدام مهندسی روی این کار انجام می شد، اظهار 
کرد: محصول اختراع تثبیت کننده هیبریدی خاک با 
قابلیت نگهداری رطوبت و ایجاد مرتع به ثبت رسیده و 
در مرحله تولید تجاری قرار دارد. صادق آبادی با اشاره به 
اینکه در تولید این ماده  از دانش کامپوزیت های زیستی 
استفاده شده است، گفت: با استفاده از این ماده، کنترل 

کانون های فوق بحرانی ریز گرد امکان پذیر می شود.

خبر

مدیر کل ثبت احوال گلستان:

 ۱9 درصد جمعیت استان کارت ملی هوشمند
 دریافت نکرده اند

سلیمانی- گلستان: ابوبکر دولو، 
گلستان  احوال  ثبت  کل  مدیر 
اصحاب  با  خبری  نشست  طی 
رسانه گلستان اظهار کرد: قانونی 
و مستمر بودن داده ها و اطالعات 
افراد از مزیت های سازمان ثبت 

احوال می باشد.
ثبت  سازمان  اینکه  بیان  با  وی   
در  اجرایی  سازمان  اولین  احوال 

بخش دولتی است که پایگاه مادر برای کلیه دستگاه ها می باشد افزود: 
120 دستگاه اجرایی به پایگاه ثبت احوال متصل هستند و حذف کپی 
اسناد، ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد صدور کارت ملی هوشمند، امضای 
دیجیتال و تولید و انتشار آمار انسانی و جمعیتی از جمله دستاوردهای 

سازمان ثبت احوال در دولت الکترونیک است.
دولو عنوان کرد: در سال ۹6 حدود 2۷ هزار و 826 تولد در هشت ماهه 
اول در گلستان ثبت شده که این آمار  درمدت مشابه  سال ۹۷ به 25 هزار 

و 550 رسیده که شاهد کاهش 8.2 درصدی والدت هستیم.
دولودر خصوص آمار صدور کارت ملی هوشمند افزود: یک میلیون و 
3۹۷ هزار و 21۷ نفر در گلستان واجد شرایط کارت ملی هوشمند هستند 
که 81 درصد موفق به گرفتن کارت شده و 1۹ درصد جمعیت معادل 265 

هزار و ۴36 نفر باقی مانده اند.
وی همچنین اضافه کرد: در زمینه صدور کارت ملی هوشمند در استان 
۴5۴ ایستگاه فعال داریم که 2۷ دفتر پیشخوان روستایی و شهری، 13 دفتر 

پست، 6 ایستگاه سیار، مشغول ارائه خدمت به متقاضیان هستند.
وی اظهار کرد: در هشت ماهه اول سال ۹6، پنج هزار و 81۹ نفرفوت 
ثبت کرده ایم که این رقم در سال ۹۷ حدود پنج هزار و ۹2۷ نفر است که 

حدود 1.۹ درصد رشد داشتیم.  
دولو دالیل فوت گلستانی ها را چنین عنوان کرد: بیماری قلبی عروقی با 
32.۹ درصد، عالئم و حاالت مبهم 15.۹ درصد، سرطان ها و تومورها 
11.5 درصد، بیماری های دستگاه تنفسی 8.5 درصد و حوادث غیرعمد 

۷.۹ درصد علت های فوت هم استانی ها را تشکیل می دهد.
دولو گفت: همچنین 10 هزار و 38۷ ازدواج در سطح استان گلستان به 
ثبت رسیده که با توجه به آمار مشابه در سال گذشته  شاهد کاهش  5.3 

درصدی ازدواج بوده ایم. 
وی گفت: میزان عمومی ازدواج در کشور به ازای هر هزار نفر ۷.6 ثبت 
شده و این در حالی است که میزان عمومی ازدواج در استان از هر هزار 

نفر 8.6 به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: در سال ۹6 دو هزار و 262 طالق در هشت ماهه اول سال 
داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به دو هزار و 306 نفر رسیده که رشد 1.۹ 

درصدی اتفاق افتاده است.
وی در خصوص نام های پرطرفدار ثبت شده در استان، گفت: در بخش 
پسران، نام های محمد، امیرعلی، امیرحسین، محمدطاها و ابوالفضل و در 
بخش دختران نام های فاطمه، حلما، زهرا، یسنا و فاطمه زهرا بیشترین نام 

های ثبت شده در هشت ماهه نخست سال ۹۷ است.
وی در خصوص مشکالت پیش آمده برای صدور کارت هوشمند ملی 
اظهار کرد: پس از مشکالتی که بعد از تحریم برای واردات الشه کارت 
هوشمند ملی پیش آمد ، پیگیری هایی در خصوص صدور کارت ملی 
هوشمند بومی سازی شده انجام شده است است و تالش سازمان ثبت 

احوال بر این است که تا پایان سال این پروژه به اتمام برسد. 

خبر

ساری - سامان علیزاده: پوستر  پروژه مهر سال ۹8 
آموزش و پرورش مازندران با شعار »کیفیت بخشی، 
توانمندسازی و مدرسه کارآفرین« و با حضور دکتر 
عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش رونمایی شد.در این گردهمایی 
از مدیران آموزش وپرورش شهرستان های عباس آباد، 
سیمرغ، ناحیه یک ساری برای کسب رتبه نخست 
در پروژه مهر سال تحصیلی گذشته، تنکابن و بابل 
برای کسب رتبه سوم ، آمل برای کسب رتبه چهارم 
و ناحیه دو ساری برای کسب رتبه پنجم قدردانی 
شد.مدیر آموزش وپرورش شهرستان بابلسر نیز رتبه 
نخست پروژه مهر ۹۷ را در میان شهرستان ها و مناطق 
استان کسب کرد و به دلیل برگزاری شانزدهمین 
مراسم  برگزاری  ایران،  ریاضی  آموزش  کنفرانس 
زنگ آغاز سال تحصیلی ۹8-۹۷ و افتتاح المپیادهای 
ورزشی مورد تجلیل قرار گرفت.سرپرست معاونت 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش 
این مراسم گفت: سند تحول بنیادین میثاق ملی در 
فلسفه و در اجرای تعلیم و تربیت است. در این 
نیازهایش  و  شده  تشریح  اسالم  تراز  انسان  سند 
دیده و برآورده شده است. سند تحول بنیادین در 
دو بحث توانمندسازها و نتایج تدوین شده است که 
توانمندسازها همان زیرساخت ها هستند و نتایج نیز 
همان ساحت ها.»عبدالرسول عمادی« با اشاره به اینکه 
تربیت معلم در نگاه رهبری نیز مهم ترین نکته در 
عرصه تعلیم و تربیت است، از مدیران خواست که 
خود به تحول دانشگاه فرهنگیان در استان ها توجه 
کنند و نظام تربیت معلم را سامان دهند. او تأکید کرد: 
مسائل آموزش وپرورش با حمل از این دست به آن 
دست حل نمی شود و نیاز به اقدام عملی دارد.وی 
تأکید وزارت آموزش و پرورش را بر تحقق کاردانی 
پیوسته در هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش 
دانست و تصریح کرد: اگر هنرآموزان هنرستان ها 
همان رشته ای را در مقطع کاردانی ادامه دهند که در 
هنرستان تحصیل می کرده اند، برکات زیادی برای ما 
خواهد داشت.سرپرست معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اگر سطح 
مهارتی دانش آموزان باالتر رود خود به خود کنکور 
هم حذف خواهد شد چراکه آنها ماهر می شوند و 
دیگر به دنبال رشته های دانشگاهی نیستند که پس از 

فارغ التحصیلی بیکار باشند.
این  در  نیز  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

مدیران  بر مدرسه محوری گفت:  تأکید  با  مراسم 
آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق سعی کنند 
بیشتر درگیر مدارس باشند تا مسائل حاشیه ای. اگر 
مدیران مدارس کارشان را به درستی انجام دهند و 
مدارس را رشد دهند به نتایج بسیار خوبی می رسیم. 
ازاین رو ضرورت دارد که بر کار مدیران مدارس 

دقت الزم صورت گیرد.
»عسکری نیکزاد« با بیان اینکه مدیران باید به طور 
مستمر از مباحثی همچون مسائل آموزشی، پرورشی، 
بهداشتی و تربیت بدنی مدارس نظارت و ارزیابی 
دائمی داشته باشند، افزود: مدیر باید با برنامه باشد 
و برای هر روز کاری خود برنامه داشته باشند. باید 
تمامی مسائل آموزش و پرورش را رصد کرده و برای 

هرکدام با برنامه ریزی درست عمل کنند.
وی یکی از ضعف های مدیریت آموزش و پرورش 
در شهرستان ها و مناطق استان را استفاده نکردن 
از ظرفیت های قانونی دانسته و ابراز کرد: در بحث 
واگذاری و تبدیل فضاها در سال ۹6 قانون تحت 
ماده 2۷ و بند ه تبصره ۹ این اجازه را به آموزش و 
پرورش داد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
فضاها مورد استفاده قرار گیرد اما متأسفانه شهرستان ها 
و مناطق استان در این زمینه ضعیف عمل کردند. 
معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران نیز در 
این گردهمایی با بیان اینکه در مازندران 38 هزار 
پوشش  با  پیش دبستانی  مقطع  در  نوآموز   ۹18 و 
تحصیلی ۹2,۹0 مشغول به تحصیل هستند، گفت: 
دانش آموز در  ابتدایی 263 هزار و 685  در مقطع 
2 هزار و 112 مدرسه با پوشش تحصیلی ظاهری 
100 درصد و پوشش تحصیلی واقعی سناد ۹۹,12 
درصد در حال تحصیل هستند. »اسفندیار نظری« با 
بیان اینکه در مقطع متوسطه اول 122 هزار و 151 
دانش آموز در یک هزار و 5۴ مدرسه با پوشش واقعی 
سامانه سناد ۹۷,۴8 درصد به نسبت پوشش تحصیلی 
۹3,5 درصد کشوری در حال تحصیل هستند، افزود: 
در مقطع متوسطه دوم 6۷ هزار و ۷۹۷ دانش آموز 
پوشش تحصیلی ۹2,5 درصد  با  در ۴65 مدرسه 
به نسبت پوشش تحصیلی 83,13 درصد کشوری 
مشغول به تحصیل هستند. همچنین در هنرستان ها 
۴2 هزار و ۴02 دانش آموز در ۴35 مدرسه با پوشش 

تحصیلی ۹2,5 درصد تحصیل می کنند.
مازندران 4438 مدرسه دارد

نظری مجموع مدارس دولتی و غیردولتی مازندران 

و ۴38  هزار   ۴ را  پیش دبستانی  احتساب ۴33  با 
مدرسه برشمرد که 535 هزار و ۴63 دانش آموز در 
آن ها تحصیل می کنند. همچنین مازندران ۴5 مدرسه 
شبانه روزی دارد که 18 تای آن متعلق به متوسطه اول، 
5 تای آن ادغامی متوسطه اول و دوم، 16 مدرسه 
متوسطه دوم و 6 مدرسه نیز هنرستان فنی وحرفه ای 
و کاردانش است و 3 هزار و 38۷ دانش آموز دارد. به 
گفته نظری تعداد مدارس شاهد و ایثارگران مازندران 
85 مدرسه است که شامل 1۹ مدرسه ابتدایی، 2۹ 
مدرسه متوسطه اول، 25 مدرسه متوسطه دوم و 15 
مدرسه ایثارگران است و 20 هزار و ۹62 دانش آموز 
و  هزار  یک  را  غیردولتی  مدارس  تعداد  او  دارند. 
155 مدرسه با 115 هزار و 183 دانش آموز اعالم 
به  متعلق  دانش آموزان  این  آمار  بیشترین  که  کرد 
شهرستان های ساری، قائم شهر و آمل است. معاون 
متوسطه آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: 
مازندران ۴0 مدرسه استعداد درخشان با 6 هزار و 
به  متعلق  آن  مدرسه  که 20  دارد  دانش آموز   6۷3
متوسطه اول و 20 مدرسه متعلق به مقطع متوسطه 
دوم است.68  مدرسه نمونه دولتی شامل 30 مدرسه 
مقطع متوسطه اول و 38 مدرسه مقطع متوسطه دوم با 
12 هزار و ۷51 دانش آموز در مازندران فعال است. به 
گفته او امتحانات سال تحصیلی گذشته در پایه دهم 
و یازدهم میانگین نمرات پایه دهم 16,52 و میانگین 
نمرات پایه یازدهم 16,33 و میانگین مجموع این دو 

پایه 16,۴2 بوده است.
رتبه سوم مازندران در کنکور سال 97

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران 
رتبه کشوری استان در کنکور سال ۹۷ را سوم اعالم 

کرد و گفت: در رشته تجربی رتبه دوم، رشته ریاضی 
رتبه سوم، انسانی رتبه سوم، هنر رتبه پنجم و در رشته 
ریاضی رتبه هفتم را داشتیم. طبق آماری که نظری 
ارائه داد، 10 هزار و 15۹ دانش آموز در سال گذشته 
در المپیاد شرکت کردند که ۴۹6 نفر آنان به مرحله 
دوم و 1۷ نفر به مرحله کشوری راه یافتند. همچنین 
در سال تحصیلی گذشته 50 درصد دانش آموزانی که 
در المپیاد ریاضی حضور داشته اند، از استان مازندران 
آموزش وپرورش  متوسطه  آموزش  معاون  بوده اند. 
مازندران تعداد آثار ارسال شده برای جشنواره جوان 
به  خوارزمی را 360 طرح برشمرد که 2۷5 طرح 
دبیرخانه ارسال و ۴۷ طرح پذیرفته شد و 1۷ طرح 
مرحله  در  طرح   ۷ یافت.  راه  کشوری  مرحله  به 
کشوری داوری شد. نظری با بیان اینکه در مازندران 
32 پژوهش سرا، 5 آزمایشگاه نانو و یک آزمایشگاه 
پالسمای هسته ای فعالی است، گفت: این آزمایشگاه 
پالسمای هسته ای در شهرستان نکا فعال است و 
دومین آزمایشگاه پالسمای هسته ای در خاورمیانه 
آموزش وپرورش  متوسطه  آموزش  معاون  است. 
مازندران ضمن اعالم اینکه 21 هزار و 660 هنرآموز 
در هنرستان های کاردانش مشغول تحصیل هستند، به 
برون سپاری 6 هزار و 301 هنرآموز به دستگاه های 
جهاد  و  فنی وحرفه ای  سازمان  همچون  دیگر 
کشاورزی با هزینه 3 میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
خبر داد.نظری با بیان اینکه هدایت تحصیلی در سال 
تحصیلی گذشته با افزایش یک درصدی مواجه بوده 
است، گفت: ۴1,5 درصد دانش آموزان به رشته های 
فنی وحرفه ای و کاردانش، و 58,5 درصد به شاخه 

نظری هدایت شدند

با شعار کیفیت بخشی، توانمندسازی و مدرسه کارآفرین؛

پوستر پروژه مهر98 آموزش وپرورش مازندران رونمایی شد

شهردار کرج بر ضرورت افزایش میادین مرکزی میوه 
و تره بار در شهر تاکید کرد.

علی اصغر کمالی زاده گفت: کرج با کمبود میدان 
مرکزی میوه و تره بار مواجه است و باید به فکر راه 
اندازی میادین جدید در شهر باشیم.وی ادامه داد: با راه 
اندازی دو یا سه میدان جدید، مرکز از میدان مرکزی 
محمد شهر برداشته می شود و شاهد کاهش ترافیک و 
تردد خودروهای حمل میوه و سبزی در آن محدوده 
خواهیم بود.وی افزود: با توجه به نتیجه بخش بودن 
اجرای این طرح در برخی شهرها، در فاز اول به دنبال 

راه اندازی یک میدان با تجهیزات و امکانات ویژه مثل 
سردخانه و ... در غرب شهر هستیم. شهردار کرج با 
اشاره به ظرفیت استان در تولید میوه و سبزی توضیح 
داد: البرز یکی از قطب های صادرات میوه در کشور 
است و ظرفیت  ویژه ای در این بخش دارد و به نظر 
می رسد راه اندازی یک میدان میوه و تره بار در کنار 
فرودگاه پیام بتواند در به فعلیت رساندن بخشی از 
این ظرفیت موثر باشد. کمالی زاده ابراز کرد: با راه 

اندازی این میدان، عالوه براینکه فرایند صادرات میوه 
و سبزی از استان با سهولت و کیفیت بهتری انجام 
می شود، سرویس دهی به شهر نیز  با سرعت بیشتری 
انجام می گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود به آمادگی شهرداری برای ساخت برج اصناف 
در کرج اشاره کرد و گفت: شهرداری آمادگی دارد هر 
نوع همکاری در زمینه صدور مجوز یا تغییر کاربری 

برای ساخت این برج را با اتاق اصناف داشته باشد.

شهردار کرج تاکید کرد:

ضرورت افزایش میادین 
میوه  و تره بار در شهر
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صدور شناسنامه آموزشی ایرانیان 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تمدید مهلت ثبت نام در مراکز نهضت 
سوادآموزی تا 15 دی ماه در استان ها خبر داد و گفت: همچنین امکان جدیدی 
فراهم شده و از این پس افراد می توانند از طریق مراجعه به وبسایت و گوشی 

تلفن همراه خود پیش ثبت نام انجام دهند.
علی باقرزاده در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز 
هفته سوادآموزی برگزار شد، ضمن قرائت فرمان تاریخی امام خمینی)ره( 
برای ایجاد نهضت سوادآموزی و بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی اظهار 
کرد: در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی هستیم. وضعیت بیسوادی در 
ایران در ابتدای انقالب با سایر کشورهای جهان را مقایسه می کنیم. وی افزود: 
نرخ باسوادی در سال 1۹۷6 ایران، سال پیروزی انقالب اسالمی در گروه 
سنی 15 سال و باالتر، 36 درصد بوده ولی میانگین جهانی 6۹ درصد بوده 
است. بر اساس سرشماری سال ۹5 نرخ باسوادی در این گروه به 86 درصد 
رسیده و میانگین جهانی 82.2 درصد است. در واقع نرخ رشد باسوادی حدود 

50درصد و چهار برابر میانگین دنیاست.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه نرخ باسوادی گروه سنی زنان 
ایرانی 15 سال به باال 2۴.2 درصد در ابتدای انقالب بوده است گفت: این نرخ 
در جهان 61 درصد بوده است. این نرخ در سال 2016 به 82 درصد بهبود 
یافته و میانگین جهانی نیز 82 درصد است. نرخ رشد باسوادی زنان 5۷.۷ 

درصد بوده است.
 باقرزاده افزود: نرخ باسوادی کل جمعیت در گروه سنی 15 تا 2۴ سال در 
سال 1۹۷6، 51 درصد و در جهان ۷۷.6 درصد بوده است. نرخ باسوادی ما در 
سال ۹5 به ۹۷.۴ درصد رسیده اما میانگین جهانی به ۹1 درصد رسیده است. 
نرخ رشد باسوادی ما در این مدت ۴1.3 درصد رشد داشته است. دختران 15 
تا 2۴ ساله ۴2 درصد باسوادی داشتند ولی اکنون این نرخ به ۹۷.3 رسیده و 

میانگین جهانی 8۹.۹ درصد است.
وی از تمدید مهلت ثبت نام تا 15 دی ماه در استان ها خبر داد و گفت: 
همچنین امکان جدیدی فراهم شده و از این پس افراد می توانند از طریق 

مراجعه به وبسایت و گوشی تلفن همراه خود پیش ثبت نام انجام دهند.
وی به طرح »کلید بهشت« یا آموزش عملی نماز اشاره کرد و گفت: سال قبل 
50 هزار نفر تحت پوشش بودند که امسال به 235 هزار نفر افزایش یافته و 
یکی از دالیل انتخاب وزارت آموزش و پرورش به عنوان رتبه برتر کشوری 

ترویج اقامه نماز در سال جاری بود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در حال حاضر درصد باسوادی 
سنی 10 تا ۴۹ سال، ۹5.۷ درصد است گفت: دو میلیون و 200 هزار بیسواد 
باقی مانده اند که از این میزان ۴00 هزار نفر اتباع و 300 هزار نفر آموزش 
ناپذیرند، بنابراین 1 میلیون و 500 هزار نفر بیسوادند که 1 میلیون و 200 هزار 
نفر را شناسایی کرده ایم و اطالعات 300 هزار نفر را در اختیار نداریم. وی 
درباره معوقات آموزش دهندگان گفت: کسری تخصیص داریم که اگر تا 
پایان این ماه انجام شود عملکرد و هزینه ها برابر و متعادل خواهد شد.تا کنون
60 درصد اعتبارات مصوب ما انجام شده و امید است تا پایان سال تعهدات را 
جبران کنیم. باقرزاده درباره صدور شناسنامه آموزشی گفت: شناسنامه آموزشی 
همان پایگاه اطالعات ثبتی باسوادان است. سوابق آموزشی افراد از دستگاه های 
مختلف جمع آوری شده است. مهمترین پایگاه ما سامانه ثبت نام دانش آموزی 
است. یک عده هم به دانشگاه رفته اند و اطالعات آنها را نیز از وزارت علوم 
دریافت می کنیم. در گروه سنی 10 تا ۴۹ سال بیش از ۹5 درصد افراد پرونده 

آموزشی دارند که فیزیکی نیست و در پایگاه اطالعات موجود است.

خبر

ناگفته های پروژه ۷۰ دستگاه واگن 
آلومینیومی

گزارش مستند شرکت واگن سازی تهران از مسیری که 
در یک سال اخیر در پروژه ۷0 واگن آلومینیومی طی 
شده، مشتی نمونه خروار است که نشان می دهد که 
مدیریت جدید شهرداری تهران تا چه حد خسارات 

تصمیم های غیرکارشناسی دوره قبل را می دهد. 
 به گزارش پیام زمان از روابط عمومی معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در این گزارش به 
اطالع شهروندان و رسانه ها می رسد که چگونه اخذ 
وام ارزی و ایجاد تعهد فزاینده برای شهرداری بدون 
پرداخت حتی یک ریال و یک یورو، خرید واگن های 
نامناسب و نامتناسب با نیازها و امکانات زیرساختی 
موجود، و راه اندازی خط ناقص و بدون سیگنالینگ، 
و  شهر  سرمایه های  به  هنگفت  خسارات  باعث 

شهروندان شده است.
این گزارش همچنین مشخص می کند که چه اقداماتی 
در این زمینه برای جبران خسارت ها، حفظ منابع و 
تأمین منافع مردم انجام گرفته است؛ که البته در یک 
سال گذشته با هدف پرهیز از سیاسی شدن موضوع، 
هیچ یک از این مسائل به رسانه ها کشیده نشده بود و 
اکنون با توجه به اصرار مسببان این شرایط بر اظهارات 
خالف واقع، چاره ای جز انتشار این جزئیات باقی 

نمانده است.
سابق  محترم  مسئولین  از  یکی  اظهارات  دنبال  به 
شهرداریتهران در برنامه تهران 20 سیمای جمهوری 
واگن سازی  شرکت  عمومی  روابط  ایران،  اسالمی 
تهران توضیحات زیر را به منظور شفاف سازی موضوع 
خرید ۷0 دستگاه واگن مترو برای فرودگاه امام خمینی 

)ره( ارائه می کند:
قرارداد تأمین بخشی از قطعات و تجهیزات هفتاد 
بانکی  ارزی  تسهیالت  از  استفاده  با  واگن  دستگاه 
با طرف خارجی در اسفندماه 13۹5 منعقد و اعتبار 
اواخر  در  منظور  بدین  غیرقابل بازگشت  اسنادی 
اردیبهشت ماه 13۹6 گشایش شد. متعاقباً 50 درصد 
از مبلغ قرارداد از محل وام ارزی بانکی با نرخ سود 
ده درصد )و بدون تأمین هیچ گونه وجهی از طرف 
شرکت( در خردادماه سال 13۹6 )دو ماه قبل از اتمام 
پرداخت  به طرفخارجی  شهرداری(  قبلی  مدیریت 
و درنتیجه قرارداد در این ماه نافذ شد. با توجه به 
تغییرات نرخ ارز که در مقاطعی از زمان بسیار زیاد 
است، اخذ تسهیالت ارزی بانکی از ریسک باالیی 
برای وام گیرنده برخوردار است. در این پروژه نیز با 
توجه به ارزی بودن وام اخذشده، مبلغ پرداختی به 
بانک بر اساس نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط 
وام محاسبه خواهد شد که این مبلغ تاکنون نزدیک به 

سه برابر شده است.

خبر

ماه  بهمن   در  تهران، گفت: همه دستگاه ها مکلف هستند  دادستان 
اقدامات خود از آسیب های اجتماعی را گزارش دهند.

عمومی  دادسرای  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  اجتماعی  آسیب های  بررسی وضعیت  نشست  تهران،  انقالب  و 
موضوع جمع آوری معتادان متجاهر با اشاره به جلسه ای که آبان ماه 
در محضر مقام معظم رهبری در رابطه با آسیب های اجتماعی برگزار 
 شد،  گزارش ارائه شده از سوی وزیر کشور در این جلسه را موید 
مدیریت و کنترل فرایند آسیب ها دانست.وی تاکید کرد: اگرچه روند 
کنترل آسیب ها یکسان نیست، اما در مجموع با تشکیل سازمان امور 
ایجاد شده،  اجتماعی، همکاری دستگاه ها و هماهنگی مناسبی که 
وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته؛ اگرچه که هم چنان نیازمند به 
تالش و پیگیری مستمر است.جعفری دولت آبادی افزود: یکی از مسائل 
مهم در زمینه آسیب های اجتماعی، عدم اکتفا به ارائه گزارش عملکرد 
دستگاه ها در این گونه جلسات است؛ بلکه الزم است به اقدامات مهم و 
فوق العاده ای که باید انجام گیرد پرداخته شود. بنابراین در این جلسه نیز 
باید مسئوالن اقدامات فوق العاده ای را که انجام داده اند گزارش کنند.به 
مرحله عمل رسیدن ایده ها و طرح ها، نکته  دیگری بود که مورد تاکید 
دادستان تهران قرار گرفت و گفت: اگر سازمان ها طرحی برای اجرا 
دارند، آن را عملیاتی کنند و دیگر این که در اجرای طرح های پیش بینی 
شده، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.وی تغییر بازه زمانی گزارش گیری 

جلسات آسیب های اجتماعی از 6 ماه به 3 ماه را، مورد اشاره قرار داد 
و بیان داشت: مقرر شده است که گزارش اقدامات، هر سه ماهه ارائه 
شود و همه دستگاه ها مکلف هستند ظرف سه ماه یعنی در بهمن ماه 
سال جاری اقدامات خود را گزارش دهند و جلسات بعدی بر اساس 
این گزارش های سه ماهه ارزیابی و تشکیل خواهد شد.دادستان تهران 
پیش بینی زمان بندی برای اجرای طرح ها،  بهره گیری از ظرفیت عظیم 
جوانان انقالبی و نخبه، توجه به مفاهیم و جهت گیری های دینی و 
شرعی در کلیه اقدامات و اجرای طرح های آموزشی و فرهنگی، فراهم 
کردن زمینه برای حضور گسترده تشکل های مردمی، بهسازی محالت 
و اشتغال پایدار در روستاها را نیز از جمله نکاتی عنوان کرد که در 
جلسه آبان ماه آسیب های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.جعفری 
دولت آبادی با اشاره به مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اظهار 
داشت: هرچند زمان زیادی از تصویب این مصوبه می گذرد، اما متاسفانه 
عملیاتی نشده است.دادستان تهران با اشاره به اهمیت مسأله عفاف و 
حجاب تاکید کرد: عفاف و حجاب ارزش دینی جمهوری اسالمی 
است و این که برخی می گویند چرا حجاب اجباری است، سخنی 
غیردینی است. حجاب یک ارزش دینی محسوب می شود و همه 

مکلف به اجرای آن هستند.
توقیف خودروها، رانندگی حین مستی 

و کشف حجاب در خودروها

دادستان تهران با تاکید بر برخورد با رانندگی در حال مستی و کشف 
حجاب حین رانندگی اظهار داشت: چندین بار به پلیس دستور کتبی 
داده ایم  که این خودروها توقیف شوند و رانندگان مختلف به دستگاه 
قضایی معرفی شوند.  هم چنین در مورد بانوانی که حین رانندگی یا 
سوار بر خودرو کشف حجاب می کنند، به پلیس دستور کتبی داده 
شده که نسبت به توقیف خودرو اقدام کند هر دو ماه گزارش اقدامات 

را به دادستانی ارائه نماید.
با مردم درگیر  نباید  پلیس  اعتقادیم که  این  بر  افزود: هرچند  وی 
متضمن  رفتارهای  با  شهر  که چهره  داد  اجازه  نمی توان  اما  شود، 
نامناسب  مستی  رانندگی حین  و  مانند حجاب  ارزش هایی  نقض 
شود، همان طور که در حوزه اجتماعی و شهری، حضور معتادان، 
متکدیان و کارتن خواب ها در معابر، خیابان ها و پارک ها، نوعی اذیت 
برای مردم محسوب می شود و ضرورت دارد نسبت به ساماندهی 
آنان اقدام شود.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پایتخت کشور 
اسالمی باید یک چهره قابل دفاع، زیبا و باطراوت داشته باشد و الزم 
است که با همکاری همه دستگاه ها، معابر، خیابان  و پارک ها از هر 
نوع چالش اجتماعی به دور باشد.وی با قدردانی از دستگاه هایی که با 
پلیس و دادستانی در این زمینه همکاری دارند، وضعیت را نسبت به 
گذشته مطلوب تر ارزیابی کرد و افزود؛ اما برخی اماکن شهری کماکان 

با این مشکل مواجه است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی ایران به زیر 
30 قلم رسیده و در برخی هفته ها حتی زیر 20 قلم است که از 
کمبودهای دارویی خود ایاالت متحده که گاهی به صد قلم می رسد 
نیز کمتر است.کیانوش جهانپور اظهار کرد: چه در تاریخ تحریم های 
ایران و چه در تاریخ تحریم هایی که در هر کشوری اعمال شده 
است، بر روی کاغذ، هرگز دارو و غذا تحریم نمی شود. اما حقیقت 
این است که دارو و غذا نیز به طور غیر مستقیم تحریم هستند. اما در 
عمل زمانی که مناسبات مالی تحریم شود، هر چیزی از جمله غذا و 
دارو تحدید و تهدید شده است. وی ادامه داد: بسیاری از تجهیزات 
مورد استفاده در درمان و پزشکی، کاربرد دوگانه دارد. بسیاری از 
رادیو داروها تحت عنوان کاربرد دوگانه تحریم شده است. تحریم 
نشدن دارو و غذا در ایران یک دروغ است. اما اینکه آنچه آمریکا 
انتظار داشت رخ داده است یا نه بحث دیگری دارد. وی ادامه داد: 
امروز درصدی از اقالم دارویی که در کشور به صورت روزانه کمبود 
دارند بسیار کمتر از استاندارد جهانی است. کمبودهای دارویی ایران 
به زیر سی قلم رسیده و در برخی هفته ها حتی زیر 20 قلم است که از 
کمبودهای دارویی خود ایاالت متحده که گاهی به صد قلم می رسد 
نیز کمتر است. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هیچ کشوری 
نیست که تهیه کننده 100 درصد اقالم دارویی مورد نیاز خود باشد و 

در برخی از داروها در حوزه بین المللی نیز کمبود وجود دارد.

 کمبودهای دارویی ایران
 از آمریکا کمتر است

کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی است 
که به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجباری واجد شرایط که تشکیل 
خانواده می دهند پرداخت می شود.به گزارش پیام زمان، به استناد 
ماده 85 قانون تأمین اجتماعی بیمه شده در صورت احراز شرایط 
ذیل از کمک هزینه ازدواج بهره مند می شود: 1- بیمه شده ظرف 
5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷20 روز سابقه کار 
داشته و حق بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.2-  
در  تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده 
باشد.3- ازدواج اول بیمه شده باشد. ۴-  ازدواج دائم بوده و در دفتر 
رسمی ازدواج ثبت شده باشد.همچنین مبلغ کمک هزینه ازدواج 
برابر است با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف 
2 سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر 2۴، در صورتیکه مبلغ محاسبه 
شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت 
به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد. الزم به ذکر 
است در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده سازمان تامین 
اجتماعی بوده و واجد شرایط باشند، پرداخت کمک هزینه ازدواج 
به هردو نفر انجام می پذیرد. بیمه شدگان می توانند برای ثبت نام 
الکترونیکی دریافت تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از 
www. جمله کمک هزینه ازدواج به سایت این سازمان به نشانی

tamin.ir  بخش میز خدمت غیرحضوری مراجعه کنند.

چگونگی کمک هزینه ازدواج 
سازمان تامین اجتماعی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه در 
حال حاضر در زمینه غنی سازی آرد با ویتامین D کار می کنیم، 
گفت: در عین حال در قالب برنامه شیر مدرسه پیگیر توزیع شیر 

غنی شده با ویتامین D در مدارس هستیم.
دکتر زهرا عبداللهی ، درباره وضعیت کمبود ریزمغذی ها در 
کشور، گفت: در کشور کمبود ریزمغذی هایی چون آهن، روی، 
ویتامین A و ویتامینD  به صورت شایع وجود دارد. در این 
زمینه دو مطالعه کشوری یکی در سال 1380 و دیگری در سال 
13۹1 انجام شده است که بر اساس اطالعات آن ها می دانیم که 
روند کمبود آهن و کم خونی در کشور که در گذشته شیوعش 
در همه گروه های سنی باال بود، کاهش یافته و حتی در برخی 

گروه ها تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس بهبود قابل مالحظه ای در زمینه 
کمبود آهن و روی در کشور تجربه کرده ایم، افزود: این در 
حالیست که همچنان کمبود ویتامین D یکی از مشکالت جدی 
در کشور محسوب می شود و کمبود آن شیوع باالیی دارد. به 
همین دلیل هم از سال 13۹3 مکمل یاری را برای همه گروه های 
سنی در کشور آغاز کردیم و در تمام دبیرستان های دخترانه و 
پسرانه ماهانه مکمل 50 هزر واحدی ویتامین D را به صورت 

رایگان انجام می دهیم.

شیوع باالی کمبود 
ویتامین D در کشور

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 10۷8۷  آقای هادی خانی 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1/۹۷ش/11۷3 
توضیح داده که شادروان زهرا هداوند میرزائی به شناسنامه 2 در تاریخ ۹6/۷/1۷ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- متقاضی فوق الذکر آقای هادی خانی نام پدر خلیل شماره شناسنامه 10۷8۷

2- خلیل خانی نام پدر حسینقلی شماره شناسنامه 3
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف ۱6۲9 خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

برگ اجرائیه 
محکوم له بانک ملت   با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ 
نواله خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم  علیه حسن رحیم 
زاده  آدرس : بلوار 15 خرداد  پشت کوی الله –خ 1۴ متری اوربش لرخیابان قطعه 
جنوبی پ 18    بموجب دادنامه شماره  ۹۷/116 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  
200/000/000 ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم 
الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 3/600/000  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:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مهدی شیشه گری دارای شناسنامه شماره ۷33 بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷18۴6/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه   ۹0/۴/30 تاریخ  در   13 بشناسنامه   گری  شیشه  حیدر  شادروان  که  داده 

دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-  مهدی شیشه گری فرزند  حیدر   –ش ش  ۷33 خوی –پسر متوفی
2-ملیحه  شیشه گری فرزند  حیدر  -ش  ش    131 خوی-دختر متوفی

3-  رقیه  شیشه گری فرزند حیدر -ش  ش 5۹2 –خوی-دختر متوفی
۴-  هاجر حاجی هاشم زاده فرزند اصغر - ش ش 3۴8 -خوی-همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   ابراهیم مومن خواه دارای شناسنامه شماره   1325  بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷1831    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان گلعذار معصومی بشناسنامه  565   در تاریخ ۹5/10/16 

اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-  ابراهیم مومن خواه فرزند  بایرام     –ش ش 1325 خوی –پسر متوفی

2- اسماعیل  مومن خواه فرزند بایرام  -ش  ش  1 خوی-پسر متوفی
3-   اکبر مومن خواه فرزند بایرام  -ش  ش 1381 –خوی-پسر متوفی

۴-   سکینه چوبانکره لو فرزند بایرام    - ش ش 1165 خوی-دختر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم  ناصر ارونقی فرزند عباس  به نشانی : آذربایجان غربی –

شهر ستان خوی- شهر خوی- خ امام – اول کوچه شهربانی 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : احمد حالی ترکپور فرزند سالم اله  نشانی  :آذربایجان 

شرقی- -ماراالن – کوی سینلر پ 110/2 –فعال مجهول المکان 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  مربوطه۹۷0۹۹۷۴63۴200385      محکوم علیه محکوم است 
33/000/000     ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ  
تا یوم  بر اساس نرخ تورم  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  1/۴۷0/000ریال 
الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له پرداخت نماید . ضمنا نیم عشر دو لتی 

بر عمهده محکوم علیه میباشد
مسئول دفتر شعبه 2  شوارای حل اختالف شهرستان خوی-   ریحانه رضائی   

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 13۹۴(۴- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 3۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 13۹۴(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مراد جان امان الهی بهاروند فرزند 

مرادی 
خواهان آقای سید حامدین حیات الغیبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مراد 
این  به  که  تنظیم سند رسمی مطرح  به  الزام  به خواسته  بهاروند   الهی  امان  جان 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹86610۷00۷۴6  شعبه هفتم دادگاه 
 13۹۷/11/2۴ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی  عمومی 
آیین  قانون  ماده ۷3  دادگاه طبق موضوع  دستور  که حسب  تعیین  ساعت 11:00 
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 هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- رضا نقی زاده 

اصالحیه
آگهی مزایده اموال غیر منقول به شماره پرونده ۹۷00825 اشتباها تاریخ مزایده در 
روز دوشنبه ذکر شده است که اصالح می شود و تاریخ صحیح آن روز چهارشنبه 

۹۷/10/1۹ می باشد.
ایالم

مفقودی
 برگ سبز. وانت نیسان مدل 8۹ با شماره پالک 231 ج۷5 ایران 82 با شماره موتور 
558۷۴2 و شماره شاسی NAZPL1۴0TBN26۴۷۴۴بنام جواد اسمعیلی خطیر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
با  روغنی  زرد  رنگ  به  مدل 83  ان 10  ولو  کمپرسی  کامیون  برگ سبز سواری   
شماره پالک ۹۹۹ع13 ایران ۷2 با شماره موتور 2132۴8و شماره شاسی 0511۴0به 
مالکیت سید اصغر ساداتی اومالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 نکا 

دادستان تهران تاکید کرد:

مهلت دستگاه ها برای ارائه گزارش آسیب های اجتماعی در بهمن ماه
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حفاری و تکمیل ۴ هزار و ۴۸9 حلقه 
چاه  نفت و گاز در ۳9 سال 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت 
سی و نهمین سالگرد تاسیس این شرکت اعالم 
کرد: شرکت ملی حفاری در 3۹ سال گذشته با 
حفر چهار هزار و ۴8۹ حلقه چاه های نفت و گاز 
و ثبت ۹ میلیون و 320 هزار و 810 متر حفاری، 
مناطق  در  حفاری  عملیات  از  عظیمی  بخش 
به خود اختصاص  خشکی و دریایی کشور را 

داده است. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی حفاری 
مجموع  از  افزود:  موسوی  عبداهلل  سید  ایران، 
این مدت چهار هزار و  چاه های حفر شده در 
در  حلقه  و 3۹۷  خشکی  مناطق  در  حلقه   ۹2
دریا بوده است که به تفکیک شامل دو هزار و 
3۷2 حلقه چاه توسعه ای، 10۴ حلقه توصیفی، 
و 8۷6 حلقه  هزار  و یک  اکتشافی  13۷ حلقه 
تحقق  وی  می شود.  تکمیلی  تعمیری  چاه های 
165 هزار و 806 عملیات فنی تخصصی مرتبط 
با صنعت حفاری که مشتمل بر بیش از  20 نوع 
عملیات متنوع با تخصص های مختلف است را 
از دیگر فعالیت های این شرکت برشمرد و  انجام 
آنها را وجه تمایز شرکت ملی حفاری ایران با 
این عرصه  دیگر شرکت های خارجی فعال در 
و  حفر  مراحل  در  معمول  روال  به  که  دانست 
تعمیر چاه های در حال  تکمیل چاه ها و موارد 
بهره برداری که به دالیل مختلف دچار افت تولید 
می شوند، ارائه می شود. موسوی با اشاره به نقش 
اساسی این شرکت در حفاری چاه های اکتشافی 
و توسعه ای در میدان های کشف شده در چهار 
دهه گذشته از جمله در میدان نفتی آزادگان و 
گازی پارس جنوبی، گفت: این شرکت در حفر 
چاه های نفتی در میدان های یاران، یادآوران و 
دارخوین در غرب کارون در استان خوزستان و 
در حفر چاه های میدان نفتی آذر در استان ایالم 
 )EPDS( به صورت پروژه ای و کلید در دست
ایفای نقش و پروژه را از صفر تا 100 اجرا کرده 
است. وی تاکید کرد: اجرای پروژه به صورت 
کلید در دست در فازهای یک، 1۴، ۹ و 10 و 1۷ 
و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی از 
دیگر پروژه های بزرگ در عرصه آب های خلیج 
فارس است که به همت متخصصان این شرکت 
در همه فازهای مورد اشاره انجام و تنها در فاز 
1۴ در مراحل پایان کار قرار دارد و در حفاری 
11 حلقه چاه توسعه ای در فاز پنج و تعمیر و 
مشارکت   12 فاز  در  چاه  حلقه   10 راه انداری 

داشته است.

کوتاه از انرژی

معافیت تحریمی 9۰ روزه آمریکا به عراق برای 
واردات برق و گاز ایران 

آمریکا معافیتی ۹0 روزه به عراق داد تا همچنان به واردات برق و گاز 
طبیعی از ایران ادامه دهد .

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، آمریکا به عراق معافیتی ۹0 روز از 
تحریم هایش علیه ایران داده تا به واردات برق و گاز طبیعی از ایران 

ادامه دهد و نیازهای انرژی خود را برطرف سازد .
مقامات ارشد نزدیک به مذاکرات در روز پنجشنبه گفتند که یک 
هیئت نمایندگی از مقامات عراقی سعی داشتند با پایان یافتن معافیت 

۴5 روزه قبلی، دوباره آن را تمدید کنند .
معافیت موقتی از این تحریم ها زمانی اضافی به عراق می دهد تا در 
مورد راه های پرداخت پول واردات گاز طبیعی و انرژی از ایران با 
ارزی غیر از دالر تصمیم بگیرد، بدون اینکه از تحریم های آمریکا 
تخلف کرده باشد .عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در 11 
دسامبر گفت که دولت بغداد یک هیئت نمایندگی به واشنگتن می 

فرستد تا راههایی برای معافیت از تحریم های ایران پیدا کنند .
 رئیس شرکت دولتی گاز جنوبی عراق گفت که عراق حداقل به دو 
سال زمان نیاز دارد تا تولید گاز خود را تقویت و واردات از ایران 
را متوقف کند .او گفت:» تولید فعلی گاز عراق برای تامین نیازهای 
نیروگاه های برق کافی نیست، بنابراین هنوز هم از ایران گاز وارد 
می کنیم. ما حداقل 2۴ ماه زمان برای راه اندازی پروژه های جدید 

گازی و آغاز تولید نیاز داریم «.
آمریکا ماه گذشته اعالم کرد که عراق می تواند تا ۴5 روز گاز طبیعی 
و انرژی از ایران وارد کند، به شرطی که پول آن را به دالر پرداخت 
نکند. تحریم ها علیه  نفت بخش نفت ایران در پنج نوامبر اجرایی 
شدند .طبق مفاد قرارداد بین تهران و بغداد، ایران باید به صورت 
تدریجی و طی سه مرحله روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز طبیعی  
به بغداد صادر کند .تجارت بین ایران و عراق 12 میلیارد دالر است 
ولی بغداد تحت فشار آمریکا برای متوقف کردن معامله با تهران قرار 
دارد .ایران در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری عراق است و 
عراق علی رغم تحریم های آمریکا در ماه های اخیر مبادالت تجاری 
خود را با جمهوری اسالمی افزایش داده است .ایرج مسجدی، سفیر 
ایران در عراق ماه گذشته گفت که این دو کشور همسایه قرار است 

تجارت خود را به 20 میلیارد دالر در سال افزایش دهند .
او گفت عراقی ها به گاز طبیعی، برق، مواد غذایی و مواد صنعتی 
ایران نیاز دارند. اگر این صادرات متوقف شود، نه تنها ایران بلکه 

برای عراق هم مشکالتی به وجود می آید .

نفت در جهان

قرارداد ساخت لوله های CRA مورد نیاز شرکت 
نفت و گاز پارس به عنوان نخستین و مهمترین 
قرارداد خارجی شرکت ملی نفت در پسابرجام، 
سوم خردادماه سال گذشته  با حضور بیژن زنگنه- 
نفت  ملی  شرکت  عامل  مدیران  و  نفت  وزیر 
ایران، شرکت فوالد اصفهان و شرکت توباچک 
)TUBACEX( اسپانیا امضا شد. قراردادی که با 
امضای آن، 600 کیلومتر لوله مغزی CRA مورد 
نیاز شرکت نفت و گاز پارس به ارزش تقریبی 
از طریق مشارکت سازندگان  میلیون دالر   556
داخلی و خارجی تأمین می شد و اهمیت این 
قرارداد به دلیل رفع نیازهای صنعت نفت در زمینه 
تامین لوله های ضد خوردگی به عنوان تجهیزات 
پرمصرف صنعت نفت ایران بود که همواره از 

طریق واردات تأمین می گشت.
اکنون در بازه زمانی که تحریم ها به حالت اولیه 
تغییر موضع داده است، مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس در پاسخ به سوال زمان مبنی براینکه 
اکنون در شرایط تحریم، این قرارداد در چه مرحله 
ای قرار دارد؟ بیان کرد: این قرارداد درحال حاضر 
متوقف شده و به دنباِل جایگزینی برای شرکت 

توباچک هستیم.
این قرارداد که به عنوان نخستین قرارداد خارجی 
شرکت ملی نفت ایران در پسابرجام امضا شد در 

حال حاضر، کان لم یکن، تلقی می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس دیروز صبح 
در کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت بیستمین 
با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  تأسیس  سالگرد 
حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی 
برگزار شد، آخرین جزئیات طرح هاي در حال 
توسعه پارس جنوبي را در شرایط تحریم تشریح 

کرد.

به گزارش خبرنگار زمان- محمد مشکین فام با بیان 
این مهم که برداشت گاز از پارس جنوبي در 5 سال 
اخیر دوبرابر شده است و با ذکر این موضوع که 
تولید گاز غني از میدان پارس جنوبي تا پایان سال 
۹2 با بهره برداري از 110 حلقه چاه، 285 میلیون 
مترمکعب بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر 
ظرفیت برداشت گاز از این میدان مشترک با 26۷ 
حلقه چاه تولیدي به مرز 600 میلیون مترمکعب 

رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است.
مشکین فام میانگین برداشت روزانه گاز از پارس 
جنوبي را 583 میلیون مترمکعب اعالم کرد که ۷0 
درصد سبد مصرفي گاز کشور را شامل مي شود و 
با اعالم 13۴8 میلیارد مترمکعب برداشت تجمعي 
گاز ترش از پارس جنوبي، گفت: از ابتداي توسعه 
میدان گازي پارس جنوبي تا سال ۹2 معادل 5۹6 
میلیارد فوت مکعب تولید گاز بوده است که در 5 

سال اخیر به بیش از دو برابر رسیده است.
وی در ادامه درخصوص تعهد توسعه طرح هاي 
در حال بهره برداري تا پایان سال جاری تشریح 
شرکت  و  نفت  وزارت  تکلیف  براساس  کرد: 
ملي نفت ایران، افزایش 3 میلیارد فوت مکعب 
تولید روزانه گاز برابر با تولید روزانه 85 میلیون 
مترمکعب را در دستور کار خود داریم که تا به 
فوت  میلیارد  یک  تولید  ظرفیت  افزایش  امروز 
مکعبی از فاز 1۴ محقق شده و افزایش ظرفیت 
تا   22 و   13 فازهای  از  فوت مکعبی  دومیلیارد 
2۴ با بهره برداري از ۴ سکوي گازي این فازها 
تا اواسط بهمن ماه محقق می شود.»پرونده پارس 
جنوبي تا پایان سال ۹8 به اتمام مي رسد« یکی 
از خبرهای کلیدِی مشکین فام بود که وی با تأکید 
براین نکته که از خرداد تا آذرماه سال جاري بیش 
پارس  توسعه اي  طرح  سه  در  کیلومتر   ۴00 از 

جنوبي لوله گذاري شده است، از اتمامِ عملیات 
لوله گذاري خطوط لوله دریایي و خشکي فازهاي 
پارس جنوبي )به جز فاز 11( تا پایان سال جاری 

خبر داد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه با 
تشریح براین موضوع که در مجموع 13 پاالیشگاه 
گازي در منطقه پارس جنوبي واقع شده است، 
خاطرنشان کرد: تاکنون 8 پاالیشگاه منطقه عسلویه 
در مدار تولید قرار گرفته و تحویل بهره بردار شده 
و همچنین 5پاالیشگاه در منطقه تنبک و اختر 
)سایت دو پارس جنوبي( واقع شده است که دو 
پاالیشگاه 1۹ و 12 به بهره بردار تحویل شده است.
مشکین فام با اشاره به بهره برداري از پاالیشگاه فاز 
1۴ تا پایان سال ۹8 افزود: سه چهارم پاالیشگاه هاي 
فاز 13 و 22-2۴ وارد مدار تولید شده است و 
واحدهاي جانبي تصفیه اتان، پروپان و بوتان این 
پاالیشگاه ها تا اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد 
و مي توان گفت پرونده توسعه پارس جنوبي به 

جز فاز 11 تا پایان سال ۹8 به اتمام مي رسد.
از  برداشت گاز  این موضوع که در  با ذکر  وی 
تکذیِب  با  و  نداریم  محدودیتي  جنوبي  پارس 
پارس  مشترک  مخزن  از  تکلیفي  تولید  کاهش 
جنوبي از سوي وزارت نفت، بیان کرد: تولید از 
این میدان مشترک با ظرفیت کامل ادامه دارد و هیچ  
گونه محدودیتي در برداشت گاز از پارس جنوبي 

از سوي وزارت نفت تکلیف نشده است.
مشکین فام در ادامه از ادامه دار بودِن مذاکره با 
»او ان جی سی« برای توسعه »فرزاد بي« خبرداد 
و درخصوص طرح توسعه میدان گازی »فرزاد 
بی« تصریح کرد: مذاکره با هندی ها برای توسعه 
این میدان در جریان است، در همین راستا شرکت 
هندی »او ان جی سی« مطالعات اولیه، مفهومی و 

پایه در بخش سطح االرضی این میدان را انجام داده 
و عملیات لرزه نگاري میدان نیز در حال تکمیل 
است.وی افزود: گاز این میدان، ناخالصی زیادی 
)21 درصد( دارد که بررسی برای مصرف آن به 
صورت تزریق به شبکه سراسری و یا تزریق به 

چاه های نفتی ادامه دارد.
مشکین فام به توسعه میدان گازی بالل نیز اشاره 
میدان  که  میدان  این  تولیدی  گاز  و گفت:  کرد 
گاز  است  مقرر  که  مي شود  محسوب  کوچکي 
برداشت شده از آن براي جبران کاهش تولید فاز 
12، از طریق سکوی 12C  به خشکی منتقل شود.
مدیرعامل نفت و گاز پارس از عدم توقِف مذاکره 
با مرسک براي توسعه الیه هاي نفتي نیز خبرداد 
و درباره توسعه الیه نفتی پارس جنوبی گفت: به 
علت خریداری شرکت »مرسک« توسط توتال، 
مذاکره با این شرکت برای توسعه این الیه نفتی 
متوقف شد و اکنون در حال مذاکره محرمانه با 
چند شرکت ایرانی هستیم. به گفته مشکین فام، از 
زمان توسعه پارس جنوبی تاکنون ۷8 میلیارد دالر 
در این میدان سرمایه گذاری شده که از این میزان، 
1۴ میلیارد دالر صرف سرمایه گذاری در تأسیسات 
زیربنایي از جمله ساخت جاده و فرودگاه شده 

است.
گازي  ذخایر  مجموع  است  ذکر  قابل  پایان  در 
شامل  شرکت،  این  مدیریت  تحت  میدان هاي 
 -B و   A فرزاد  شمالي-  پارس  پارس جنوبي- 
تریلیون  کیش 6۷3  و  بالل  فردوسي-  گلشن- 
فوت مکعب است که به گفته مشکین فام، توسعه 
میدان گازي کیش اخیراً به شرکت نفت و گاز 
پارس واگذار شده که فاز اول آن توسط شرکت 
مهندسي و توسعه نفت اجرا شده و باقي فازهاي 

این میدان در آینده تکمیل خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
خانم اکرم السادات کریمانی دارای شناسنامه شماره 6311 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/۹۷ش/1168 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی اکبر شیرازی به شناسنامه 111۹۴ در تاریخ ۹۷/5/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- متقاضی فوق الذکر خانم اکرم السادات کریمانی نام پدر سید مصطفی شماره 
شناسنامه 6311  2- مائده شیرازی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 0۴105120۷۹
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف  ۱6۱7خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

برگ اجرائیه 
محکوم له بانک ملت شعبه مرکزی  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام 
– خ نواله خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم   فرحناز گلوانی فرزند 
قاسم ادرس بلوار رسالت –نمایشگاه اتومبیل سهیل    بموجب دادنامه شماره ۹۷/100  
مورخه   ۹۷/2/۴ 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  200/000/000 ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  
تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 2/600/000  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:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت 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 61 روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷۹/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که ظهر 

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

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
تحت  اوج  یزدان  علیه شرکت  دادنامه شماره 1000/ ۹5/10/6 محکوم  به موجب 
مدیریت ابراهیم یزدانی محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/8/10 لغایت یوم الوصول. مبلغ 
85۷/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل 
وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 5 درصد محکوم به از بابت 
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در ماتین 11۹ 
و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا 
گذشته می شود و براساس ماده ۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار 

دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید. 
م.الف ۱630 خ   رئیس حوزه چهارم شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
شماره دادنامه :۹/568ش تاریخ صدور ۹۷/۷/30 شماره پرونده  ۹۷-351-۹ش  

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان:محمد غنی زاده با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی خ طالقانی- 

جنب بانک سپه – پاساز محمدیه 
خوانده:  محبوب جلیل پور ادرس: خوی-روستای گوهران 

موضوع: مطالبه  مبلغ 1۴000/000 ریال بابت  فاکتور شماره 13۷8 
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

دادگر  آقای  محمد  با وکالت  زاده  آقای محمد غنی  در خصوص دعوی خواهان 
فاکتور  بابت   ریال  مبلغ 1۴00/000  مطالبه   پور بخواسته  بطرفیت محبوب جلیل 
شماره 13۷8   توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده 
دعوی  قبال  در  و چون خوانده  محقق شده  مطالبه وجه  در  استحقاق  خواهان  و 
مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و 
ارائه نکرده است لذا شورا  دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندابه مواد 
1۹8-1۹۴-51۹ قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 13۷۹ حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 1۴/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی 
به مبلغ  210/000 ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ  تقدیم 
دادخواست تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد :رای صادره  حضوری  بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم سید حسن حسینی فرزند سید حسین  به نشانی : آذربایجان 
غربی –شهر ستان خوی- شهر خوی- خ امام –کوچه شهربانی – پاساز امیرکبیر طبقه 

پایین موبایل فروشی 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : نادر ثواب جو فرزند فرامرز  نشانی :ـآذربایجان غربی  

-مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له سید حسن حسینی 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیها  محکوم  مربوطه۹۷0۹۹۷۴63۴500۴63     
10/000/000  میلیون   ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
180/000   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول 
و وحق الوکاله در حق محکوم له پرداخت نماید. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده 

محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه5 شوارای حل اختالف )ویژه خانواده (شهرستان خوی-  خلیل 

رمضان زاده 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 13۹۴(۴- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری 

دادنامه
شماره دادنامه  ۹30 - تاریخ صدور۹۷/8/30 شماره پرونده:۹۷-۷0۷-6ش 

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

خواهان: کیوان کالمی با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی خ اطالقانی 
– جنب بانک سپه –پاساز محمدیه –طبقه فوقانی 

خوانده:  سلمان اسفده    ادرس:مجهول المکان 
موضوع: مطالبه 

رای شورا
دادگر   محمد  آقای   وکالت  با  کالمی   کیوان  تقدیمی   دادخواست  در خصوص 
بطرفیت  سلمان اسفده  بخواسته مطالبه وجه به مبلغ  10/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک  بشماره 806183 بعهده بانک  تجارت شعبه انقالب خوی     با 
احتساب کلیه خسارات دادرسی توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه 
چک / سفته  در ید خواهان دال بر بقای  دین و اشتغال ذمه خوانده می باشد  و 
خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده دلیل و مدرکی دال بر 
پرداخت دینم و عدم مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته خواهانرا 
محمول برصحت تشخیص به استناد مواد 310 2۴۹-310-313  قانون تجارت  و 
پرداخت  به  را  دادرسی  مدنی خوانده  ایین  قانون  مواد-522-1۹8 51۹  مواد  و 
مبلغ10/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از سرسید چک  تا یوم الوصول طبق 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای 
آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی 

شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له رضا شعیبی با وکالت محمد دادگر  به نشانی خوی –خ طالقانی –پاساز 
محمدیه  و محکوم علیه جواد تقی زاده    خوی- کاراژ گیتی – بطرف پارک ملت 
– نبش کوچه وصال 2صنایع چوبی    بموجب دادنامه شماره ۴05 مورخه ۹۷/6/6 
شورا ی حل اختالف  شعبه نهم که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید 
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ  100/000/000 ریال   و هزینه  دادرسی 1/300/000 وخسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواست  الی یو الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قاونی در 
حق  محکوم له صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.مفاد 

اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی  شعبه 9 شوارای حل اختالف شهرستان خوی   

برگ اجرائیه 
محکوم له بانک  ملت  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ نواله 
خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم  1- فاطمه 2- غالم 1-کریم 
نژاد  2- جعفری  –  ادرس خ ش علی اضعر پ 2۴   بموجب دادنامه شماره 121 
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  200/000/000 ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ 
تقدیبم دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 3/600/000  
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: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷۹/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که 

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

اگهی مفقودی
شماره  به   13۹6 مدل   206 پژو  بک  هاچ  سواری  ماشین  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   165َ0135۴2۴ موتور  شماره  و  368/82م86  شهربانی 
NAAP03EE۹HJ5056۹۷ به نام مژگان گل باباپور سماکوش مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

مدیرعامل pogc  درپاسخ به زمان؛

قرارداد CRA تا اطالع ثانوی متوقف شد
»توباچک« جایگزین می شود
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ارائه خدمات دیجیتالی در بانک ها با
 همکاری فین تک ها

 یک مقام مسئول در نظام بانکی با تاکید براینکه بانک ها با کمک فین تک ها 
می توانند سرویس های دیجیتالی ارائه دهند، گفت: هنوز زیرساخت این 

کار فراهم نشده؛ اما باید به این سمت حرکت کرد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، فرهاد اینالوئی درباره وضعیت تحول 
دیجیتالی در نظام بانکی با تأکید براینکه این تحول از چند سال قبل در 
تمام دنیا و تجارت ها وارد شده است، اظهار داشت: تحوالت دیجیتالی 
از سوی سه گروه دنبال می شود که گروه نخست افرادی هستند که 
دیجیتالی شدن را یک پروژه می دانند و آنرا عملیاتی و اجرایی می کنند؛ در 
عین حال گروم دوم افرادی هستند که دیجیتالی شدن را بعنوان پایه ای 
برای کسب و کارها می دانند و البته بانک ها نیز جزو همین گروه هستند، 
بانک ها باید بررسی کنند که کدام خدمات شان را می توانند در اختیار این 
نوع کسب و کار قرار دهند.این مقام مسئول در نظام بانکی، دیجیتالی شدن 
ارائه خدمات در نظام بانکی را نیازمند فراهم سازی زیرساخت ها دانست 
و تأکید کرد: فین تک ها هم اکنون می توانند در بانک ها به دیجیتالی شدن 
خدمات کمک کنند ولی هنوز زمینه برای آنها مهیا نیست.وی تصریح کرد: 
هم اکنون باید سرویس های دیجیتالی را آماده کرده و در اختیار فین تک ها 
قرار دهیم؛ فین تک ها نیز با استفاده از این سرویس ها باید محصوالتی را 
تعریف کرده و به مشتری ارائه دهند؛ در عین حال یکی از مزایای ورود 
فین تک ها به نظام بانکی کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع بانک ها 
است؛ به نحوی که فین تک ها در حوزه پرداخت، پتانسیل باالیی دارد 
و می تواند سرویس هایی که مشتری نیاز دارد را در اختیارش قرار دهد.
اینالوئی گفت: فین تک نیاز مشتری را بهتر می شناسد؛ ولی با سرویس های 
بانکی آشنایی ندارد اما بانک به این سرویس ها آشناست ولی نیاز مشتری 
را به خوبی نمی شناسد؛ بنابراین فین تک و بانک می توانند با کمک هم 
اقدامات مفیدی را هم برای خودشان و هم برای مشتریان انجام دهند.
این کارشناس بانکداری الکترونیک همچنین در ادامه پیشنهاد داد که 
مراکز نوآوری در بانک ها تشکیل شود تا به اجرایی شدن تحول دیجیتالی 
در نظام بانکی کمک شود، افزود: هم اکنون حتی دانشگاهی ها و بعضاً  
بانک ها به درستی نمی توانند بگویند که تفاوت بانکداری الکترونیک با 
بانکداری دیجیتالی چیست و به همین منظور ضروری است که این مراکز 
برای آگاهی این گروه تشکیل شود.وی گفت: بانکداری دیجیتالی فضای 
سرویس دهی است نه تراکنش؛ باید فاصله بین فین تک ها و بانک ها از بین 

برود تا سرویس دهی دیجیتالی به مشتریان بانک ها نیز آغاز شود.

همه گوشی های وارداتی رجیستر می شوند

در حالیکه برخی رسانه ها از اینکه ممکن است طرح رجیستری گوشی های 
مسافری در آینده با چالش مواجه شود صحبت کرده بودند رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که چنین مسئله ای صحت ندارد و 
هیچ یک از گوشی های وارداتی بدون اینکه رجیستر شوند، امکان فعال 

شدن و راه اندازی در ایران را ندارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، چندی پیش برخی رسانه ها خبر داده 
از  راهبری طرح رجیستری،  کمیته  اخیر  تصمیم  براساس  که  بودند 
نوزدهم آذر ماه امسال درخواست ثبت گوشی های مسافری در سامانه 
گوشی های  رجیستری  روی  نباید  دیگر  و  است  شده  متوقف  همتا 
مسافری حساب باز کرد. این خبر در حالی منتشر شد و در فضای 
مجازی بین مردم دست به دست شد که علی مویدی - رییس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز - در این باره گفت: چنین مسئله ای امکان 
پذیر نیست و هر گوشی که در ایران بخواهد فعال شود باید رجیستر 
شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا همه برندهای موجود در بازار ایران وارد طرح رجیستری 
شده اند یا خیر؟ گفت:  بله و مسلما هر گوشی تلفن همراهی که سیم 
کارت روی آن نصب شود و بخواهد از اپراتورهای موجود در کشور 
مراحل  باشد و همه  ابتدا رجیستر شده  باید  کند،  دریافت  خدمات 
محمدجواد  نیز  این  از  پیش  کند.البته  طی  را  رجیستری  مقررات  و 
حاشیه  در   - اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر   - جهرمی  آذری 
نهمین سمپوزیوم مخابرات در این باره اظهار کرد که قطع سامانه همتا 
نیروی  بلکه موضوع وصل سیستم سامانه  نیست  و گمرک درست 
انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می افتاد. قرار بود این 
مسافر  طریق  از  گوشی  واردات  دقیق  شدن  مشخص  برای  اتصال 
صورت بگیرد، نه اینکه به اسم بار مسافر بتوان خارج از روال های 
مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.به گفته 
آذری جهرمی، 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 اما همه باید 
مسئولیت قانونی خود در این بازار را انجام دهند و اگر کانالی در زمینه 
واردات گوشی دچار مشکل است، آن مشکل باید حل شود نه اینکه 
خالف ضوابط، راهی جدید برای واردات در این زمینه باز کنیم. با 
توجه به این اظهارات باید دید که در ادامه گوشی هایی که از طریق 
واردات مسافری به دست مردم رسیده است می توانند بدون مشکل در 
کشور فعال شوند و از اپراتورهای تلفن همراه خدمات دریافت کنند 

یا اینکه اختالالتی در این زمینه ایجاد می شود.

خبر

 تورم ۸ ماهه 
امسال ۲۲/۸ درصد شد

شاخص  جاری،  سال  ابتدای  ماه  هشت  طی 
بهای کاالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره 
افزایش  درصد  معادل 22.8  قبل،  سال  مشابه 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، طی 
بهای  جاری شاخص  سال  ابتدای  ماه  هشت 
کاالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه 
داشته  افزایش  درصد   22.8 معادل  قبل  سال 
است.شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در  تورم(  )شاخص  ایران  شهری  مناطق  در 
آبان ماه 13۹۷ به عدد 153.6 رسید که نسبت 
افزایش داشت.  ماه قبل معادل 3.5 درصد  به 
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 
معادل 3۹.۹ درصد افزایش یافت. طی هشت 
و  کاالها  بهای  شاخص  جاری  سال  اول  ماه 
خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 
معادل 22.8 درصد افزایش داشته است. میزان 
ماه 13۹۷  آبان  به  منتهی  ماه  دوازده  در  تورم 
آبان ماه13۹6   به  منتهی  ماه  دوازده  به  نسبت 
بهای  کل  است.شاخص  درصد   18.۴ معادل 
ماه 13۹۷  آبان  در  و خدمات مصرفی  کاالها 
پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 
3.۷ درصد افزایش داشت. شاخص کل بهای 
ماه 13۹۷  آبان  در  و خدمات مصرفی  کاالها 
نسبت به ماه قبل در تمام استان های کشور با 
افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق 
به استان هرمزگان معادل 5.6 درصد و کمترین 
آن مربوط به استان بوشهر معادل 2.1 درصد 
بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 3.۴ 

درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۰۰ درصدی واردات 
تخم مرغ به کشور

در هشت ماهه سال جاری 3 میلیون دالر تخم 
مدت  در  میزان  این  که  کشور شد  وارد  مرغ 

مشابه سال گذشته صفر بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مطابق با گزارش 
کاالهای  ازجمله  که  مرغ  تخم  ایران،  گمرک 
به   13۹۷ سال  ماه  هشت  طی  است  اساسی 
دالر  میلیون   3 ارزش  به  و  تن   21۹8 حجم 
وارد کشورمان شده است که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال 13۹6 افزایش 100 درصدی 
را نشان می دهد.بر اساس برخی از تئوری های 
اقتصاد کالن، تخم مرغ در کنار شیر و غالت 
از جمله اقالم مصرفی پایه هستند که معموال 
معیشت طبقات ضعیف بر آنها استوار است. 
از این جهت هرگونه تغییر قیمت در این اقالم 
می تواند باعث تاثیرگذاری جدی بر معیشت و 
خورد و خوراک طبقات ضعیف جامعه شود.
گفتنی است کمبود تخم مرغ در اوایل زمستان 
سال گذشته باعث افزایش قیمت جهشی این 
محصول در بازار شد؛ افزایش قیمتی که علت 
مرغ های  بین  در  مرغی  آنفوالنزای  شیوع  آن 

تخم گذار اعالم شد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده فصل پائیز تا ۱۵ دی ماه

ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  قانونی  مهلت 
افزوده برای عملکرد فصل پائیز از اول تا 15 دی 

ماه ۹۷ است.
قانون،  با  ازمهر، مطابق  نقل  به  به گزارش زمان 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  مهلت 
ماه  تا 15 دی  اول  از  پائیز  برای عملکرد فصل 
۹۷ تعیین شده است.مودیان مالیاتی که ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از فروش کاالی مشمول 
را از مصرف کننده دریافت کرده اند، از اول تا 15 
دی ماه فرصت دارند تا از طریق سایت سازمان 
 ،www.evat.ir نشانی  به  کشور  مالیاتی  امور 
عملکرد مالیات ارزش افزوده فصل پائیز را اظهار 

و پرداخت کنند.

خبر

عبدالناصر همتی گفت: ذخائر ارزی کشور در 
وضعیت مطلوبی هست و تسلط و احاطه بانک 

مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، عبدالناصر همتی 
در  خود  صفحه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  ایجاد شده  نسبی  ثبات  نوشت:  اینستاگرام 

بازار ارز، به همراه تقویت تدریجی ارزش پول 
اقشار  بین  در  آرامش  موجب  که  کشور،  ملی 
مختلف مردم شده است، با ترفندهایی ازطرف 

کسانی که با اهداف مختلف از جمله کسب سود 
از نوسانات بازار علیه ثبات و آرامش اقتصادی 
کشور جو روانی ایجاد میکنند، همراه شده است. 
درج مطالب جعلی به نقل از اینجانب در مورد 
ذخائر ارزی و سرنوشت برخی از سپرده های 
بانکی وکسری بودجه و... و بازنشر آن در فضای 
مجازی وبزرگ نمائی برخی اظهارات واخبار بین 
المللی برای ایجاد نگرانی از وضعیت ارزی کشور 
در بین مردم، ازجمله این موارد است.همتی ادامه 
داد: در این زمینه الزم میدانم تاکید کنم که نه تنها 
ذخائر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی هست 
بلکه تسلط واحاطه بانک مرکزی بر بازار ارز 
پرقدرت تر از همیشه است و سیاستهای بانک 
مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی و واقعی 
نظرات کارشناسی و  مبنای  بر  ارز،  نرخ  شدن 
افزود:  یابد.وی  می  تداوم  اقتصادی  واقعیتهای 
بانک  که  کنم  یادآوری  دیگر  بار  است  الزم 
مرکزی ضمن صیانت الزم از سپرده های مردم 
در بانک ها، اصالح و به روز سازی نظام بانکی را 
با دقت طراحی و اجرا می کند. و مجموعه بانکی 
تمام ظرفیت خود را برای تقویت تولید و رشد 

اقتصادی به کار می گیرد.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷6033105۷00۴15۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی عسکری 
اصل فرزند محمد بشماره شناسنامه 28۹ صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک 210۴ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای عیسی صادق زاده محرز گردیده است. لذا  به منظور 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
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.   ۹۷/2۹862/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/0۹/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/10/2

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

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

و ماده ۱۲ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  جلسه  شماره13۹۷/۹/18-13۹۷603310120050۴8  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پوران امینی    فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 12 کد ملی ۴۹11008261 نسبت به سه دانگ مشاع از 
مربع  پالک  به مساحت 125۷/16متر  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
2اصلی از سهمی حسین گلباز ذیل صفحه ۴3۷  دفتر 832 واقع در قلعه سلیمانخانی 
حوزه ثبتی ساوجبالغ محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
یک  در  همزمان  محلی  و  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  روز   15 فاصله  به  نوبت 
تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف:۴68  نوبت اول۹۷/10/2 
نوبت دوم :۹۷/10/1۷

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۲ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  جلسه  شماره13۹۷/۹/18-13۹۷60331012005050  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود عطارد    فرزند 
دانگ  به سه  نسبت  ملی 0032833611  به شماره شناسنامه 50۷۹6 کد  یعقوب  
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 125۷/16متر مربع  
قلعه  واقع در  دفتر 832  گلباز ذیل صفحه ۴3۷   از سهمی حسین  پالک 2اصلی 
سلیمانخانی حوزه ثبتی ساوجبالغ محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
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.
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف:۴6۷   نوبت اول۹۷/10/2   نوبت دوم :۹۷/10/1۷

مفقودی
به رنگ مشکی  ایکس آی مدل 83  تی  پراید حی  کمپانی خودرو سواری   سند 
روغنیبا شماره پالک ۷56ه۴6 ایران ۷2 با شماره موتور 01020۴81و شماره شاسی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  زارمی  بابائی  نصراهلل  مالکیت  s1۴122833۹۹65۷به 

اعتبار ساقط می باشد
  نکا

آگهی مدرک فقدان تحصیلی 
مفقودی مدرک فارغ التحصیلی راضیه رضازاده فرزند غالمحسن  شماره شناسنامه 
بابل در مقطع کارشناسی  در  رشته مهندس صنایع طبیعی   از  ۷3۷61۴8 صادره 
از  و  گردیده  2۴5۴-88/1/26مفقود  شماره  با  بابل    دانشگاهی  واحد  از  صادره 
درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی بابل به نشانی ک3 بابل – قائمشهر   ارسال نماید
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی مدل 86 با شماره موتور 21۹35۴1و 
شماره شاسی s1۴12286۴00۷۴6با شماره پالک 81۴م88 ایران 82 بنام ابوالفضل 

 بابل درویش پور نیازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

ابالغ وقت
 دادرسی نظر  به اینکه خواهان آقای محمدرضا یعقوبی فرزند غالمرضا دادخواستی 
تسلیم  شعبه  این  در  فرزند  پازوکی  هوشنگ  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 12/111۹/۹۷ثبت و برای مورخه 
۹۷/11/3ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه 12 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوازدهم مراجعه نماید در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سمند مدل 88 با شماره پالک 8۹5م6۷ ایران 82با شماره 
موتور 11۴88068822و شماره شاسی NAAA36AA۷AG8۷۹IS۴بنام هادی 

 بابل وهاب زاده گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 اجراییه
 مشخصات محکوم له  مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت فریما شجاعی زند نشانی 
محل اقامت بابل خیابان مدرس چهارراه شهربانی جنب پاساژ موالنا مجتمع پردیس 
طبقه سوم واحد 6 مشخصات محکوم علیه موسی سیفی فرزند جمال حمیدرضا کریمی 
هر دو مجهول المکان به موجب رای شماره ۴65 تاریخ ۹۴/۴/25شعبه 13 شورای 
حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 20 میلیون ریال به موجب یک فقره چک به شماره 6۷06۷-8۷/8/2۷عهده بانک 
تجارت بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی به 
مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وقف تعرفه  و همچنین در خصوص خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک زمان اجرای کامل محکوم به توسط دائراجرای احکام مدنی 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان رای صادره غیابی است 
شعبه ۱3 شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
82با شماره  پالک 33۹ج22ایران  ۹5با شماره  سایپا 131مدل  سبز سواری  برگ   
زاهدیان  علی  NAs۴11100G1202105بنام  شاسی  شماره  55۷36۹5و  موتور 

بابل تجنکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی در وضعیت مطلوب  است 

 احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه

با  دیروز  از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  بازرسان 
پایان مهلت خودروسازان برای اعمال استانداردهای 
85گانه، فعالیت خود را برای بررسی خطوط تولید 

آغاز کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مطابق برنامه زمانبندی 
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  سوی  از  شده  اعالم 
غیراستاندارد  خودروهای  خروج  برای  بود  مقرر 
بازرسی  دیروز  از  تولید،  از خطوط  کیفیت  بی  و 
شود.  آغاز  خودرویی  گانه   85 استانداردهای 
و  کیفیت  بی  خودروهای  تولید  از  جلوگیری 
غیراستاندارد از حدود 15 سال پیش مطرح و در 
که  اعالم شد  اجباری  به طور  استاندارد  آغاز 11 
پس از مدتی به 63 مورد رسید و از امروز به 85 
مورد افزایش می یابد. فرصت زمانی خودروسازان 
برای اجرای این استانداردها در حالی دیروز به پایان 
رسید که در ماه های گذشته برخی دست اندرکاران 
به تحریم های یکجانبه  با توجه  صنعت خودرو 
آمریکا، درباره اجرای این استانداردها ابهام داشتند. 
مسووالن سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند شرایط 
اقتصادی، سیاسی یا تحریم ها از موضوع استاندارد 
متفاوت است؛ یعنی استانداردها همگام با پیشرفت 

های روز جهان از نظر کمی و کیفی رشد می کند 
و هر چه نیاز و دانش روز جوامع افزایش می یابد، 
تدوین استانداردهای جدید نیز ضروری می شود.
این سازمان مسوول نگارش استانداردهای جدید 
است که همانند نقشه راه واحدهای تولیدی متناسب 
با نیازهای روز جامعه تدوین می شود.رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران 2 ماه در این زمینه گفت: در 
بررسی استانداردها شرایط روز جامعه را لحاظ می 
کنیم؛ شاید نتوان با سرعتی که الزم است کارخانه 

های تولیدکننده خودرو را به سمت استانداردهای 
یاد شده سوق داد.»نیره پیروزبخت« اضافه کرد: همه 
خودروسازان برنامه های خود را در این زمینه اعالم 
کرده اند اما اگر نتوانند در مهلت تعیین شده مطابق 
برنامه اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد 
آنها جلوگیری می شود.از سوی دیگر سایپا و ایران 
تا  را  پیش فروش شده خود  خودرو خودروهای 
اواخر تابستان آینده تحویل می دهند. پیروزبخت در 
این باره گفت: برنامه پیش فروش خودروها تا زمانی 

که مورد تایید سازمان ملی استاندارد باشد، مشکلی 
ندارد و خودروهای تحویلی به مردم برای شماره 

گذاری مشکلی نخواهد داشت.
استاندارد  اجرای  بر  نظارت  معاون  پیوند،  این  در 
امروز همه  تا  ایران گفت:  استاندارد  ملی  سازمان 
خودروسازان موفق به پاس کردن استانداردهای 63 
گانه خودرویی شده اند و از اول دی ماه بازرسی 
استانداردهای  بررسی  برای  تولیدی  واحدهای 
85گانه آغاز می شود.»وحید مرندی مقدم« افزود: 
از دیروز بازرسان این سازمان نمونه گیری و آزمون 
خودروها را در دستور دارند. به گفته وی، برخی 
از خودروها نیز نیازمند آزمون های خارجی است 
و باید به خارج از کشور فرستاده شود.وی اضافه 
کرد: اطالع داریم برخی خودروسازان موفق به ارسال 
خودروهای خود به مراکز تست اروپایی شده اند 
و اینکه عنوان می شود تحریم ها مانعی برای این 

موضوع بوده است، صحت ندارد.
پارسال 25 خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از 
نیز هشت  تیرماه امسال  خط تولید خارج شد و 
معیار  های  الزام  نکردن  رعایت  دلیل  به  خودرو 
سوی  از  گذاری  شماره  اجازه  سوخت  مصرف 

نیروی انتظامی نیافت.

بازرسی استانداردهای 85گانه خودرویی آغاز شد

رقابت طرح های بدیع استارتاپی در حوزه 
بالکچین و رمز ارزها

طرح های بدیع استارتاپ ها و تیم های ایده پرداز 
در حوزه های مرتبط با محورهای همایش اعم از 
پرداخت، بالکچین، رمز ارزها، تحول دیجیتال و 
سایر حوزه های مرتبط با صنعت مالی-بانکی به 

رقابت می پردازند.
دوره  دومین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رویداد نواندیشان فناوری های مالی همزمان با 
نظام  و  الکترونیک  بانکداری  هشتمین همایش 
های پرداخت، طی روزهای ۹ و 10 بهمن ماه 
با حضور فعاالن استارتاپی کشور در تهران برگزار 
می شود.شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان تنها 
حامی دومین دوره رویداد نواندیشان فناوری های 
مالی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، میزبان 
طرح های بدیع استارتاپ ها و تیم های ایده پرداز 
در حوزه های مرتبط با محورهای همایش اعم از 
پرداخت، بالکچین، رمز ارزها، تحول دیجیتال و 
سایر حوزه های مرتبط با صنعت مالی - بانکی 
است.پس از بررسی اولیه طرح ها، از تیم های 
دعوت  نهایی  مرحله  در  ارزیابی  برای  منتخب 
خواهد شد تا ضمن حضور رایگان در فضای 
نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد 
از  پرداخت کشور،  و  بانکداری  ساالنه صنعت 

به  خود  محصوالت  و  طرح  ایده،  ارائه  امکان 
هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و 
پرداخت طی روزهای برگزاری این رویداد بهره 
را صاحبان  ارزیابی  مورد  مند شوند.گروه های 
ایده، دارندگان طرح کسب و کار و MVP و 
طرح های تجاری سازی شده در قالب شرکت 
های نوپا، شامل میشوند و هر تیم حداکثر می تواند 
در یکی از سه گروه یاد شده ثبت نام کند. ایده ها 
و موضوعاتی که مرتبط با محورهای هشتمین 
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
باشند؛ در اولویت ارزیابی قرار دارند.مواردی از 
عدم  نوآوری،  میزان  طرح،  رقابتی  مزیت  قبیل 
دوره  رویداد  یا  مشابه  رویدادهای  در  حضور 
گذشته، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش های 
امنیتی، تطابق با قوانین رگوالتوری حوزه عملکرد 
و پتانسیل درآمدزایی طرح از اهم شاخص های 
ارزیابی خواهند بود. متقاضیان عالقه مند میتوانند 
تا پایان روز دوشنبه 10 دی ماه بامراجعه به وبگاه، 
دریافت  بر  انفورماتیک عالوه  شرکت خدمات 
اطالعات تکمیلی در این خصوص، تکمیل فرم 
های مربوطه و بارگذاری اطالعات، اقدام به ثبت 

نام کنند.

 حباب سکه به پایین ترین 
حد رسید

رئیس اتحادیه طال و جواهر معتقد است فعالیت 
مجموعه دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار 
ارز، زمینه را برای کاهش قیمت ها در بازار طال 
و سکه فراهم کرده و اگر این روند ادامه داشته 
باشد، سکه می تواند به قیمت واقعی خود یعنی 

سه میلیون تومان برسد.
چند  از  پس  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ماه طوفانی که قیمت سکه و طال آرام و قرار 
نداشت و هر ساعت تغییر می کرد، اکنون یکی 
دو ماهی است که این بازار از تب و تاب افتاده 
و آرام گرفته است؛ تا آنجا که قیمت ها از نزدیک 
پنج میلیون تومان به زیر سه و نیم میلیون تومان 
برای هر قطعه سکه رسیده و به نظر می رسد 
این روند ادامه دار باشد.البته با اقداماتی که بانک 
مرکزی برای کاهش التهابات بازار دالر انجام 
انتظار نبود که آرامش به  داده، چندان دور از 
بازار طال و سکه برگردد و قیمت ها دست از 
بلندپروازی بردارند.در واقع با توجه به همگرایی 
مثبتی که در بازار طال و ارز وجود دارد، بانک 
این  از  یکی  کنترل  به  با هوشمندی،  مرکزی 
بازارها اقدام کرد و نتیجه آن، ثبات در هر دو 
بازار بود و باعث شد حباب در بازار سکه با 

کاهش همراه شود.
آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر 
با اشاره به اینکه حباب در بازار سکه کاهش 
چشمگیری داشته، گفت: بازار سکه حباب دارد، 
اما رقم آن چشمگیر نیست.وی با بیان اینکه 
زمانی حباب بازار سکه تا یک میلیون تومان 
می رسید، ادامه داد: از دالیل حباب در بازار سکه 
می توان به وضعیت عرضه و تقاضای سکه در 
بازار اشاره کرد، به این معنا که اگر روند عرضه و 
تقاضا تنظیم و مدیریت شود، می توان این حباب 
اضافه را هم از بین برد.محمدولی افزود: دلیل 
دیگر مقاومت بازار برای کاهش حباب سکه 
این است که در بحث تقاضا، ماه محرم، صفر 
و رمضان را پشت سرگذاشته ایم و در ایام عید 
به سر می بریم، به همین دلیل تقاضا نسبت به دو 
ماه پیش افزایش داشته و تا چند درصد بر میزان 
حباب اثرگذار بوده است.به گفته رئیس اتحادیه 
طال و جواهر با پیش بینی هایی که صورت گرفته 
و نظراتی که برای واقعی سازی قیمت ها در بازار 
ارز و سکه مطرح است، این انتظار وجود دارد 
که روند کاهشی ادامه دار باشد، اما پیش شرط این 

اتفاق ادامه روند کاهش قیمت دالر پیدا است.



 از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید 
به فردا داشته باش.

آلبرت انیشتن

سخن حکیمانه

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

کارم بدان رسید که همراز خود کنم
هر شام برق المع و هر بامداد باد

امروز با حافظ

 رونمایی از کتاب »گردان ۴۰9« 
در فرهنگ سرای عترت

آیین رونمایی از کتاب »گردان 
دوم دی  یکشنبه  روز   »۴0۹
ماه با حضور رییس سازمان 
شهرداری  هنری  فرهنگی 
موقت  امام جمعه  و  تهران 
تهران در فرهنگ سرای عترت 

برگزار می شود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
از کتاب «گردان  شهرداری تهران، آیین رونمایی 
از حال و  روایتی  مزاری  عبدالرضا  نوشته   »۴0۹
هوای رزمندگان قبل از شروع عملیات والفجر 10 
یکشنبه دوم دی ماه ساعت 18 در فرهنگ سرای 

عترت میدان امام حسین)ع( برگزار می شود. 
هنری  فرهنگی  سازمان  رییس  اوحدی  سعید 
شهرداری تهران، حجت االسالم سید محمدحسن 
ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و سردار باغبانی 
از رزمندگان گردان ۴0۹ از حاضران در این مراسم 
خواهند بود. همچنین خانواده فرمانده شهید گردان 
۴0۹ سردار حاج محبعلی فارسی در این مراسم 
قاسم  حاج  سردار  تقریظ  از  و  می شوند  تجلیل 
سلیمانی بر کتاب و تمبر یادبود کتاب رونمایی 
خواهد شد.  عالقه مندان برای حضور در این آیین 
رونمایی می توانند به فرهنگ سرای عترت واقع در 
میدان امام حسین)ع( مراجعه کنند و برای دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره 33322210 تماس بگیرند. 
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اوقات شرعی

بازی »مهناز افشار« و» اوشین« در یک فیلم 

»مهمانخانه شکوفه نو« عنوان فیلمی محصول 
مشترک بین ایران و ژاپن به کارگردانی تاکی 
فومی تی یوتسویی است که با اتمام کامل 
مراحل نگارش فیلمنامه به تازگی برای پروانه 
ساخت آن درخواست داده شده و به محض 
وارد  رسمی  طور  به  فیلم  پروانه،  دریافت 

مرحله پیش تولید خواهد شد.
در این باره کانال سینما نیز از ورود کارگردان 

و مدیرفیلمبرداری این اثر مشترک به ایران خبر داد. مهناز افشار و آیاکو کوبایاشی 
بازیگر نقش کودکی »اوشین«، بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی حضور 

خواهند داشت.
»مهمانخانه شکوفه نو« مضمونی اجتماعی دارد و فیلمنامه آن نیز توسط نغمه ثمینی 

به نگارش درآمده است

 بزرگداشت نیکی کریمی در موزه هنرهای
 معاصر واشنگتن

با  آمریکا  »آرتور سکلر« در واشنگتن  موزه 
پرپایی یک برنامه از نیکی کریمی بازیگر و 

کارگردان ایرانی تقدیر می کند.
به گزارش ایسنا، این برنامه بزرگداشت که 
در تاریخ هفدهم و هجدهم فوریه )28 و 2۹ 
بهمن ماه( برگزار می شود با نمایش چند فیلم 
از نیکی کریمی در مقام کارگردان و بازیگر و 
جلسات پرسش و پاسخ با تماشاچیان در موزه 

سکلر در واشنگتن آمریکا همراه خواهد بود.
نیکی کریمی از سال 13۷8 با مستند »داشتن یا نداشتن« با تهیه کنندگی عباس 
کیارستمی فیلم سازی را آغاز کرد و سپس فیلم های بلند سینمایی »یک شب« ، »چند 

روز بعد« ، »سوت پایان« و »شیفت شب« را کارگردانی کرده است.

 »همه می دانند« در میان ۱۰ فیلم پرفروش
 سینمای اسپانیا

 »همه می دانند« ساخته جدید اصغر فرهادی 
یکی از 10 فیلم سینمای داخلی اسپانیاست 
که بیشترین فروش را در گیشه سینماهای این 

کشور در سال 2018 داشته است.
به گزارش از اسکرین، فیلم »همه می دانند« 
هفتادویکمین  افتتاحیه  در  نمایش  از  پس 
دوره جشنواره فیلم کن و کران عمومی در 
سینماهای فرانسه، از تاریخ 1۴ سپتامبر در 

سینماهای اسپانیا اکران خود را آغاز کرد. 
این فیلم با بازی دو چهره مطرح سینمای اسپانیا یعنی »خاویر باردم« و »پنه لوپه کروز« 
در نهایت به فروش 3.5 میلیون دالری در گیشه سینمای این اسپانیا دست یافت تا 

یکی از 10 فیلم پرفروش داخلی گیشه سینمای اسپانیا در سال 2018 نام بگیرد. 
ساخته اسپانیولی زبان فرهادی در جوایز سینمایی »گویا« موسوم به اسکار سینمای 
اسپانیا نیز در 8 بخش از جمله بهترین فیلم و کارگردانی نامزد کسب جایزه شده و 
قرار است از تاریخ 8 فوریه 201۹ )1۹ بهمن( به صورت گسترده در آمریکا اکران 

شود. 
کمدی ورزشی »قهرمانان« به کارگردانی »خاویر فسر« که امسال به عنوان نماینده 
سینمای اسپانیا در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار انتخاب شد و نتوانست 
به فهرست کوتاه نامزدهای این شاخه راه یابد، با فروش 21.6 میلیون دالر به عنوان 
پرفروش ترین محصول داخلی سینمای اسپانیا در سینماهای این کشور در سال 
جاری میالدی نام گرفت. این فیلم درباره یک مربی بسکتبال است که پس از ارتکاب 
جرم به انجام خدمات عمومی محکوم می شود و باید یک تیم بسکتبال متشکل از 
معلوالن ذهنی را هدایت کند. این فیلم با بازی بسیاری از بازیگران آماتور و دارای 

معلولیت ساخته شده است.

ستاره جدید »دزدان دریایی کارائیب« کیست؟

سرانجام یکی از مدیران ارشد دیزنی خبر 
جدایی جانی دپ از پروژه »دزدان دریایی 
کارائیب« را تایید کرد و بر شایعاتی که از 
بود  در جریان  هالیوود  در  پیش  مدت ها 

صحه گذاشت.
برای  سرانجام  مووی وب،  از  نقل  به 
کمپانی  ارشد  مدیران  از  یکی  اولین بار 
دیزنی، شایعه عدم بازگشت جانی دپ به 

جدیدترین فیلم از مجموعه »دزدان دریایی کارائیب« را تایید کرد.
شین بیلی از مدیران ارشد دیزنی این خبر را در مصاحبه ای درباره تولیدات 

آینده دیزنی اعالم کرد.
شایعه جدایی جانی دپ از پروژه »دزدات دریایی کارائیب« از مدت ها پیش در 
محافل سینمایی پیچیده بود و پیش از این اکثریت قریب به اتفاق هواداران این 
مجموعه از بازگشت کاپیتان جک اسپارو قطع امید کرده بودند. بیلی همچنین 
این  نسخه جدید  فیلمنامه  نویسندگان  ورنیک  پال  و  ریز  که رت  کرد  تایید 

مجموعه خواهند بود.
بیلی مدیر بخش تولیدات فیلم دیزنی است و بر پروژه های الیواکشن  شین 
دریایی  »دزادن  جدید  نسخه  به  راجع  او  دارد.  نظارت  نیز  استودیو  این 
کارائیب«)بدون حضور جانی دپ( از اعتماد به نفس برخوردار است و باور 
دارد که فیلمنامه نویسان این فیلم، که کار نگارش فیلمنامه اثر موفق »ددپول« 
محسوب  پروژه  این  برای  گزینه  بهترین  داشته اند،  عهده  بر  نیز  را   )2016(

می شوند

خبر

اصفهان  ساحل  سینمایی  پردیس 
و  هنری  حوزه  مدیران  حضور  با 

هنرمندان افتتاح شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
سازمان سینمایی حوزه هنری، مراسم 
افتتاح رسمی پردیس سینمایی ساحل 
اصفهان روز چهارشنبه 28  آذرماه با 
سینمایی  مسئوالن  و  روسا  حضور 
به همراه جمعی از هنرمندان سینمابا 
اجرای سیدجواد هاشمی برگزار شد. 
این  نوسازی  تبریک  ضمن  هاشمی 
اصفهان  اهالی  به  سینمایی  پردیس 
هنری  حوزه  سینماسازی  بحث  به 
حوزه  کرد:  نشان  خاطر  و  پرداخت 
هنری با تاسیس موسسه بهمن سبز گام 
موثری در عرصه سینماسازی کشور 
به عملکرد چند  با نگاهی  برداشت. 
سال گذشته می توان گفت یک جهاد 
فرهنگی و سینمایی توسط بهمن سبز 
و حوزه هنری در حال انجام است که 
نتایج درخشانی در پی خواهد داشت.

 محسن مؤمنی شریف رییس حوزه 
هنری نیز اظهار کرد: امروز در اصفهان 
32 سالن سینما داریم که قرار است 
به عدد  این رقم  تا تعطیالت نوروز 
 ۴1 تعداد،  این  هرچند  برسد   ۴0
عده ای  می شویم.  خوشحال تر  شود 
معتقد هستند که حوزه هنری باید به 

تولید هم کمک کند و در بخش تولید 
هزینه های سینما سازی را وارد کند، 
این نکته قابل توجهی است چرا که در 
بخش تولید حوزه هنری بیکار نیست.

وی عنوان کرد: در روزگاری زندگی 
و  منزوی  تنها،  انسان  که  می کنیم 
جامعه گریز شده و به عنوان موجود 
فضاهای  وجود  علی رغم  اجتماعی 
نوین و اجتماعی بیش از همیشه تنها 
امروز وجود سالن های سینما  است. 
و جمع کردن آدم ها دور هم بیش از 
گذشته الزم است و حوزه هنری از 
این جهت به سالن سینما و ساخت آن 
اهمیت می دهد. متأسفانه استان هایی 
داریم که طی هشت سال یک سینما 

هم در آن استان احداث نشده است، 
این  در  مسئوالنش  و  اصفهان  ولی 
و  ایستاده اند  کار  پشت  خصوص 

اقدامات خوبی انجام داده اند.
در ادامه رسول صدرعاملی کارگردان 
نیز با اشاره به اصالت اصفهانی خود 
گفت: زاینده رود و سینما ساحل دو 
خاطره ماندگار ذهن من است، واقعا 
صبور  سنگ  چگونه  دو  این  اینکه 
بوده اند خیلی مهم است، سینما  هم 
ساحل دوباره شکوفه زد و امیدواریم 
زاینده  که  باشد  سینما ساحل شاهد 
رود دوباره زاینده رود شود. تمدن هر 
شهر را از کلیساها یا مساجد و بعد از 
آن از مراکز فرهنگی می توان شناخت، 

 ، بلوچستان  و  سیستان  در  امیدوارم 
تبریز، ایالم و ...پردیس ساخته شود و 
باید در این زمینه فعال تر عمل کنیم.  
امیدوارم همه شهرهای کشور سینمادار 

شوند.
کارگردان  دیگر  اسعدیان  همایون 
سینمای کشور نیز گفت: هر سینمایی 
که در اصفهان بازسازی شد برایم یک 
حس غیر قابل تعریف است، میدان 
نقش جهان، چهارباغ و بریانی و فرنی 
را هیچگاه کنار نمی گذارم همانطور که 
فیلم دیدن در سینماهای اصفهان را 

فراموش نمی کنم.
سخنران   دیگر  رضوی  محمود  سید 
می سازیم  کار  ما  گفت:  مراسم  این 

در  که  خوشحالم  ببیند،  مخاطب  تا 
اصفهان تجارب خوب اکران دارم و 
هنر  و  سینما  در  اصفهان  خوشحالم 
اینگونه گام بر می دارد و امیدوارم همه 
کشور از اصفهان یاد بگیرند و آغاز 
کنند، ما نیازمند یک جهش خوب در 
سینمای کشور هستیم به شرط آنکه 

سالن و بستر داشته باشیم.
در این مراسم محسن مومنی شریف 
رییس حوزه هنری، محمد حمزه زاده 
رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، 
همایون اسعدیان رییس هیات مدیره 
کارگردان،  میری  مازیار  سینما،  خانه 
سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما، 
رسول صدرعاملی، حبیب اسماعیلی، 
بیژن امکانیان، حبیب ایل بیگی، سهیل 
کاظمی،  محمود  بیگلری،  جهان 
سینمای  مدیرکل  فرجی  حمیدرضا 
حرفه ای، علی قربانی، یزدان عشیری، 
مصلحی مدیر هماهنگی استان های 
حوزه هنری، علی کاشفی پور، جعفر 
حسنی، حسین صابری،  محمد زرویی 
نصرآباد، داریوش باباییان، سعید خندق 
نقیبی، علیرضا سعیدی  آبادی، مریم 
پور، سیدجواد هاشمی، سید علی آل 
احمد، غالمرضا فرجی، جواد سمنانی، 
حیدر ایمنی مدیر کل حراست حوزه 

هنری حضور داشتند.

کاریکاتور

فیلم سینمایی »قسم« به کارگردانی محسن تنابنده و تهیه کنندگی 
جلیل شعبانی با طی مراحل پایانی آماده نمایش می شود.

جلیل شعبانی تهیه کننده فیلم سینمایی »قسم« در ارتباط با 
آخرین وضعیت این فیلم سینمایی اذعان داشت: فیلم سینمایی 
»قسم« به پایانی ترین مراحل فنی خود نزدیک شده و به زودی 

آماده نمایش می شود.
وی در ادامه افزود: مراحل پایانی صداگذاری و ساخت موسیقی 
فیلم در حال انجام است و به زودی آماده حضور در سی و 

هفتمین جشنواره فجر خواهد شد.
گفتنی است؛ فیلم سینمایی »قسم« به کارگردانی محسن تنابنده 
و تهیه کنندگی جلیل شعبانی است که مهناز افشار و سعید 

آقاخانی دو بازیگر اصلی این فیلم سینمایی هستند.
این فیلم سینمایی دومین فیلم بلند محسن تنابنده در مقام 
کارگردان است که سیروس مقدم به عنوان مشاور کارگردان در 

این فیلم سینمایی درکنار وی قرار دارد.
طبق شنیده ها، مهناز افشار در فیلم سینمایی »قسم« که یکی 
از گزینه های حضور در سی و هفتمین جشنواره فجر است؛ 
متفاوت ترین نقش خود را بازی کرده است و حتی ممکن 
است سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش زن جشنواره را از 
آن خود کند.فیلمنامه »قسم« را خود تنابنده نوشته که یک درام 
اجتماعی است. او پیش از این فیلم کمدی »گینس« را با بازی 
رضا عطاران و خودش ساخته بود که فروش خوبی در گیشه 

داشت.

  »قسم« تنابنده به ایستگاه 
پایانی رسید

تفالی به حافظ در شب چله!

 امیدواریم به زودی تمام شهرهای ایران صاحب سینما شوند

بیتا خردمند و سولماز غنی به سریال »حکایتهای کمال« به تهیه 
کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی قدرت اهلل صلح میرزایی 

پیوستند.
به گزارش رسیده، در حالی که تصویربرداری سریال »حکایتهای 
کمال« همچنان در شهرک غزالی ادامه دارد، سولماز غنی هم در 
نقش سوسن و بیتا خردمند به این مجموعه پیوستند. تاکنون 
60 درصد سریال تصویربرداری شده است و تدوین سریال را 
به طور همزمان شادی شایانفر انجام می دهد. روز گذشته نیز 
به انگیزه فرا رسیدن شب یلدا، جشنی در محل ضبط سریال 
برگزار شد. سریال »حکایتهای کمال« در 31 قسمت توسط 
سیما فیلم تهیه می شود. فاز نخست این سریال برای 31 قسمت 
نگاشته شده و قسمتهای دیگر برای فاز دوم در نظرگرفته شده 
است. این سریال اوایل مرداد ماه گذشته در شهرک غزالی کلید 
خورد. محمود پاک نیت، شهره لرستانی، محمدرضا شیرخانلو، 
حمید ابراهیمی، سولماز غنی، علی مسلمی، شهرام عبدلی، 
بیژن بنفشه خواه، یوسف صیادی، امیر نوری، فلورنظری، بیتا 
ضیایی،  مهرداد  میمنت،  سیروس  هژیرآزاد،  کاظم  خردمند، 
مختار سائقی، اکبرسنگی، آرش نوذری، داریوش سلیمی، سعید 
پیردوست، عباس محبوب، بهشاد مختاری، حسین چنگی، 
فریده دریامج، تقی زنجانی، حمید صفایی و شهربانو موسوی، 
به همراه هنرمندان خردسال امیرحسین کافتری، همراز اکبری و 
محمدحسین بلوکات و جمعی از بازیگران سینما و تئاتر در این 

سریال بازی دارند

 بیتا خردمند و سولماز غنی
 در »حکایتهای کمال«

میثم ابراهیمی خواننده موسیقی پاپ روز چهارشنبه پنجم دی 
تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش های برج میالد 

تهران برگزار می کند.
به گزارش مهر، میثم ابراهیمی خواننده موسیقی پاپ ساعت 
های 18 و 21 روز چهارشنبه پنجم دی تازه ترین کنسرت 
خود را در مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار می کند.

این خواننده که طی سال های اخیر غیر از تولید آلبوم و تک 
آهنگ، در تیتراژهای مختلف برنامه های تلویزیونی به عنوان 
خواننده حضور داشته، در کنسرت پیش رو به اجرای آثار 
منتخب خود می پردازد. این در حالی است که مسعود جهانی 
آهنگساز و تنظیم کننده شناخته شده موسیقی کشور به احتمال 
فراوان در تنظیم قطعات در نظر گرفته شده کنسرت نقش 

موثری خواهد داشت.
آلبومی هستند که   2 »13۹3 – – 13۹2« و »تگرگ  »نبض 
میثم ابراهیمی در بازار موسیقی ایران منتشر کرده است. ضمن 
اینکه »خونه فیروزه ای«، »همین امروز«، »شکوه جاودان«، »درد 
دل«، »کسی رو ندارم«، »چرا دستات سرده«، »خیانت کردنم 
بد  تو  مدیونم«،»با  تو  العاده«،»به  »فوق  باران«،  »شهر  خوبه«، 
نمیشم«، »عادت نکردم«، »چشمام و بستم«، »تو میدونی«، »قبول 
کن«،»اشک«، »خودتم میدونی«، »دوراهی«، »تگرگ 2«، »عشق«، 
»نارنجی«، »چی میشه« ، »یه ثانیه« و »عروسک« از جمله آثاری 
هستند که تاکنون از این خواننده به عنوان تک آهنگ منتشر 

شده است.

میثم ابراهیمی در برج میالد 
کنسرت می دهد

مرتضی سرهنگی چراغ دفتر ادبیات 
مقاومت را روشن نگه داشته است

نویسنده  صبوری،  راحله 
»کوچه  همچون  کتاب هایی 
نقاش ها« و »مهمان صخره ها« 
مستند  رونمایی  آستانه  در 
»متولد آذر« که شرحی است 
فعالیت های  و  زندگی  بر 
تمام کم و  با  ایشان  اظهار کرد:  مرتضی سرهنگی، 
کاستی ها از ابتدا چراغ دفتر ادبیات مقاومت و پایداری 

حوزه هنری را روشن نگه داشته است.
راحله صبوری، نویسنده، در گفت وگو با حوزه هنری، 
با بیان اینکه سال هاست در کنار مرتضی سرهنگی کار 
کرده  ام، اظهار کرد: از سال 81 در حوزه هنری با آقای 
سرهنگی همکار هستم و در این سال ها از حضورشان 

بهره بسیاری برده ام. 
کلمه  چند  در  سرهنگی  آقای  توصیف  افزود:  وی 
سخت است؛ ایشان شخصیت خاصی دارند؛ در عین 
آرام و کم حرف هستند، درونشان عمیق  که  حال 
کاظمی  اصغر  با جناب  است. من سال ها  و وسیع 
همکاری داشته ام و خودم را شاگرد ایشان می دانم، اما 
نخستین درس ها برای نوشتن را از مرتضی سرهنگی 
آموختم و این آموختن در واقع از منش، رفتار و نوع 
اعتماد به نفسی که به من دادند بود و باعث شدند من 

وارد عرصه نویسندگی شوم.
صبوری همچنین گفت: هر بار که با آقای سرهنگی 
حرف می زنم چیز جدیدی یاد می گیرم و وجه تازه ای 
از ایشان کشف می کنم. معتقدم می توان درباره این 

شخصیت چندین جلد کتاب نوشت.
آقای  از  زیادی  آثار  کرد:  خاطرنشان  نویسنده  این 
تحسین  را  آثارشان  همیشه  و  خوانده ام  سرهنگی 
کرده ام. ایشان در ادبیات و تاریخ شفاهی کشور، بر 
خالف بسیاری که به دنبال نگارش متونی با متن های 
پیچیده و سنگین هستند، دغدغه ساده نویسی دارند و 
من از ایشان ساده نوشتن را یاد گرفتم تا مطلبی داشته 
باشم که هر انسانی با هر سطحی از دانش و اطالعات 
بتواند با آن ارتباط برقرار کند. در واقع همان صفا و بی 
آالیشی و صداقتی که در رفتار و منش ایشان هست 
در کلمات و نوشتارشان هم به چشم می خورد و این 

ویژگی بسیار ارزشمندی است.
و  مدیر  از  غیر  سرهنگی  آقای  داشت:  اظهار  وی 
پایه گذار دفتر هنر و ادبیات جنگ، به نوعی پدر معنوی 
دفتر و همه بچه های فعال در طی این سال ها بودند. 
کسی که در سخت ترین شرایط با همه کم و کاستی ها 
از ابتدا چراغ دفتر را روشن نگه داشت و وجودش 
همیشه مایه برکت و نور و روشنایی برای دفتر بود. 
کسی که به من به عنوان یک آدم بی تجربه فرصت 
رشد و شکوفایی داد و من خیلی چیزها را غیر از کار 
نویسندگی به ایشان مدیون هستم. گفتنی است، مراسم 
رونمایی از مستند پرتره مرتضی سرهنگی با عنوان 
»متولد آذر«، ساعت 15 یک شنبه 2 دی ماه در تاالر 
سوره حوزه هنری با حضور شخصیت های فرهنگی، 

ادبی و سینمایی کشور برگزار می شود.

خبر

برای نخستین بار همزمان با روز جهانی تئاتر 
ایران  تئاتر  نمایشی هفته  و روز ملی هنرهای 
در روسیه با مدیریت سولماز همت زاده برگزار 

می شود.
به گزارش از روابط عمومی هفته تئاتر ایران در 
روسیه، هفته تئاتر ایران همزمان با روز جهانی 
ملل  موسیقیایی  فرهنگ  »مرکز  توسط  تئاتر 
کنسرواتوری چایکفسکی مسکو« و با همکاری 

»تئاتر اوکوال« در شهر مسکو اجرا خواهد شد.
این رویداد فرهنگی و هنری برای نزدیکی بیشتر 

فرهنگ ایران و روسیه و شناخت بهتر تئاتر ایران 
از 28 مارس201۹ برابر با ۷ فروردین 13۹8 به 
مدت یک هفته در شهر مسکو برگزار خواهد 
شد. سولماز همت زاده مدیریت برگزاری هفته 
تئاتر ایران در مسکو، در مورد چگونگی برگزاری 
برنامه های این هفته گفت: این برنامه از ۷ تا 1۴ 
فروردین ماه سال آینده با اجرای کنسرت موسیقی 
سنتی و اجرای هنرمندان نمایش های آیینی سنتی 
از جمله تعزیه، نقالی و سیاه بازی افتتاح خواهد 
شد و سپس اجرای چهار نمایش از ایران در 

چهار شب و یک اثر مشترک ایران و روسیه با 
بازیگران روس و ایران نیز در این هفته به اجرا 

در خواهد آمد.
 وی در مورد چگونگی انتخاب نمایش ها برای 
اجرا در این هفته، نمایش مشترک بین ایران و 
روسیه و نام گروه های انتخابی گفت: یک گروه 
سه نفره طی یک سال گذشته اجراهای گروه های 
نمایشی را رصد کردند و از بین آنها چهار گروه، 
انتخاب خواهد شد که نام آنها در هفته های آینده 
اعالم می شود و در مورد اجرای مشترک نیز در 

حال تمرین هستیم که چند بازیگر ایرانی و روس 
در این پروژه حضور دارند.

سال  در  اینکه  به  اشاره  با  همت زاده  سولماز 
دریا«  آبی  تا  سرخ  سیب  »از  پروژه  گذشته 
را در روز جهانی تئاتر در شهر مسکو برگزار 
کرده است تصریح کرد: با هم فکری و استقبال 
کنسرواتوری  »ملل  موسیقیایی  فرهنگ  مرکز 
تصمیم  اوکوال«  »تئاتر  و  مسکو«  چایکفسکی 
گرفته شد این بار هفته تئاتر ایران را همزمان با 

روز جهانی تاتر در شهر مسکو برگزار کنیم.

هفته تئاتر ایران در روسیه برگزار می شود

سریال »ممنوعه« که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود به 
زودی مخصوص ناشنوایان نیز تهیه و پخش خواهد شد.

به گزارش از روابط عمومی سریال ممنوعه، با توجه به استقبال 
مخاطبان از این سریال، »ممنوعه« به زودی برای مخاطبان ناشنوا 
با ارائه زیرنویس آماده خواهد شد.  صادق یاری سرمایه گذار این 
مجموعه دراین باره گفته: بعد از پخش مجدد، در آستانه قسمت 
هفتم، دریافتیم که »ممنوعه« طرفداران متفاوت و زیادی را جذب 

کرده است که ناشنوایان هم بخشی از آن هستند. 
وی افزود: برای ما مهم بود که بتوانیم آسان تر و بهتر به این دسته 
از مخاطبانمان سریال را عرضه کنیم. در نتیجه به زودی »ممنوعه« 

برای ناشنوایان آماده خواهد شد و در دسترس قرار خواهد گرفت. 
قسمت دهم سریال »ممنوعه« به کارگردانی امیر پورکیان دوشنبه 
سوم دی ماه توسط موسسه سرو رسانه پارسیان در سراسر کشور 

توزیع می شود.
امیرحسین آرمان، علی استادی، خاطره اسدی، بهاره افشاری، 
هادی  امیر جعفری،  پسیانی،  آتیال  بازغی،  پژمان  امین،  محمد 
حجازی فر، الهه حصاری، سوگل خالقی، آناهیتا درگاهی، نیلوفر 
مصطفی  قائدی،  شهرام  شعبانژاد،  نیما  زارع،  لیال  رجایی فر، 
قدیری، نیکی کریمی، میالد کی مرام، فاطمه گودرزی، مجید 
این مجموعه  بازیگران  یوسفی  نکیسا و شیدا  مظفری،نسرین 

هستند. سریال »ممنوعه« داستان سه نسل را به صورت همزمان 
و پیوسته روایت می کند و به دغدغه های امروز جوانان و آسیب 

مسائل روز خانوادگی و اجتماعی می پردازد.
شعار  با  دوشنبه ها  هفته  هر  »ممنوعه«  خانگی  نمایش  سریال 

»ممنوعه ممنوع نیست« در سراسر کشور توزیع می شود.

سریال »ممنوعه« مخصوص ناشنوایان تهیه می شود


