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 الیحه حذف چهار صفر از پول ملی تقدیم دولت شد؛

احتمال حذف ۴ صفـر از پول ملی

الیحه رتبه بندی معلمان 
تا پایان سال تقدیم 

مجلس می شود

به گزارش زمان ،  وزیر آموزش و پرورش گفت که الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.سید محمد 
بطحایی در جلسه علنی )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در خصوص رتبه بندی فرهنگیان، اظهار کرد: 
این الیحه در حال حاضر در دستور کار دولت است و تا پایان سال ۱۳۹۷ تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد که امیدواریم گام مهمی برای ارتقای 
کیفیت نظام آموزش و پرورش باشد.وی افزود: شایعه شده بود که با اجرای این قانون فقط حقوق ها باال می رود، در حالی که ارتقاء شایستگی، توانمندی 
و تعهد شغلی و حرفه ای معلمان مدنظر است و در برخی موارد یک فرد با مدرک تحصیلی و سابقه و کار مساوی با دیگری دو برابر فرد دیگر دریافتی 
خواهد داشت.وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان این که پیگیری های نمایندگان در خصوص موضوع رتبه بندی فرهنگیان در حصول نتیجه موثر 
بوده، یادآور شد: بعد از پنج سال که این موضوع مطرح بود امروز به مرحله ی عملیاتی رسیده است. از مهم ترین آثار این اقدام ارتقای کیفیت نظام 

5آموزش و پرورش و ارتقای شایستگی و توانمندی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین رکن آموزش و پرورش است.
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هزار درصد توانمان را می گذاریم
کی روش: به سمت طال حرکت می کنیم

سرمقاله
انزوا در شبه جزیره

گرفتن  نظر  در  با  منطقه  بر  سلطه  و  نفوذ 
راهکارهایی مثل پول و البی های مستقیم و 
غیر مستقیم با غربی ها یکی از شیوهای حاکمان 
سعودی بود، اما با روی کار آمدن ملک سلمان 
تفکر توسعه طلبی عربستان به شکل علنی نمود 
پیدا کرد و باعث شد این کشور در منطقه دست 
به اقداماتی بزند که فراتر از  درایت و هوشمندی 

حاکمان سعودی است.
روحیه طلبکارانه عربستان باعث شد که برای 
نیل به اهدافش پا  در مسیرهای پراشتباه بگذارد. 
تردیدی نیست که عربستان همواره در پی 
فروکاستن از نقش برجسته ایران در عرصه بین 
المللی و منطقه ای بوده  است و زمامداران این 
کشور برای رسیدن به این مقصود ابایی ندارند 
که دست به حرکات واپسگرایانه و آزاردهنده 
سیاسی بزنند. طبعا ادامه چنین روندی در آینده 
با توجه به بن بست رسیدن طرح های عربستان 
در آینده همکاری او با سایر کشورهای منطقه 
تاثیر منفی خواهد گذاشت.  بی پروایی  سیاسی 
عربستان که عمدتا رنگی از نابخردی دارد ناشی 
از ذهنیتی  است که حاکمان سعودی نسبت 
به حمایت غرب از اقدامات عربستان دارند. 
اما شواهد نشان  می دهد که نگاه غربی  ها 
از جمله آمریکا و انگلیس نسبت به این کشور 
طمع ورزانه بوده و فروش اسلحه به این کشور 
از سوی کشورهای غربی زمینه ای مساعدتری  
برای عربستان و مسلح کردن گروههای  را 

تروریستی فراهم آورده است. 
ادامه در صفحه2

2

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد که ثبات 
نسبی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا انصاری اظهار 
هفته های  در طول  ارز  بازار  ارزیابی  از  که  آنچه  کرد: 
دولت  که  است  آن  آورد  دست  به  می توان  گذشته 
توانسته الاقل برای کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل کند و 
صرف این مسئله برای اقتصاد کشور می تواند به عنوان 
با توجه به  تاثیرگذار مطرح شود.به گفته وی  عاملی 
مدیریت صورت گرفته می توان انتظار داشت که روال 
کار به همین ترتیب ادامه پیدا کند و در دل این ثبات 

نسبی، فعاالن اقتصادی بتوانند برای آینده کاری خود 
برنامه ریزی کنند.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران این را 
نیز گفت که با توجه به ثبات نسبی شکل گرفته، این 
تصور که بازار ارز در ماه های منتهی به پایان سال با 
شوک قیمتی خاصی رو به رو می شود، سخت است و 
پیش بینی می شود ثبات نسبی اخیر فعال حفظ شود.

انصاری با بیان اینکه در بازار ارز ایران امروز دو جریان 
خالف یکدیگر حرکت می کنند، توضیح داد: جریان اول 
مربوط به تحریم ها و دشواری وارد کردن ارز خارجی به 
ایران است که این مسئله قطعا چه برای دولت و چه برای 

بخش خصوصی مشکل آفرین می شود. با این وجود اما 
افزایش قابل توجه نرخ ارز در طول ماه های گذشته باعث 
شده ظرفیت صادراتی قابل توجهی برای صادرکنندگان 
ایرانی به وجود آید. یعنی ما از سویی در وارد کردن ارز 
مشکل داریم و از سوی دیگر امکان بالقوه صادراتمان 

افزایش یافته است.
ماه های  طول  در  و  فعال  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
گذشته به خوبی توانسته تقاضا برای ارز را کنترل کند و 
این امر خود را در ایجاد ثبات نسبی در بازار نشان داده 
است. اگر همین روال حفظ شود و ظرفیت صادراتی نیز 
به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد، می توان انتظار 
داشت که الاقل برای بخشی از فشارهای اقتصادی ایجاد 

شده در ماه های اخیر راه حل هایی پیدا شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز امیدواری 
از اینکه تیمش بتواند هفدهمین دوره رقابتهای 
جام ملتهای آسیا را با پیروزی برابر یمن آغاز 
کند گفت: تمام تمرکز ما روی پیروزی در اولین 

بازی است.
کی  کارلوس  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
روش در نشست خبری قبل از دیدار برابر یمن 
که عصر دیروز  در سالن کنفرانس ورزشگاه بن 
این  بیان  شد ضمن  برگزار  ابوظبی  شهر  زاید 
است  اول  دیدار  روی  تمرکزمان  افزود:  مطلب 
و به فکر نخستین پیروزی هستیم.کارلوس کی 
روش درباره اهمیت برد ایران در بازی نخست 
مقابل یمن گفت: در ابتدا از تمام کسانی که این 
برگزار می کنند، تشکر می کنم.  را  تورنمنت 
آنها شرایطی را بوجود آوردند که افتخار بازی 
کردن فوتبال برای مردم را ایجاد کردند.سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اظهاراتی که 
در روزهای منتهی به جام ملت ها داشته است 
گفت: باید بگویم منظور من را در چند روز اخیر 
به خوبی متوجه نشدید. نه تنها به یمن فکر می 
کنیم بلکه فقط و فقط به این بازی فکر می کنیم 

نداریم.کی روش  مقابل یمن  برد  و هدفی جز 
درباره شگفتی سازان احتمالی هفدهمین دوره 
کرد:  تصریح  آسیا  ملت های  رقابت های جام 
مطمئنا مدعیان اصلی ژاپن و کره جنوبی هستند 
که سرمایه گذاری های بزرگی را انجام داده اند. 
آنها در 40 سال اخیر بازیکن سازی خوبی داشته 
اند. این تیم ها در کنار استرالیا مدعیان اصلی 
هستند.به نظرم 21 تیم دیگر با رویای قهرمانی 
پیش می روند. تیم هایی نظیر ایران، عربستان، 
چین و قطر و... برای رسیدن به هدفشان تالش 
می کنند تا به خانواده طالیی نزدیک شوند. البته 
تیم ملی ایران هزار درصد توان خودش را برای 
موفقیت می گذارد تا نتیجه بگیرد.سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران درباره اینکه آیا بازیکنی هست 
که به دلیل مصدومیت نتواند بازی کند؟ افزود: 
متاسفانه در چندماه اخیر با موجی از این آسیب 

دیدگی ها روبرو شدیم.
 این مصدومیت ها هم جزئی از فوتبال است. به 
هر حال برای هر تیمی هم به وجود می آید. مثال 
برای ژاپن به وجود آمد یا تیمی همچون امارات 
این حال  با  که عمر عبدالرحمن مصدوم شد. 

در چندسال اخیر هم بازیکنان خوبی را سعی 
کردیم که بیایند و با تیم کار کنند تا به آمادگی 
الزم برسند.کی روش درباره خلق شگفتی در دو 
روز نخست بازی ها با توجه به تساوی امارات 
مقابل بحرین و باخت استرالیا مقابل اردن تصریح 
کرد: همیشه این بازیها هشدار بوده است. هیچ 
تیمی نمی تواند خودش را برنده قطعی بداند. ما 
نقاط قوتمان را می دانیم. البته تیم ملی یمن 
مربی خوبی دارد که در تیم ملی آلمان کار کرده 
دارد  یمن  با دشواری هایی که در  را  او  است. 

تحسین می کنم.
 این تیم بازیکنانی نظیر الساسی و القاضی دارد 
که می خواهند مردمان یمن را خوشحال کنند. 
از فوتبال  ما فردا دنبال راهی برای لذن بردن 
هستیم. باید بگویم بی صبرانه متتظر برگزاری 
بازی فردا هستم.سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در پایان گفت: وقتی در ایران اتفاقاتی خارج از 
فوتبال می افتد این وظیفه بازیکنان است که 
مسئولیت پذیر باشند تا ناراحتی هایی که برای 
مردم  به وجود می آورند را با خوشحال کردن 

آنها کم کنند.

بانک توسعه صادرات با توجه به بخشنامه بانک 
برگشت  های  الزام  چارچوب  درباره  مرکزی 
کنندگان،  صادر  توسط  صادرات  از  حاصل  ارز 
دستورالعمل شیوه ثبت اطالعات در سامانه های 

»تامین ارز« و »جامع تجارت« را اعالم کرد.
عمومی  روابط  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانک توسعه صادرات عصر دیروزاعالم کرد: نظر 
به اینکه تعدادی از صادرکنندگان تاکنون نسبت 
مقابل  در  واردات  با  مرتبط  اطالعات  ثبت  به 
صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر 
)واگذاری پروانه های صادراتی( در 2 سامانه یاد 
رفع  به موضوع  توجه  با  اند،  نکرده  اقدام  شده 
برگشت  ضرورت  و  صادرکنندگان  ارزی  تعهد 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، 
این دستورالعمل ابالغ شده است. براساس این 
دستورالعمل، در صورتی که صادرکنندگان تمایل 
داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود را برای 
واردات استفاده کنند الزم است در عملیات ثبت 
سفارش، نوع عملیات ارزی را »بانکی« و بخش 
تامین ارز را »از محل صادرات« انتخاب و پس از 
نهایی کردن ثبت سفارش، به بانک عامل مراجعه 
و درخواست گواهی ثبت آماری)تخصیص ارز( از 
نوع »ارز اشخاص - از محل صادرات« کنند.»در 
صورت تایید گواهی توسط بانک مرکزی، الزم 
بند  وثایق مطابق  با دریافت  عامل  بانک  است 

ارزی،  مقررات  مجموعه  نخست  بخش  »ی« 
از  را  نظر  مورد  صادراتی  های  پروانه  اطالعات 
ثبت  ارز  تامین  سامانه  در  و  دریافت  بازرگان 
کند.«براساس دستورالعمل ابالغی، پس از آن 
فروشنده  به  ارز  پرداخت  توانند  می  بازرگانان 
خارجی را انجام داده و دیگر روش های معمول 
مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  را  کاال  واردات 
جاری انجام دهند. همچنین در خصوص استفاده 
صادرات  مقابل  در  واردات  صادراتی  پروانه  از 
غیر، فرایند کلی مشابه حالت فوق خواهد بود؛ 
پروانه  اطالعات  درج  از  پس  که  تفاوت  این  با 
تایید  به منظور  ارز  تامین  صادراتی در سامانه 
به   - پیغامی  پروانه صادراتی،  از  استفاده  جواز 
صورت سیستماتیک - به کارتابل صادرکننده 
در سامانه جامع تجارت ارسال می شود.»پس 
از تایید صادرکننده، بازرگان می تواند پرداخت 
ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و دیگر رویه 
های معمول واردات کاال را در چارچوب ضوابط 
این   1 تبصره  براساس  دهد.«همچنین  انجام 
دستورالعمل، برای مواردی که بازرگان پیش از 
این، اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات به 
فروشنده خارجی کرده و به ازای آن اطالعات 
پروانه های صادراتی توسط بانک عامل در سامانه 
در  دارد  ضرورت  است،  نشده  ثبت  ارز  تامین 
صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تامین ارز 

ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری با موارد اشاره 
شده در باال، نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود 
در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع نرخ گواهی 
کند.براساس  اقدام  عامل  بانک  در  آماری  ثبت 
تبصره شماره 2 دستورالعمل یادشده، واردات در 
مقابل صادرات خود و غیر، به طور صرف برای 
واردات تعرفه های اولویت کاالیی )2( و )3( می 
تواند استفاده شود.بر اساس این گزارش، فرایند 
مقابل  در  )واردات  صادرات  مقابل  در  واردات 
صادرات خود( و واگذاری پروانه صادراتی )واردات 
در مقابل صادرات غیر( در تارنمای بانک توسعه 
صادرات در دسترس است. پس از تغییر سیاست 
های ارزی دولت، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم 
شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه 
شود. واردات  صرف  تا  کنند  ارایه  نیما  ارزی 

براساس اعالم بانک مرکزی، مجموع فروش ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد 
امسال تا نهم دی ماه به 6 میلیارد و 536 میلیون 
یورو رسید و به این ترتیب مجموع تامین ارز به 
پنج میلیارد و 732 میلیون یورو رسیده است.

در حالی طبق آمار گمرک، در 9 ماهه نخست 
 33 به  کشور  غیرنفتی  صادرات  ارزش  امسال 
میلیارد و 358 میلیون دالر رسیده که در همین 
مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دالر کاال نیز 

وارد کشور شده است.

پیش بینی ثبات نرخ ارز تا پایان سال صدور دستورالعمل جدید ثبت اطالعات صادرکنندگان برای بازگشت ارز

کی روش: به سمت طال حرکت می کنیم

هزار درصد توانمان را می گذاریم
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انزوا در شبه جزیره
ادامه از صفحه۱                                                       *سجاد عابدی
 از سویی دیگر حاکمان سعودی برای نفوذ بیشتر در منطقه و کنترل  ایران  خود  
را ملزم به خرید اسلحه می دانند. مجموعه هزینه های صورت  گرفته  از سوی 
این کشور برای رسیدن به چنین هدفی  در کنار مشکالت  اقتصادی  جهان امروز 
و شرایط بغرنج زندگی در برخی از شهرهای  عربستان که از  توسعه کمتری 
برخوردارند در آینده  باعث تنزل  سیاسی جایگاه خاندان  سعودی  خواهد شد. 
رویکرد آشوب طلبانه عربستان در سالهای اخیر  و نقش  این کشور  در ایجاد  
جنگ و خشونت در منطقه امکان غارتگری منابع انسانی  و مواد  اولیه در  جهان 

اسالم را برای غربی  ها فراهم آورده است. 
آل سعود، در هراس شورش های داخلی

با توجه به توسعه نیافتگی  عربستان و در اختیار  داشتن امکاناتی مثل نفت و بهره 
گیری اقتصادی  از مراسم و مناسک حج و رفتار خشونت آمیز حاکمان سعودی 
در برخورد با جامعه منتقد عربستان که عمدتا شامل شیعیان محروم از امکانات 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود،  انتظار می  رفت که مردم این کشور نیز 
در  ماجرای  وقوع بهار عربی زمینه را برای  ایجاد تغییرات  سیاسی  در عربستان 
فراهم کنند اما منافع درازمدت غربی ها در این کشور طی این دوران و حمایت  
از زمامداران سعودی شرایط  را برای وقوع انقالب های مردمی  در جزیره العرب 
را با تنگناهای  بسیاری مواجه کرده است. از سویی دیگر عربستان که سودای 
رهبری بر جهان سنی را در ذهن می پروراند  در شرایط کنونی با چالش های 
متعددی در عرصه های بین المللی روبرو است. طبعا وجود چنین چالش هایی 
تحقق همراه کردن کشورهای عربی و اسالمی را با مشکالتی همراه ساخته 
است.عربستان از زمان پیدایش و ظهور پدیده وهابیت  و بهره گیری از منابع 
ثروت توانسته است خود را به عنوان یکی از فرق مذهبی در جهان اسالمی جا 
بیندازد اما ظهور پدیده نفرت انگیزی چون جریان های آشوب ساز و خشونت 
طلبی چون داعش و نقش و جایگاه عربستان سعودی به عنوان مولد فکری 
تروریسم مذهبی باعث کم اعتباری سکه وهابیت در میان جریان های اسالمی 
شده است. اجالس گروزنی و اجماع علمای مذهبی مبنی بر خروج این فرقه از 
دایره مذاهب جهان اسالمی ناخرسندی شدید مقامات سیاسی و مذهبی عربستان 
را در پی داشته است و در عین حال نشان از آن دارد که زمامداران سعودی کم 
کم باید تحقق رویای پرچمداری جهان اسالم را به فراموشی بسپارند.یکی دیگر 
از چالش های عربستان سعودی تالش این کشور برای برقرای روابط  علنی با 
رژیم صهیونیستی است. سفرهای عادل الجبیر، وزیر خارجه اسبق سعودی به 
اراضی اشغالی و گفت وگوی وی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس و 
وزرای دفاع و خارجه این رژیم و رئیس موساد حاکی از تالش عربستان برای 
تبدیل دشمنی اعراب با رژیم صهیونیستی به دشمنی اعراب با جمهوری اسالمی 
ایران است.  گرچه حاکمان سعودی برای توجیه چنین اقدامی از پول های کالن 
و رسانه های فراوان و شبکه های ماهواره ای متعدد خود بهره می گیرند اما به 
نظر نمی رسد که چنین رویکردی در درازمدت به نفع حاکمان سعودی باشد.
ریاض که در سال گذشته کوشش بسیار کرد تا وجهه خود را در جهان ترمیم 
کند، در دو مرحله به شدت تحت فشار رسانه های غربی و افکارعمومی جهان 
قرار گرفت. یک بار وقتی که سازمان ملل رسما اعالم کرد که ریاض با پول، نام 
خود را از فهرست سیاه کودک کشی در یمن حذف کرده است و بار دیگر وقتی 
گزارش های امنیتی آمریکا نشان داد شهروندان سعودی نقش اصلی در یازدهم 
سپتامبر را ایفا کرده اند. این دو موضوع در سال ۹5 مهمترین ضربه را به وجهه آل 
سعود وارد کرد.در عرصه اقتصادی عربستان سعی کرد تا جنگی تمام عیار نفتی 
علیه ایران به عنوان اصلی ترین رقیب در منطقه براه بیاندازد  اما اقتصاد آسیب پذیر 
این کشور که در دوره جدید با کاهش درآمد قابل  مالحظه و افزایش بیکاری 
جوانان در عرصه اجتماعی مواجه شده امکان ادامه دوئل نفتی را برای عربستان 
با موانع جدی مواجه ساخت و در نهایت  این ایران بود که در دیپلماسی نفتی 
پیروز و عربستان سعودی مجبور به محدودیت در تولید نفت شد.نکته دیگر تاثیر  
واقعه منا و تجربه ناموفق  عربستان در میزبانی از  زائران بیت اهلل الحرام بود و 
باعث خوداری ایران از اعزام زائران برای اجرای مناسک حج و عمره شد. صرف 
نظر از تبعات سیاسی این اقدام ایران برای عربستان، غیبت زائران ایرانی به عنوان 
یکی از فعال ترین کشورهای مسلمان بابت  اعزام زائر  از حضور در مناسک 
حج و عمره آسیب بزرگی به اقتصاد سعودی ها وارد کرد. با توجه به شرایطی که 
ایران و عربستان در منطقه دارند روابط دوستانه دو کشور از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار خواهد بود و سبب افزایش ضریب امنیتی کشورهای منطقه غرب آسیا 
و خاورمیانه خواهد شد با این وصف رسیدن به سطح مطلوبی از روابط  برای 
دو کشور نیازمند فراهم آمدن پیش نیازهایی است که البته با پیش گامی عربستان 
فراهم شد. اختالفات عربستان با لبنان، عراق، یمن ، سوریه در صورتی قابل حل 
خواهد  بود که حاکمان سعودی تغییرات اساسی  در رویکردهای  خود اتخاذ 
کنند. شکاف های موجود میان عربستان با مصر و همچنین اختالفات عمده 
این کشور با قطر بر  سر مسائل  منطقه ای و اقلیمی از چالش های پیش روی 
ملک سلمان است. زمامداری که البته تاکنون نشان داده که در عرصه سیاست  
دستپاچگی های فراوانی دارد و از رویکرد منضبط و منسجمی برخوردار نیست . 
رفتار او موجب فرسودگی  نظام سیاسی در  این کشور شده و زمینه های خروج 
سیاست سنتی نسبتا آرام و با تدبیر دوره ملک عبداهلل را در عرصه مدیریتی 
عربستان و جایگزینی تنش و بحران و عدم انسجام در عرصه رویکردها فراهم 
آورده است. طبیعی است که در چنین شرایطی امکان گفت و گو تعامل ایران با 
عربستان بسیار  دشوار خواهد بود. ایران همواره اعالم کرده  است  که خواهان 
برقراری  روابط  حسنه و مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای منطقه است و از 
هیچ کوششی برای ابراز  حسن نیت خودداری  نکرده است. تعامالت سیاسی 
و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با  کویت، قطر و عمان  صرفنظر از موضع 
گیری این کشورها در شورای همکاری خلیج فارس درباره حاکمیت ایران بر 
جزایر سه گانه و ... نسبتا آرام  و با طمانینه پیش می رود. ایران همواره تاکید 
کرده است که با  لحاظ  کردن حفظ و حراست از منافع ملی از  امکانات خود 
برای آرام کردن منطقه و مبارزه با تروریسم بهره می گیرد. این در حالی است که 
رویکرد عربستان درست در  نقطه مقابل سیاست های ایران قرار دارد. تا زمانی که 
موضع عربستان در قبال تروریست ها تغییر پیدا نکند شرایط  برای اصالح روابط  
آماده نیست. از سوی دیگر حاکمان سعودی باید  با تغییر  رویه خود دست  از 
تبلیغات گسترده طایفه  گری و ایجاد  تنش میان مذاهب و انتشار نفرت در  میان 
کشورهای اسالمی و ترغیب  جوانان به ستیزه جویی و افراطی گری بپرهیزند و 
بدون ایجاد این تغییرات  همچنان باید شاهد تعارض میان ایران و عربستان باشیم.

رزمایش مشترک دریایی
 با روسیه؛بزودی

فرمانده نیروی دریایی ارتــش گفت: رزمایش های 
امــداد و نجات، تاکتیکی و مقابله بــا دزدان دریایی 
میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی و در 

آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حســین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتشدرباره گسترش 
روابط نیروی دریایی ارتش با نیروی دریایی روســیه 
اظهار داشت: همکاری بین دو نیروی دریایی ایران و 
روسیه و همچنین نیروهای دریایی منطقه خزر طی 
سال های اخیر به شدت تعمیق یافته است.وی افزود: 
در خزر روابط پایدار بسیار خوب و منظمی داریم که 
امروزه می توان گفت یک شــکل سنتی به خودش 
گرفته است و کشورهای این منطقه به خوبی همدیگر 
را در این فضا درک می کنند. خزر یک دریاچه بسته 
است و امنیت آن را کشورهای منطقه برقرار کردند.

فرمانده نیروی دریایــی ارتش با بیان اینکه در خزر 
اجازه حضور هیچ نیروی فرامنطقه ای را نمی دهیم و 
قطعا با این موضوع برخورد می کنیم گفت: خزر دریای 
صلح و دوستی است و همه کشورهای پیرامونی آن 
همین رویکرد را دنبال می کنند.وی برگزاری رزمایش 
مشترک دریایی ایران و روسیه در آینده را یکی دیگر از 
زمینه های گسترش همکاری های دو جانبه دانست و 
اظهار کرد: رزمایش های مشترک میان ایران و روسیه، 
قطعا ما را به یک سطح باالتری از همکاری در دریا در 
سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی خواهد رساند. 
قطعا رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و مقابله 
با دزدی دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه 

برنامه ریزی و در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.

زلزله ۵.۹ ریشتری گیالنغرب 
تلفات جانی نداشت

 کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از اعزام 11 اکیپ ارزیاب 
در پــی وقوع زلزله 5.9 ریشــتری گیالن غرب خبر 
داد و گفت: این زلزله تلفات جانی نداشت.هوشنگ 
بازوند در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دنبال زلزله 
5.9 ریشتری گیالنغرب علی رغم اینکه شدت زیادی 
داشت و حدفاصل گیالنغرب و سرپل ذهاب رخ داد 
تا االن هیچ گزارشی از تلفات انسانی نداشته ایم.وی 
افزود: همچنین تاکنون گزارشی از تخریب واحدهای 
مسکونی هم اعالم نشــده است.استاندار کرمانشاه 
تصریح کرد: 11 اکیــپ از هالل احمر، دهیاری ها و 
فرمانداری مشغول بررسی وضعیت هستند تا هرگونه 
کمبودی که مردم دارند را گزارش و در اســرع وقت 

نیازها را برطرف کنند.

اخبار

سرمقاله

بشر  برای  ها  نادانی  بزرگترین   
عدم شناخت خود است

کالمامیر

که  موضوع  این  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
علی رغم کاهش قیمت ارز برخی کاالها همچنان 
با قیمت قبلی به فروش می رسند بیان کرد: مدعی 

العموم به این موضوع ورود کرده است.
غالمحسین  االسالم  حجت  زمان،  گزارش  به 
محسنی اژه ای دیروز در یکصد و سی و پنجمین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن توضیح 
کاهش  عدم  به  العموم  مدعی  ورود  درخصوص 
کل  دادستان  کرد:  تصریح  کاالها  برخی  قیمت 
کشور هم در بخشنامه ای به دادستان ها بر ضرورت 
همکاری با تعزیرات تأکید کردند و دادستان ها با 

تعزیرات همکاری می کنند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص مختومه شدن 
پرونده حقوق های نجومی بیان کرد: حقوق بگیران 
نجومی چند دسته بودند که برای برخی حکم صادر 
و برای برخی حکم صادر نشده است. وی با بیان 
اینکه برخی اجازه داشتند حقوق باال بگیرند که این 
افراد مجرم شناخته نشدند و از آنان خواستند وجوه 
را برگرداند، ادامه داد: دیوان محاسبات اگر اشتباه 
نکنم 23 میلیارد تومان را برگرداند اما افرادی که 
پاداش زیادی گرفته بودند عنوان اتهامی برایشان 
باز بود مثال با صورت سازی از شرکت دولتی زیان 
ده وانمود کردند این شرکت سودده است و پاداش 
برداشتند که این افراد به دادگاه رفتند. در این زمینه 
آمار دقیق ندارم چون برخی، جرایم دیگریبه جز 

اخذ حقوق باال داشتند.
وی افزود: افرادی که زیر بار نرفتتد تحت تعقیب 
قرار گرفتند. بخشنامه ای مصوب شد که تا سقف 
10 میلیون تومان مدیران و تا سقف 20 میلیون 
تومان برای مقامات در نظر گرفته شود و تا کنون 
بازرسی کل کشور گزارش خالفی نسبت به این 

بخشنامه دولت نداشته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در برخی 
از شبکه های مجازی، صفحاتی به اسم شما وجود 
دارد، آیا در شبکه های مجازی فعالیت دارید؟ گفت: 
هیچ فعالیتی ندارم و این صفحات ساختگی است 
البته مشغله یا تنبلی باعث می شود فرصت جستجو 

در فضای مجازی را نداشته باشم.
سخنگوی دستگاه قضا با ذکر این مهم که بابک 
زنجانی صادق نیست، درباره آخرین پیگیری های 
اموال بابک زنجانی گفت: در زمینه اقدامات طرح 
طرف  بعضی  به  نسبت  کشور  از  خارج  در  دعوا 
حسابشان، این طرح دعوا نواقص داشت که کامل 

شد و وکیل برای انجام این ادعا گرفته شده است.
وی ادامه داد: مشکل ایشان این است که بخشی از 
اموال او در خارج است که به نام خودش هم نیست 

و باید در محاکم قضایی پیگیری شود.
آیا  این پرسش که  به  پاسخ  ای در  اژه  محسنی 
بازگشت بیت المال او را از چوبه دار نجات می دهد 
یا نه، گفت: در رأی دیوان عالی مطلبی از ارفاق 
قانونی آمده است اما نگفته چگونه.محسنی اژه ای 
در ادامه از مختومه نشدن پرونده فریدون خبرداد و 
گفت: وضعیت این پرونده هنوز تغییر خاصی نکرده 

و در مرحله دادسرا است.
» واکنش اژه ای نسبت به تهدید انگلیس در پرونده 
زاغری« یکی از موارد مهم نشست بود که وی در 
این باره تصریح کرد: غلط کردند که تهدید کردند. 
اینها افراد مفسدی هستند که در طول تاریخ جنایت 

کردند و حق چنین دخالت هایی را ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن توضیح بررسی حادثه 
اتوبوس واحد علوم و تحقیقات در کمیته 7 نفره 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به نظر 
قاطع پزشکی قانونی که علت تصادف سکته قلبی 
راننده نبوده است، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی 
برای پیگیری پرونده حادثه اتوبوس واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد انجام داده است، گفت: تأسف 
و تأثر خود را از این حادثه اعالم کنم و حقیقتا 
به همه بازماندگان عرض تسلیت دارم. وی افزود: 
این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است؛ یکی 
اینکه حادثه ای واقع و منجر به مرگ 10 نفر از 
دانشجویان شده است و نکته دیگر اینکه این امر 
در محیط دانشگاهی و علمی اتفاق افتاد و جای 
تاثر دارد.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از روز 
اول همه دستگاه های ذیربط از دانشگاه گرفته تا 
مجلس، دولت و قوه قضاییه دنبال موضوع بودند. 
اما بحث قابل توجه، کارشناسی است و حتما باید 
شد  شایع  اوایل  افزود:  وی  دهد.  نظر  کارشناس 
راننده سکته قلبی کرده است و این را قاضی نمی 
تواند تشخیص دهد و حتما پزشک باید تشخیص 
دهد و همانطور که شما گفتید پزشکی قانونی رسما 
اعالم کرد که علت حادثه، سکته قلبی راننده نبوده 
است.محسنی اژه ای ادامه داد: از جنبه های فنی 
خود ماشین، شرکتی که ماشین را به کار گرفته و 
محلی که دانشگاه ساخته شده همه باید کارشناسی 
شود؛ هیات کارشناسی نظر خود را اعالم کرده و 
پس از آن به هیات هفت نفره ارجاع داده شده است.

به گفته وی، دادستان کل کشور بعد از حضور در 
دانشگاه، جلسه ای هم با افراد مرتبط با این قضیه 
گذاشت که با تمام توان این کار دارد انجام می شود 
و همانطور که قول دادند با بررسی کارشناسی اگر 

کسی مقصر شناخته شد، حتما پیگیری می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا کسی 

هم بازداشت است، گفت که نمی دانم و نپرسیدم.

اژه ای در ادامه درخصوص رئیس بعدی قوه قضاییه 
با اعالم این خبرکه قطعا رئیس بعدی قوه قضاییه 
من نیستم، در پاسخ به این پرسش که آیا نمی دانید 
چه کسی قرار است رئیس قوه قضاییه شود، گفت: 
به هر تقدیر می گویم هر وقت رهبری اعالم کنند 

همه ما مطلع می شویم.
قابل ذکر است سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای 
نشست خبری تصریح کرد: در فاصله زمانی نشست 
مالی  اتهام  بابت  که  کسانی  تعداد  تاکنون  قبلی 
محاکمه شده اند و حکم آنان قطعی شده است 
به این شرح هستند: حمیدرضا جان قربان فرزند 
علمدار، پزشک به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
کشور به 20 سال حبس و هزار و 200 میلیارد ریال 
جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده 
است، آزاده سجادیه )همسر حمیدرضا جان قربان( 
فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به 10 سال 
حبس محکوم شده است.وی افزود: شاپور هیبتی 
فرزند حجت اهلل سردفتر دفترخانه شماره 79 شیراز، 
به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر 
به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل سند 
رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است، امیر 
سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به 
سه سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول 
و فروش مال غیر به هفت سال حبس محکوم شده 
است، محمدجواد خسروی فرزند اسداهلل به جرم 
جعل سند رسمی به سه سال حبس و استفاده 
از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال 
حبس و رد مال به مبلغ 3 میلیارد و 870 میلیون 
ریال محکوم شده است.محسنی اژه ای ادامه داد: 
محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم 
جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس، 
هیبت اهلل علوی خواه فرزند لطف اهلل به جرم جعل 
رضایی  بهرام  حبس،  سال  سه  به  رسمی  سند 
لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی به سه 
سال حبس، محمدحسین نجم زاده فرزند ذوالفقار 
کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به 
2 سال و 11 ماه و 15 روز حبس و به جرم جعل و 
استفاده از سند مجعول به چهار سال حبس محکوم 

شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از نفر سوم تا 
نفر قبل مربوط به شیراز بودند و ادامه داد: احمد 
پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخالل از طریق 
 139 و  حبس  سال   12 به  عمده  گرانفروشی 
میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال 
ارز  از دریافت  و 2 سال محرومیت  نقدی  جزای 
دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است، مهران 
طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به 
چهار سال حبس، 80 میلیون جزای نقدی و به 
جرم جعل سند به چهار سال حبس محکوم شده 
است. همچنین ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسالم 
به جرم قاچاق سوخت به 2 سال حبس و 583 
نقدی  جزای  ریال  و 162  هزار  و 284  میلیون 
محکوم شده است.محسنی اژه ای گفت: عبدالستار 
مالپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به 2 
سال حبس و به همان میزان جزای نقدی، بنیامین 
گلشن زاده فرزند محمد به 2 سال حبس و به همان 
میزان جزای نقدی، عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین 
به جرم قاچاق سوخت به 2 سال حبس و به همان 
میزان جزای نقدی، سهیل آذرپور فرزند علی به 
جرم قاچاق سوخت به 2 سال حبس و به همان 
فرزند  عبدلی پور  عبدالکریم  نقدی،  جزای  میزان 
منصور به جرم قاچاق سوخت به 2 سال حبس و به 
همان میزان جزای نقدی و عالوه بر این ضبط لنجی 
که سوخت را با آن حمل می کردند، محکوم شدند.

چند  احکام  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اشاره  احمد  بویر  و  کهکیلویه  استان  در  محکوم 
کرد و گفت: اردالن زینل زاده فرزند نجف شهردار 
گچساران به پنج سال حبس و 74 ضربه شالق 
و 2 سال انفصال محکوم شده است که به دلیل 
همکاری هایی که داشته از پنج سال حبس چهار 
سال آن تعلیق و از 74 ضربه شالق نیز 50 ضربه 
تعلیق شده است، میثم نارکی معاون شهردار به پنج 
سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم شده است 
که چهار سال از پنج سال تعلیق شده است، علیرضا 
پناه پور فرزند غالمحسین معاون شهردار گچساران 
به پنج سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم شده 
است که چهار سال از پنج سال حبس و از 74 ضربه 
شالق به 50 ضربه تعلیق شده است.محسنی اژه ای 
ادامه داد: نعمت اهلل متولی امامزاده فرزند نورمحمد 
کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به 74 
ضربه شالق محکوم شده است، جعفر گوهرکانی 
فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع 
انسانی استانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به 
جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت 
است،  شده  محکوم  شالق  ضربه   110 به  مکرر 
حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس 
امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم 
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 110 ضربه 
محمد  فرزند  تاج الدینی  الیاس  و  محکوم  شالق 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و 
بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به 74 ضربه 

شالق محکوم شده است.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رضا قاسمی فرزند یوسف   درخواستی که به شماره ۷84/۹۷/ش۳،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
سلطان توله سر باقری فرزند شعبان  شماره شناسنامه  ۱20  صادره از    رامسر    در  
تاریخ6/2۷/ ۹5دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 رضا قاسمی فرزند متوفی
آرزو قاسمی فرزند متوفی

عاطفه قاسمی فرزند متوفی
یوسف قاسمی فرزند متوفی

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

قاضي شعبه     سوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۳6۳/۹6/ش2

 بدینوسیله به    ۱- مرتضی جاویدانی 2-قربان عباسی      به آدرس :   مجهوالمکان     
ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۷۹۹مورخ  ۹6/۱2/2۳ از شعبه   دوم  شورای حل 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   
۱20/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/600/000 ریال بابت هزینه دارسی    
و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹6/6/20    تا زمان پرداخت    ، 
در حق خواهان    یوسف کریمیان  با وکالت علیرضا محمد علیپور        به نشانی :  
تنکابجمهوری -نبش کوچه عترت ساختمان زاز  ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 
۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به 
اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.

مدیر شعبه  دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به محمد کمالی پور  ساکن ....  که تنکابن  فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود.   
سعید شوکتی صیاد     دادخواستی بخواسته مطالبه وجه     به استناد  کپی سفته   به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 804/۹6 شعبه  دوم    ثبت و وقت دادرسی  
به سه  روز  دوشنبه    ۹۷/۱2/6 ساعت ۹/۳0صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست 
وکیل  خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با 
انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما 
ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

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

رای شورا
شماره  دادنامه :4۹8مورخ ۹۷/6/۱۷ شماره پرونده :۱۷۹/۹۷/ش2

در خصوص دادخواست  آقای  زهرا روحانی با وکالت بانک سینا   بطرفیت ۱- پریوش ادیب 
فر)مجهول المکان (   2- علی اکبر اصغری قوز لو ۳- محسن شیر زادی  ، بخواسته مطالبه وجه   
چک و سفته   ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  
و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده ۱۹8 قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت  به 
پرداخت به مبلغ 200/000/000 ریال      بابت اصل خواسته و ۳/۷60/000 ریال    بابت هزینه 
دادرسی وهزینه شامل  کارشناسی  و نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از زمان  سر رسید آن   تا 
زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی    در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
.این رای غیابی  و بمدت بیست روز قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  دو م  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حمید کاظم مفخمی فرزند رجبعلی   درخواستی که به شماره ۷۹5/۹۷/شدوم ،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رجبعلی 
کاظم مفخمی فرزند قاسم  شماره شناسنامه  ۱0 صادره از    تنکابن    در  تاریخ۷/6/ ۹6دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر 

است به:  مجید کاظم مفخمی فرزند متوفی
حمید کاظم مفخمی فرزند متوفی
وحید کاظم مفخمی فرزند متوفی
مهدی کاظم مفخمی فرزند متوفی
سکینه کاظم مفخمی فرزند متوفی
زینب کاظم مفخمی فرزند متوفی
فاطمه کاظم مفخمی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    دوم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم فرشته فدایی فرزند قدرت اهلل به شرح درخواستی که به شماره ۹۷0858 این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحوم علیرضا شکری مرزنگو  فرزند حسن و شماره شناسنامه ۳۱8۹ صادره 
از بابلسر در تاریخ ۹۷/8/4در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ۱- امیر محمد شکری مرزنگو فرزند علیرضا به 
شماره شناسنامه 0404۳۱6فرزند متوفی  2- امیر حسین شکری مرزنگو فرزند علیرضا 

به شماره شناسنامه 4۹8025۷۷04فرزند متوفی
۳-  فریبا شکری  مرزنگو فرزند علیرضا به شماره شناسنامه4۹80۱2450۱ فرزند 

متوفی 
4- فرشته فدائی فرزند قدرت اهلل به شماره شناسنامه 4۹8۹5۱4084همسر متوفی 

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم  پری جعفرنیا دارای شناسنامه شماره 6۹5 به شرح دادخواست به کالسه 8/۱۳52/۹۷ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد جعفرنیا اسبوئی 
به شناسنامه 560 در تاریخ ۹۳/6/2۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم عبارتند از  ۱- حشمت اهلل جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و رقیه شماره شناسنامه ۱۱ فرزند 
متوفی  2- امیر جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و رقیه  شناسنامه ۱۱ فرزند متوفی  ۳- عزیزاهلل جعفرنیا 
اسبوئی  فرزند احمد و رقیه به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی  4-  مبین جعفرنیا اسبوئی  فرزند 
احمد و رقیه شماره شناسنامه 568008۱2۹6فرزند متوفی 5-  معین جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و 
رقیه شماره شناسنامه 568008۱۳0۱فرزند متوفی 6-  محبوبه جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و رقیه 
شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی ۷-  پری جعفرنیا فرزند احمد و رقیه به شماره شناسنامه 6۹5 فرزند 
متوفی 8-  پروین جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و رقیه شماره شناسنامه 4فرزند متوفی ۹-  فاطمه 
جعفرنیا اسبوئی  فرزند احمد و رقیه به شماره شناسنامه56800۷۳۱88 دختر متوفی  ۱0- رقیه قاسم 

نژاد فرزند ابوالقاسم و ریحانه شماره شناسنامه ۳۱۷ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابلبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
آگهی

آقای عظیم امینی برابر وکالتنامه 262۱۱0-۱۳۹۷/۱0/۱2 دفتر خانه ۳۹ تهران از مالک 
آقای میرمحمد میرعلی زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بایربه مساحت 
۱000متر مربع قطعه۷۱6۷ بشماره 88۳۱ فرعی از 6۹اصلی مفروز از اصلی نامبرده 
واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد بنام آقای میرمحمد میرعلی 
زاده ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره – مورخ – تنظیمی-دفترخانه – و 
طبق سند رهنی -دفترخانه –در رهن  به متقاضی منتقل شده است بعلت جابجایی 
مفقود گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م.الف: ۱۱6۱
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

سخنگوی قوه قضاییه:

ورود مدعی العموم به عدم کاهش قیمت برخی کاالها

بانک  رئیس  گفت:  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس 
مرکزی در جلسه فراکسیون اعالم کرد امیدی به کانال مالی 

اروپا نداریم اما باید از آنها مطالبه کرد و طلبکار بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی جزئیات 
جلسه این فراکسیون با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح 
و  نمایندگان سواالت  نشست  این  در  داد:  ادامه  کرد. وی 
مباحث خود را مطرح کردند و سپس رئیس بانک مرکزی 
ضمن پاسخ  به سواالت گزارشی ارائه کرد.عضو کمیسیون 
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  ومحاسبات  بودجه  برنامه، 
داشت: در نشست امروز فراکسیون سواالتی در مورد حساب 
ذخیره ارزی، تورم، نارضایتی مردم از بانک ها مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم توزیع ارز در کشور مورد سوال 
قرار گرفت، بیان داشت: نمایندگان نکته ای را یادآور شدند 

برای  واگذار شده  ارز  ازای حدود 2.7 میلیارد دالر  به  که 
واردت، کاالیی وارد کشور نشده است.حاجی بابایی گفت: 
همتی مطرح کرد که دو موضوع مهم ارز و پول در بانک 
و  تورم  و در حالی که مردم مشکل  است  مرکزی مطرح 
معیشت دارند، اما ثبات ارزی به وجود آمده است.وی گفت: 
همتی تاکید کرد دولت هیچ نقشی در باال رفتن قیمت ارز 
ندارد، از سوی دیگر بر این باوریم که باید با کمترین هزینه 
بهترین نتیجه را بگیریم، اما اینکه چرا قیمت ها پایین نمی 
این حال همه فکر می  با  به دلیل چسبندگی است،  آید 
کنند قیمت دالر دوباره افزایش پیدا می کند.عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به صحبت های 
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: از 33 میلیارد دالر صادرات 
صورت گرفته 7 میلیارد دالر آورده شده که 5.5 میلیارد دالر 
آن برای پتروشیمی ها است. رئیس بانک مرکزی تاکید دارد 

که باید حل مشکالت با بانک مرکزی هماهنگ شود که البته 
آنها به تنهایی نمی توانند مشکالت را حل کنند.حاجی بابایی 
اظهار داشت: به اعتقاد رئیس بانک مرکزی مشکل اساسی 
ما ارز نیست بلکه ریال است، بحث پولشویی و قاچاق وجود 
دارد، همچنین عنوان شد که  جلوی چک پول هایی را که 
نماینده  اند.این  در دوبی خرید و فروش می شد را گرفته 
مجلس تاکید کرد: یکی از مشکالتی که بانک مرکزی دارد 
دولتی ها و نمایندگان هستند که با مصاحبه ها تصمیمات 
بانک مرکزی را خراب می کنند.وی ادامه داد: رئیس بانک 
مرکزی در باره روابط بین ایران و کشورها گفت که مسیر 
برای چین و کره باز شده و مسیر برای برقراری رابطه با هند 
در حال باز شدن است، با ترکیه نیز مذاکرات خوبی صورت 
گرفته است. از سوی دیگر امیدی به کانال اروپا نداریم اما 
باید از آنها مطالبه کرد و طلبکار بود.نماینده مردم همدان 

و فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توضیحات 
همتی گفت: وی عنوان کرده که بحث بازار پول بسیار مهم 
است و حساس ترین قسمت اقتصاد کشور بانک ها هستند، 
سه نوع بانک داریم بعضی ها وضع خوبی دارند، برخی وضع 
خوبی ندارند و اوضاع تعدادی از بانک ها خیلی خراب است.

بیان  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
داشت: به گفته همتی نقدینگی سرگردان نداریم، هدایت 
نقدینگی معنا ندارد، نقدینگی 1700 هزار میلیارد 30 درصد 
قدرت خود را به دلیل تورم از دست داده است، به همین 
دلیل در نظر دارند 4 صفر را از پول حذف کنند، که باید هر 
چه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به 
این معنا است که به جای 10 هزار تومان گفته شود 100 
تومان.رئیس بانک مرکزی در این نشست تاکید داشت که 

اصالح نظام بانکی را با سرعت انجام می دهند.

برنامه ریزی برای حذف صفرهای پول ملی
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قطع یارانه سه دهک باال به استان ها واگذار شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: در الیحه بودجه سال 
۹8، قطع یارانه سه دهک باالی جامعه به استان ها واگذار شده و قرار است اعتبار 

حاصل از آن در هر استان صرف طرح های عمرانی و یا فقرزدایی گردد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، احمد بیگدلی به شفافیت الیحه بودجه سال ۹8 
اشاره کرد و افزود: شفافیت کامل در بودجه با شرایط موجود در کشور به این 
زودی عملیاتی نمی شود.وی ادامه داد: نمایندگان مجلس که وظیفه بررسی و 
حالجی بودجه را دارند، به 80 درصد بودجه که اغلب مربوط به برخی مراکز، 
موسسات، نهادها است، ورودی ندارند.وی گفت: آنچه به طور عمده در مجلس 
روی آن بحث و بررسی می شود، مسائل و مواد مربوط به بودجه عمومی است 
که برای سال آینده رقم آن 40۷ میلیارد تومان برآورد شده است.بیگدلی در بخشی 
دیگری از سخنان خود به مسائل مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره 
کرد و افزود: از زمان آغاز اجرای این قانون قرار بود یارانه دهک های باال به مرور 

قطع شود ولی این موضوع اتفاق نیفتاد که باعث بروز مشکالتی شده است.

هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس نیست
 عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس قرار 

ندارد و همه استیضاح ها از دستور کار خارج شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس  
در حاشیه جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران 
در خصوص آخرین وضعیت استیضاح وزرا، گفت: هیچ استیضاحی در دستور 
نیست و همه استیضاح ها از دستور کار خارج شده است؛ طراحان استیضاح وزیر 
کشاورزی نیز امضاها را پس گرفتند.وی در خصوص استیضاح وزیر کشور نیز، 
گفت: برای استیضاح وزیر کشور حدود 20 امضا جمع شده بود که همه استیضاح 
کنندگان انصراف دادند.عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد 
نامه رهبر انقالب به مجلس در مورد عدم استیضاح وزرا ،گفت: اطالعی از این 

نامه و یا توصیه ندارم.

ورود مجلس نمایندگان آمریکا 
به پرونده تجاری ترامپ

مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم به انجام تحقیقات در خصوص پرونده تجاری 
»دونالد ترامپ« و روابط ویژه او با روسیه و عربستان سعودی را دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در حالیکه قرار است اعضای جدید مجلس 
نمایندگان آمریکا در خصوص ادامه حمایت های کاخ سفید از عربستان در 
جنگ یمن و همچنین استیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده 
تصمیم گیری کنند، یک اقدام جدید دیگر نیز قرار است از سوی کپیتال هیل 
علیه ترامپ انجام شود.میدل ایست آی در این رابطه می نویسد: »اریک سوالوِل« 
)Eric Swalwell( عضو ارشد کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از 
طرح این کمیته برای ورود به پرونده روابط تجاری رئیس جمهور این کشور خبر 
داد.تحقیقات این کمیته احتماال برخی ارتباط  های مشکوک »سازمان ترامپ« با 
عربستان سعودی را نیز شامل خواهد شد.این تحقیقات عموما متمرکز بر کسب 
و کارهای تجاری ترامپ و روسیه در سال های ابتدایی دهه گذشته خواهد بود، 
اما موارد دیگری نیز در کنار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به گفته این 
قانونگذار دموکرات، نماینده های البی سعودی در آمریکا، از زمان پیروزی ترامپ 
در انتخابات 20۱6 از جمله بزرگترین مشتریان هتل های او بوده اند.بنا به آمار 
وزارت دادگستری آمریکا، یکی از نهادهای وابسته به دولت عربستان سعودی در 
مارس گذشته میالدی به تنهایی 2۷0 هزار دالر خرج اجاره اتاق های هتل سازمان 

ترامپ در واشنگتن و سفارش غذا از این هتل کرده بود.

 بار سنگین کشتیرانی 
در شرایط تحریم

جلسه دیدار جمعی از مدیران کشتیرانی با معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون اول 
رئیس جمهور؛ دکتر اسحاق جهانگیری در این دیدار با 
بیان اینکه برنامه دشمنان ملت ایران شناسایی و تحریم 
گلوگاههای اصلی اقتصاد کشور است تا از این طریق 
زندگی و معیشت مردم را در فشار و تنگنا قرار دهند، 
گفت: در این راستا مهمترین هدفگذاری آمریکایی ها 
این است که جریان واردات کاال به کشور اعم از مواد 
اولیه تولید و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با مشکل 
این  افزود: در  مواجه شود.معاون اول رییس جمهور 
شرایط و در دوره تحریم، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور، 
بار سنگینی دوش دارد و در شرایطی که شرکت های 
کشتیرانی خارجی بدلیل تحریم، همکاری خود را با ایران 
قطع کرده اند، مسئولیت و بار مضاعفی بر دوش شرکت 
های داخلی قرار دارد تا روند واردات و صادرات کاال 
بدلیل محدودیت در بخش حمل و نقل متوقف نشود.
دکتر جهانگیری از تالش و همت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران و سایر شرکت های مرتبط با حمل و نقل 
دریایی بخاطر کمک به پیشبرد برنامه های اقتصادی 
کشور و استمرار فعالیت با وجود فشارها و تحریم های 
آمریکا قدردانی کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش 
مهم هزینه های حمل و نقل در تعیین قیمت کاال، انتظار 
دولت از شرکت های کشتیرانی این است که در مقطع 
فعلی و شرایط حساس کنونی، با همت مضاعف، هزینه 
های حمل و نقل را تا حد امکان کاهش دهند و اجازه 
ندهند جریان واردات و صادرات کشور با کندی مواجه 
شود.وی همچنین با اشاره به تکمیل ناوگان دریایی و 
واردات انواع کشتی و شناور به کشور، این اقدام را کاری 
مهم و بزرگ توصیف و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با 
کمک همه بخش ها، قرارداد و ساز و کارهای الزم برای 
این موضوع ظرف مدت زمانی کوتاه به سرانجام رسید 
و تعدادی کشتی و شناور در اختیار کشور قرار گرفت. 
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت اهتمام جدی 
دارد مهمترین مشکالت و موانع پیش روی کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و شرکت های مرتبط نظیر تامین 
سوخت، مسائل مالیاتی، کمبود کانتینر و سایر موانع را 
برطرف و در صورت نیاز تالش خواهد شد در دوره 
تحریم، مقررات و قوانینی که مانع فعالیت این شرکت 
ها هستند اصالح شود تا کشتیرانی جمهوری اسالمی 
و شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دریایی بدون 
دغدغه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.دکتر جهانگیری 
همچنین با اشاره به ظرفیت های گسترده کشور در بخش 
حمل و نقل دریایی، تصریح کرد: ایران می تواند خدمات 
فراوانی در بخش حمل و نقل دریایی و ترانزیت کاال 

به سایر کشورها ارائه و از این طریق کسب درآمد کند.

خبرخبر

به  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
برکت خون شهدا و پیشرفت های در عرصه علمی 
و دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی، دشمنان نظام 

اسالمی در موضع ضعف قرار گرفته اند.
وزارت  ازروابط عمومی  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفاع، امیر سرتیپ »امیر حاتمی« با حضور در جمع 
فرهیختگان و دانشگاهیان و نخبگان دانشگاه شیراز 
افزود:  دفاع  وزارت  تحقیقاتی  های  آزمایشگاه  و 
دانشگاه از دیرباز منشا اغلب تحوالت و پیشرفت 
ها در جوامع بوده و امروز به برکت انقالب اسالمی 
نقش دانشگاه در پیشرفت و توسعه علوم در عرصه 
های مختلف کشور بسیار پررنگ و حائز اهمیت 
است.وزیر دفاع تاکید کرد بخش دفاعی کشور با 
توجه به مسئولیت مهم خود در استقرار امنیت به 
عنوان نیاز اولیه جامعه انسانی پیشرفت های خود 
دلسوز  متخصصان  و  متعهد  نخبگان  مرهون  را 
از  یکی  اظهارداشت:  حاتمی  سرتیپ  است.امیر 
اسالمی  جمهوری  نظام  ارزشمند  دستاوردهای 
قطع وابستگی به استکبار و سایر کشور در زمینه 
بهداشت و امنیت بوده است که نقش دانشگاهیان 
بوده  کننده  تعیین  بسیار  موضوع  این  تحقق  در 
است.وی به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( با موضوع 
امنیت و سالمت اشاره و خاطرنشان کرد: »امنیت« 
و »سالمت« از نیازهای اولیه بشر محسوب می شود 
که در صورت برقراری انسان اهمیت آن را درک 
نمی کند اما به محض مواجه با مخاطره ای اهمیت 

این دو مقوله حیاتی ملموس و کامال قابل درک می 
شود.وی با یادآوری ظرفیت های علمی ایجاد شده 
در کشور طی چهار دهه گذشته گفت: ما امروز یک 
میلیون دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا و اعضا 
هیات علمی داریم و اگر یک هزار ساعت ظرفیت 
پژوهشی برای هر کدوم از این افراد درنظر گرفته 
شود در واقع یک میلیارد ساعت ظرفیت پزوهشی 
ایجاد شده است و اگرحدود 40درصد این ظرفیت 
به  بگیریم  نظر  در  مهندسی  و  فنی  بخش  در  را 
عبارتی ۳50 میلیون ساعت ظرفیت ایجاد می شود 
که در حال حاضر بهره ما از این ظرفیت در کشور 
حدود یک درصد است و البته این محاسبات منهای 
ظرفیت های فرهنگی و آموزشی و سایر ظرفیت 
های کشور است.وزیر دفاع با بیان این که باید از 

ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه نهایت بهره را برد، اظهار 
داشت: انجام کارهای تحقیقاتی از طریق دانشگاه 
بسیار کم هزینه تر از سایر بخش های تحقیقاتی 
کشور است چرا که دانشجویان در دوران تحصیل 
خود ضمن برخورداری از آموزش های تخصصی 
به  شایانی  رساله کمک  ارائه  طریق  از  توانند  می 
پیشبرد اهداف کشور کرده و باعث بوجود آمدن 
منابع پایدار در حوزه تحقیقات شوند.امیر سرتیپ 
های  آزمایشگاه  در  حضور  با  ادامه  در  حاتمی 
به  در سخنانی  دفاع  وزارت  به  وابسته  تحقیقاتی 
نقش حساس و خطیر آزمایشگاه های تحقیقاتی 
در حفظ و ارتقای قدرت بازدارندگی اشاره کرد و 
گفت: آزمایشگاه های تحقیقاتی باید بادرک درست 
و  علم  عرصه  تحوالت  و  اتفاقات  از  صحیح  و 

فناوری دردنیا بتوانند نیازهای ۳0 ساله آینده بخش 
دفاعی را پیش بینی و در آن مسیر گام بردارند.وی 
با یادآوری تحوالت پر سرعت در عرصه علم و 
فناوری تأکید کرد: بازدارندگی باید لحظه به لحظه 
به روز و رصد شود و آزمایشگاه های تحقیقاتی 
نیز باید فناوری های مورد نیاز آینده را پیش بینی 
و در آن مسیر حرکت کنند.وزیر دفاع با بیان این که 
نقش آزمایشگاه های تحقیقاتی در سراسر دنیا یک 
نقش تعیین کننده در پیشبرد سیاست ها و راهبرد ها 
است، افزود: سیاست امروز ایران اسالمی سیاست 
بازدارندگی است و این جزء ارزش های اعتقادی 
و ملی ما محسوب می شود.امیر سرتیپ حاتمی 
در همین زمینه اضافه کرد: اگر دشمنان لحظه ای 
احساس کنند ما در موضع ضعف قرار گرفته ایم 
مقدس  دفاع  دوران  را همچون  توطئه شوم خود 
در قالب حمله نظامی بر ما تحمیل خواهند کد و 
امروز به برکت خون شهدا و پیشرفت های صورت 
ارتقاء قدرت  گرفته در عرصه علمی و دفاعی و 
بازدارندگی دشمنان نظام اسالمی در موضع ضعف 
قرار گرفته اند.وی با بیان این که رابطه مجموعه 
دفاعی با بخش دانشگاهی و تحقیقاتی یک رابطه 
از نوع نسل جدید است اظهار داشت: امروز نیمی 
از کارکنان شرکت صنایع الکترونیک ایران)صاایران( 
ما  و  دهند  می  تشکیل  محققین  را  دفاع  وزارت 
همواره به عنوان یک وزارتخانه پیشگام در عرصه 

پژوهش از این مراکز حمایت خواهیم کرد.

وزیر دفاع: دشمنان در موضع ضعف قرار گرفته اند

آگهی حصر وراثت
آقای سعیدمرادیدارای شناسنامه شماره۳22000۷۷24 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷042۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنینتوضیح داده 
اقامتگاه  که شادروان شیخمرادمرادی به شناسنامه5۹6۹60۹۱۷۱در تاریخ۹۷/۹/22 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱. سعیدمرادی  ۳22000۷۷24  پسرمتوفی
2. امیدمرادی   5۹6۹8۷5۷40   پسرمتوفی

۳. آفاق مرادی  5۹6۹4۹۳۷۱6   دخترمتوفی
4. آذرمرادی  5۹6۹4۹۹۳0۷  دخترمتوفی

5. آرزو مرادی  5۹6۹8۹۳048  دخترمتوفی
6. آسیه محمدی  5۹6۹۷608۹۷  همسرمتوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

مفقودی
موتور  شماره  با  8۹۷ج42  پالک  شماره  با   ۷۹ مدل  نیسان  سواری  سبز  برگ   
z24058۳40zو شماره شاسی Pnk۱5z۹262۳۹بنام غالمحسین غالمحسینی عمران 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سهرابعلی گلین  امیری فرزند حسن  درخواستی که به شماره 66۳/۹۷/ش5 ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  خاتون خیاط کریمی فرزند محمد شماره شناسنامه  2 صادره از    تنکابن    در  
تاریخ8/28/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: سهرابعلی گلین امیری  فرزند متوفی
سبحان گلین امیری  فرزند متوفی
رحمان گلین امیری  فرزند متوفی

علی گلین امیری  فرزند متوفی
مریم گلین امیری  فرزند متوفی

معصومه گلین امیری  فرزند متوفی
جواهر گلین امیری  فرزند متوفی
زهره گلین امیری  فرزند متوفی

حوری گلین امیری  فرزند متوفی
حکیمه گلین امیری  فرزند متوفی

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

قاضي شعبه    پنجم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره۹۷0854  به  که  درخواستی  شرح  به  به  عیسی   فرزند  عابدی  حمزه  آقای   
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم عیسی عابدی فرزند حسین شماره شناسنامه 4 صادره از آمل در تاریخ 
۹6/8/۳0در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
۱-  عابدین عابدی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 4۹88۹4860۹فرزندمتوفی 

2- امین عابدی فرزند عیسی  شماره شناسنامه4۹88۹4۹۷۳۷ فرزند متوفی 
۳- حسن عابدی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه4۹88۹4۹۷45 فرزند متوفی 
4- حمزه عابدی فرزندی عیسی به شماره شناسنامه 4۹8۹5۳650۹فرزند متوفی
5-  حسین عابدی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 4۹8۹۷8682۳فرزند متوفی

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

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

دادنامه 
کالسه  پرونده۱4/82/۹۷ شماره دادنامه۹۷/۷/۷/62۷خواهان نادعلی  محمد حسین پور 
فرزند شعبان به آدرس بابل موزیرج آستانه سر آستانه ۱۱ منزل شخصی خوانده کاظم 

نصیری اعیسی  گیالنی هر دو مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا در خصوص دعوای آقای نادعلی محمد حسین پور به طرفیت کاظم 
نصیری عیسی  گیالنی  هر دو مجهول المکان خواسته مطالبه وجه به مبلغ 4۹ میلیون 
ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹6/5/۱0با عنایت به 
محتویات پرونده وکیل خواهان به دین شرح  بیان می دارد خواندگان بابت خلف وعده 
بابت حق عضویت  السالم  ابوالفضل علیه  پرداخت وام از صندوق همیار حضرت 
پرداختی به مبلغ 4۹ میلیون ریال به بنده بدهکارند فتوکپی مستندات ضمیمه سابقه 
می باشد در قبال دعوای خواهان  خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
به عمل آمده در شورا حضور نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیه به شورا اقامه و ارائه 
ننموده اند و لذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا اصل استناد 
خواهان در مشار الیه دلیل محق بودن خواهان می باشد به استناد مواد ۱۹8 و 5۱۹ و 
5۱5 و 522 ق ا د م  حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 4۹ میلیون ریال 
اصل خواسته و مبلغ ۱/080/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
ثبت دادخواست مورخ ۹6/5/۱0 لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ تعیینی از 
سوی بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و رای صادره غیابی 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از 
انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی 

دادگستری شهرستان بابل می باشد 
قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختالف بابل محمد ابراهیم زاده

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای رضا علی اصغرپور موزیرجی دارای شناسنامه شماره۳68۹۱ به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه2/۱0۳۹/۹۷  به 
چنین توضیح داده که شادروان حمزه علی اصغرپور موزیرجی به شماره شناسنامه 
5-2062۷5556۳در تاریخ ۹۷/2/۳۱اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
۱- رضا علی اصغرپور موزیرجی فرزند حمزه و بی بی زهرا به شماره شناسنامه۳68۹۱ 

صادره از بابل فرزند متوفی 
2- جالل  علی اصغرپور موزیرجی فرزند حمزه و بی بی زهرا به شماره شناسنامه 

۱822 صادره از بابل فرزند متوفی 
۳- عباسعلی علی اصغر پور فرزند حمزه و بی بی زهرا به شماره شناسنامه ۳00 صادره 

از بابل فرزند  فرزند متوفی 
4- یحیی علی اصغرپور موزیرجی فرزند حمزه و بی بی زهرا به شماره شناسنامه ۱۱24 

صادره از بابل فرزند متوفی 
5- مریم علی اصغرپور موزیرجی فرزند حمزه و بی بی زهرا و شماره شناسنامه ۱۳۷۹ 

صادره از بابل فرزند متوفی
6-  بی بی زهرا محمد حسین پور فرزند شعبان و نجیبه شماره شناسنامه 20 صادره 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
 پرونده کالسه ۹60۹۹8۱۱۱080020۳ شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۱۱۱08004۹۳خواهان آقای مسعود روحی فرزند حسین 
با وکالت آقای علی اکبر شعبانیان  فرزند محمد به نشانی مازندران بابل و بابل خیابان 
تختی ساختمان  ابتدای خیابان  مازندران  استان  مخابرات  اداره کل  روبروی  مدرس 

الماس طبقه 2 غربی 
خواندگان بانک سامان شعبه بابل به نشانی بابل خ مدرس جنب داروخانه بقراط آقای 
عبدالعلی کاکویی فرزند طالب به نشانی مجهول المکان  خواسته ابطال قرارداد مالی 
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای مسعود روحی فرزند حسین با وکالت آقای 
علی اکبر شعبانیان  به طرفیت ۱- بانک سامان شعبه بابل 2-عبدالعلی کاکوئی فرزند 
طالب به خواسته ابطال قرارداد های  وام به شماره های ۱-۱۱524۱-۱00-۹22۱و 
۳-۱۱524۱-۱00-642۱و 4-۱۱524۱-۹42۱و الزام خواندگان به خسارت دادرسی 
بدین توضیح  که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشت آقای عبدالعلی 
کاکائی از بانک سامان درخواست اعطای تسهیالت مالی می نماید موکل بنده و آقایان 
سید مصطفی سید ین  و هوشنگ نبی پور ضمانت ایشان را با امضا در قرارداد بانکی 
و در ظهر یک فقره چک به شماره سریال5۳206۹ بانک ملی به عهده می گیرند و وام 
مبلغ آن ۱50 میلیون ریال بوده که توسط وام گیرنده نسبت به تادیه اصل وام و سود 
آن اقدام می نماید بانک سامان بدوادو فقره تسهیالت جدید به مبلغ 40 میلیون ریال 
به آقای عبدالعلی کاکوئی اعطا می کند و بدون اطالع ضامنین از همان ضمانت برای 
قراردادهای الحق استفاده می نماید وام گیرنده در سررسید از پرداخت وام های الحق 
خودداری که بانک سامان نیز به استناد اسناد سابق برای وام های بعدی در شعبه هشتم 
دادگاه عمومی بابل مبادرت به طرح دعوی می نماید لذا با توجه به اینکه موکل در 
قبال وام جدید مسئولیتی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را 
دارد خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافتند و نسبت به ادعای 
خواهان دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اند بنابراین دادگاه در راستای رسیدگی به ادعای 
خواهان و کشف واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظریه 
کارشناس داللت دارد با توجه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین آقای مسعود روحی تنها 
در تسهیالت مضاربه شماره 0۹42۱-۱۱524۱۱-۱در تاریخ 84/۳/۹ عنوان ضامن فرم 
تعهد نامه ها و سفته ها را امضا نموده که تسهیالت مذکور در تاریخ 84/۹/28تسویه  
گردید لیکن در دو فقره تسهیالت شماره های ۳-4-۹42۱۱00۱۱5224هیچگونه تعهد 
و ضمانتی از ضامنین گرفته نشده و آقای مسعود روحی هیچگونه تعهد و ضمانتی 
در تسهیالت صدر االشاره  ندارد نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابالغ در فرجه 
قانونی مصون  از ایراد و اعتراض باقیمانده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب 
قانون  ماده ۷۱۷  برابر  عنه   مضمون  توسط  دین  ادای  از  پس  اینکه  لحاظ  به  فوق 
مدنی ضامن بری  می شود و در پرونده تسهیالتی شماره0۹42۱-۱۱524۱۱-۱  بانک 
سامان خواهان به عنوان ضامن با تاوجه  به پرداخت دین از ناحیه بدهکار بری الذمه 
شده و در پرونده های اعطای تسهیالت شماره های ۳-4-۹42۱۱00۱۱524ضمانتی 
ننموده  تا در قبال دین بدهکار مسئول باشد لذا دعوی خواهان وارد بوده و به استناد 
مواد ۱۹8 و 5۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال قرارداد های وام به شماره 
مابین  ۱-۱۱524۱-۱۱-۹22۱و۳-۱۱524۱-۱00-۹42۱و4-۱۱524۱-۹42۱فی  های 
خواهان و خوانده ردیف اول صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ 
5۹5 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ۷56 هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و چهار 
میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق خواهان محکوم می نماید حکم صادره 
در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور 

ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل سید مرتضی حسینی

مفقودی
 بر گ سبز سواری پیکان ۱600i مدل 82 با شماره پالک ۱42ط۳2 ایران ۷2 با شماره 
موتور ۱۱۱5824554۱و شماره شاسی 00824۳6684بنام علی ذبیحی مفقود گردیده و 

 بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد

تجدیدآگهی مزایده 
صفادشت  شهرداری 
نشست   11 بند  باستناد  دارد  درنظر 
اسالمی  محترم  شورای   84 شماره 
کاربری  با  زمین  فروش  شهردرخصوص 
اقدام  ازطریق مزایده عمومی  مسکونی 

نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتر به واحد 

امالک مراجعه نمایند.
 پایان تحویل مدارک : 1397/10/29
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

آگهی مناقصه
صفادشت  شهرداری 
باستناد  دارد  نظر  در 
ابالغیه شماره 392271 مورخ 97/7/7 
آسفالت  روکش  اجرای  درخصوص 
نماید. اقدام  عمومی  مناقصه  ازطریق 
برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار : 7/500/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک :1397/10/29
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز سواری پژو 206  مدل ۱۳۹2 پالک ۷46 ل 25 82 
موتور ۱60B006۱66۹ شاسی NAAP4۱FD۳DJ۹0844۱ مفقود گردید و از 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز سمند مدل ۱۳88 پالک 664 ج 85 82 موتور ۱4۷8800۳5۳۱ 

شاسی NAACJIJC2AF254442 مفقود گردید و از درجه اعتبار  ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری لیفان x60 مدل ۹۳ با شماره پالک 5۷۱ص۹۱ ایران 82 با شماره موتور 
ابوالفضل  NAKSG4۳۱8EB۱24۷2۱بنام  شاسی  شماره  LFB4۷۹Q۱40۷0۱5۹۷و 

 بابلشکوهی کوچک سرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 4۱۱/۹۷/ش5

 بدینوسیله به    رضا  خوبی سرشت  شغل کارمند     به آدرس :   تنکابن -خ طالقانی-کوچه 
کاوه- جنب پاساي پردیس - کوچه بن بست  ط یک )مجهوالمکان (    ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 56۹مورخ  ۹۷/8/2۹ از شعبه  5 حکمی شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   66/000/000 ریال  
بابت اصل خواسته و مبلغ 000/ ۹۱5 ریال بابت هزینه دارسی      ، در حق خواهان    کیمیا 
کجدی نژاد لنگرودی فرزند حسن        به نشانی :   رشت -خ ۷ کانی -کوچه اسالمی -کوچه 
کلهر - ساختمان یاشار -پالک۱ ف ۱ کد پستی 66۳45-4۱4۳6   ، صادر و اعالم میگردد. به 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر شعبه  پنجم حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

چاپ پول و انتشاراوراق مشارکت از عوامل افزایش نقدینگی
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بابیان اینکه رشد نقدینگی در دولت یازدهم 
و دوازدهم به 400 برابر افزایش یافت،چاپ پول و انتشار اوراق مشارکت را از عوامل افزایش 

نقدینگی خواند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  در 
خصوص الیحه بودجه سال 98، گفت: الیحه بودجه 98 قرار بود 15 آذر به مجلس ارائه شود اما به 
دلیل اینکه پیش بینی های درآمدی این الیحه با شرایط تحریم تطابقی نداشت، مجدداً با توصیه 
بزرگان به دولت بازگشت تا اصالح شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: با اصالحات اعمال شده بر الیحه بودجه، الیحه ای که به مجلس ارائه شد تا اندازه ای واقعی 
تر شده است و درآمدهای بودجه نزدیک تر به واقعیت دیده شده است.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بابیان اینکه باید بپذیریم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط فروش 
نفت کاهش خواهد یافت، افزود:نمی توانیم کاهش درآمدهای نفتی را مستقیماً از محل افزایش 
درآمدهای مالیاتی ایجاد کنیم زیرا واحدهای تولیدی ما مشکالت زیادی دارند و توانایی پرداخت 
مالیات بیشتر را ندارند.بهمنی با تاکید بر اینکه دولت باید درآمدهای بودجه 98 را واقعی پیش بینی 
کند،گفت: هزینه های دولت واقعی است، باید درآمدها نیز واقعی دیده شود علی رغم اصالحات 
دیده شده هنوز هم الیحه بودجه به چکش کاری نیاز دارد.وی با انتقاد از افزایش 400 برابری 
نقدینگی کشور، گفت: نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم به 1700 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است و اگر کنترل نشود، مجدداً به بازار سفته بازی وارد شده و قیمت ها افزایش خواهد یافت.

تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT درمجلس تا ماه آینده 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: پرونده الیحه 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( تا هفته آتی در مجلس بسته و به 

همراه الیحه پالرمو تا یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »حشمت اهلل فالحت پیشه« دیروز در توضیح روند تصویب 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی اظهارداشت: روند بررسی این الیحه با توجه به ارتباط آن 
با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ُکند شده بود اما با پیگیری های بسیار و بررسی در 
نهایت تصویب و مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. وی تصریح کرد: دو 
الیحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط به اصالح قوانین داخلی بود که نخست الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چندی پیش تصویب و ابالغ و دوم الیحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی بود که با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نظر مجلس شورای اسالمی 
در مجمع تشخیص تصویب شد.وی خاطرنشان کرد: اصالح این دو لوایح برای تامین توصیه های 
FATF در دستور کار قرار گرفت، دو لوایح الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته )پالرمو( نیز به زودی در دستور کار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار می گیرد.وی افزود: الیحه CFT چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان 
رفت و آمد داشته است، شورای نگهبان بعد از اینکه 22 ایراد به این الیحه گرفت؛ کمیسیون 
امنیت ملی مجلس نشستی با حضور همه دستگاه ها داشت که ایرادات رفع شد، پس از این 

اصالح شورای نگهبان مجدد سه ایراد به الیحه گرفته است
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تایید نقشه احداث بیمارستان ۳۰۰ 
تختخوابی نسیم شهر

عضو شورای شهر اسالمی نسیم شهر با اشاره به 
موافقت اصولی وزارت بهداشت با نقشه احداث 
بیمارستان ۳00 تختخوابی حضرت ابوالفضل)ع( 
نسیم شهر گفت: به زودی این موافقت نامه به شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان بهارستان ابالغ می شود

حسن زارعی با اشاره به کمبود سرانه درمانی و 
در  تسریع  داشت:  اظهار  نسیم شهر  در  بهداشتی 
روند احداث بیمارستان ۳00 تختخوابی حضرت 
 20 بر  بالغ  مساحتی  در  نسیم شهر  ابوالفضل)ع( 
هزار مترمربع می تواند پاسخگوی نیازهای درمانی 
شهروندان منطقه مردم و حتی شهرهای مجاور و 

پوشش سوانح جاده ای محور تهران- ساوه باشد.
وی با اشاره به احداث بیمارستان نسیم شهر و ارتقای 
سطح درمانی این شهر تصریح کرد: از آنجا که در 
نسیم شهر تنها یک درمانگاه تأمین اجتماعی وجود 
دارد و مطالبات درمانی شهروندان تأمین نمی شود 
احداث  با  تا  داریم  تالش  فراوان  پیگیری های  با 
بیمارستان و دی کلینیک تخصصی نسیم شهر هر 
چه سریع تر شاهد ارتقا جایگاه سالمت در این شهر 
باشیم. عضو شورای شهر اسالمی نسیم شهر افزود: 
در حال حاضر این پروژه بزرگ در شهرستان با 
حمایت ها و پیگیری های مستمر نماینده مجلس، 
شهر  اسالمی  شوراهای  و  بهارستان  فرماندار 
نسیم شهر و همچنین مدیر شبکه بهداشت شهرستان 
صورت پذیرفته است که در در روزهای آتی نسبت 
به دیوارکشی آن از سوی شهرداری نسیم شهر اقدام 

می شود.
زارعی ادامه داد: نقشه و موافقت اصولی بیمارستان 
۳00 تختخوابی حضرت ابوالفضل)ع( نسیم شهر 
وزارت  از طریق  را  اداری خود  و  پایانی  مراحل 
بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی ایران 
طی کرده و به زودی به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بهارستان ابالغ می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شاخص  های بهداشتی 
و درمانی نسیم شهر باید همگام با مقوله بهداشت 
و درمان و رویکرد نظام سالمت برای رفاه حال 

شهروندان ارتقا پیدا کند.

 برگزاری نشست روابط عمومی های 
آب وفاضالب شهری مازندران 

ساری - سامان علیزاده: در راستای برگزاری 
جشن 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و نیز برنامه ریزی جهت باشکوه برگزار نمودن 
برنامه های دهه فجر، نشست روابط عمومی های 
آب وفاضالب شهری مازندران در ساری برگزار 
شد. به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مدیر 
نشست ضمن  این  در  عمومی شرکت  روابط 
تبریک فرا رسیدن ۱۱ دی ماه ، بیست و هشتمین 
سالگرد تاسیس شرکتهای آب وفاضالب، گفت: 
اطالع  مردم  به  باید  شرکتها  این  دستاوردهای 
رسانی شود که ایام دهه فجر بهترین زمان برای 

این امر است.
بهمن آذرمنش، با بیان اینکه شرکت آبفاشهری 
در سال ۱۳۷0در مازندران تشکیل شد، افزود: 
وفاضالب  آب  بخش  در  اخیر  سال   28 طی 

پیشرفتهای خوبی صورت گرفت.
وی، ضمن تاکید بر حضور اقشار مختلف مردم 
در آیین افتتاح و یا بهره برداری از پروژه ها در 
ایام دهه مبارک فجر، تصریح کرد: تمامی بخشها 
و کارکنان آب وفاضالب شهری مازندران تالش 
می کنند پروژه ها و طرحهای در خور وشأن 
مردم استان را در راستای تامین آب شرب کافی و 

مطلوب به بهره برداری برسانند.

خبر

 شهرداری کرج به سیمای ظاهری
 میادین و بلوارهای اصلی رسیدگی کند

سیمای  ساماندهی  خواستار  کرج  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
ظاهری میادین و بلوارهای اصلی این کالنشهر شد. 

پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی  از  نقل  به  به گزارش زمان 
در  از دستور  پیش  نطق  کلیشمی طی  مهدوی  شهر کرج، غدیر 
ابتدای صد و پانزدهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج، 
با بیان اینکه ارتقای بصری بلوارها و میادین سطح شهر به ایجاد 
نظم و آرامش کمک شایانی می کند، گفت: برغم تذکرات متعدد 
اما گذرگاه های اصلی و پُردتردد همچنان شلوغ و آشفته هستند 
و شهروندان از مشاهده مناظر میادیِن نازیبا احساس افسردگی و 

سردرگمی می کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری کرج می تواند در گام نخست تعدادی از 
میادین سطح شهر را جهت زیباسازی و ارتقای بصری به صورت 
پایلوت انتخاب کند، خاطر نشان کرد: آندسته از المان هایی که با 
جانمایی نامناسب ایجاد اغتشاش بصری کرده اند، باید ساماندهی 
شوند و ترکیبی صحیح از رنگ ها و تصاویر و المانها می تواند 
در شهروندان ایجاد امنیت روانی و آرامش نماید. در این راستا 

تجربیات موفقی وجود دارد که می توان از آنها الگوبرداری کرد.
این مسئول خواستار ساماندهی و جانمایی صحیح ایستگاه های 
تاکسی شد و با تاکید بر تاثیر شگرف آن بر روان سازی ترافیک، 
بیان داشت: برخی اقدامات با کمترین هزینه اما باالترین بهره وری 
که  باشد  می  باالیی  های  هزینه  است،  مبرهن  آنچه  و  دارند  را 
ترافیک و آلودگی هوا به محیط زیست تحمیل می کنند. امیدواریم 
شهرداری کرج حداقل 5 کیلومتر از بلوارهای اصلی را به صورت 
پایلوت به لحاظ عالئم راهنمایی و رانندگی، المانها، خطی کشی ها 
و جانمایی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس ساماندهی کند تا مقدمه 

ای برای اقداماتی آتی باشد.

 بهره مندی ۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه
 از خدمات گازرسانی

کرمانشاه- خبرنگار زمان: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 
هزار  و 800  میلیون  یک  تاکنون  گرفته  انجام  اقدامات  با  گفت: 
نفر که ۹0 درصد جمعیت استان را شامل می شود تحت پوشش 

خدمات گازرسانی قرار گرفته اند. 
مطلب  این  بیان  با  روابط عمومی، سیروس شهبازی  گزارش  به 
اظهار کرد: بهره مندی این میزان جمعیت از گاز طبیعی در استان 
کرمانشاه با اجرای  5۱6  کیلومتر خطوط انتقال، اجرای 8 هزار 
و  گاز  انشعاب  هزار  کیلومتر شبکه گذاری، نصب  250  و600 

پذیرش بیش از 560 هزار مشترک، امکان پذیر شده است.
وی افزود: در حال حاضر 28 شهر و یکهزار و ۱20 روستای استان 
کرمانشاه به شبکه گاز متصل شده اند و ضریب نفوذ گاز در بخش 
شهری به ۹۹.۳ درصد و در بخش روستایی به 6۳ درصد رسیده 
است. شهبازی گفت: گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده 
انجام گرفته  ریزی  برنامه  مطابق  و  است  کار شرکت  در دستور 
طی دو سال آینده همه شهرهای غیر برخوردار از گاز و نیز همه 

روستاهای باالی 20 خانوار از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در کنار 
افزایش کیفیت خدمت  توسعه کمی شبکه گازرسانی در استان، 
رسانی و رضایتمندی مشترکین و ذی نفعان شرکت نیز در دستور 
اجرا  دست  در  خوبی  اقدامات  راستا  این  در  و  دارد  قرار   کار  

می باشد.

خبر

حیاتی  زیرساخت های  از  حفاظت  همایش 
کشور با مشارکت شرکت سهامی برق منطقه ای 
استانداری  غیرعامل  پدافند  کل  اداره  و  گیالن 

گیالن برگزار شد.
مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن و رئیس کارگروه تخصصی 
انرژی و آب پدافند غیرعامل استان گیالن در 
حیاتی  زیرساخت های  از  حفاظت  همایش 
مانند  مختلف  مراکز  اهمیت  به  توجه  گفت:با 
شبکه های خطوط انتقال، فوق توزیع، نیروگاهها، 
شبکه های آب، گاز و سایر تاسیسات که نقش 
آخرین  براساس  باید  دارند  اساسی  و  حیاتی 
یافته های علمی و عملی براساس ضوابط اجرایی 

پدافند غیرعامل مورد حفاظت قرار گیرند.
دیدن هر  رفتن و خسارت  بین  از  افزود:  وی 
و  لطمات  می تواند  زیرساخت ها  این  از  یک 
صدمات جبران ناپذیری داشته باشد لذا باید از 
بروز خسارات جلوگیری کرد و در همین راستا 

در استان گیالن اقدامات بسیار خوبی انجام شده 
است.

معاون  نکوئی  دکتر  است  حاکی  گزارش  این 
مالک  صنعتی  دانشگاه  پژوهش  و  آموزش 

اشتر تهران بر اساس نگرش بین المللی مباحث  
و  تاب آوری  پایداری،  زیرساخت،   حفاظت 
و...  زیرساخت ها  آسیب پذیری  تحلیل  طرح 
مورد بحث و بررسی قرار داد و افزود:بر اساس 

با  مقایسه  در  ما  کشور  خوشبختانه  ارزیابی ها 
کشورهای منطقه به پیشرفت بسیار خوبی دست 

یافته  است.
وی اضافه کرد: در طی ۳سال اخیر پیشرفت های 
مباحث  در  دانشگاهی  حوزه  در  جدی  بسیار 
پدافند غیرعامل حاصل شد و خوشبختانه هم 
اکنون فضای پایان نامه ای دانشجویان به مباحث 

پدافند غیرعامل معطوف شده است.
گفتنی است این همایش از سوی شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن با همکاری اداره کل پدافند 
غیرعامل استانداری گیالن در سالن اجتماعات 
با  و  گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
حضور دکتر نکوئی معاون آموزش و پژوهش 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران و استاد حوزه 
پدافند غیرعامل در گیالن برگزار شد و جمعی از 
مدیران، مسئوالن و اعضای کارگروه تخصصی 
گیالن  استان  غیرعامل  پدافند  آب  و  انرژی 

حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن تاکید کرد:

حفاظت از زیرساخت های حیاتی در پدافند غیرعامل

افزایش 18 برابری جمعیت تحت پوشش 
شبکه فاضالب اصفهان

بهادری - اصفهان:  ازآغاز فعالیت شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان  در  سال  ۱۳44 تا سال 
۱۳5۷ حدود ۱68 هزار نفر تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب قرار گرفتند این در حالیست که 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تا کنون 
بیش از 2 میلیون و ۹۷8 هزار و 542 نفر در استان 
اصفهان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شدند 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه 5۳ سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب 
در اصفهان می گذرد اعالم کرد:  اصفهان اولین 
آن  بوده که شبکه فاضالب در  شهر در کشور 
اجراء گردیده است ، همچنین  استان اصفهان 
با اجرای 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضالب 
بیشترین میزان خطوط اجراء شده در کشور را به 
خود اختصاص داده است که  ۱۳ درصد خطوط 
شبکه فاضالب اجراء شده  در کشور را شامل  

می شود .
مهندس هاشم امینی با اشاره به  اجرای خطوط 
شبکه فاضالب در دوران 40 ساله انقالب اسالمی 
هزار  حدود  سال 5۷  تا  سال 44  کرد:از  اعالم 
و۳5 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اصفهان 
اجراءشده بوددر حالیکه از سال 5۷ تا کنون بیش 
از 8 هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضالب در استان 
عملیاتی شد که بیانگر افزایش 8 برابری اجرای 
شبکه فاضالب در دوران پس از انقالب می باشد.
وی افزود: از سال 44 تا سال 5۷ حدود 56 هزار 
شددر  واگذار  مشترکین  به  فاضالب  انشعاب 
حالیکه از سال 5۷  تا کنون به 668 هزار و 5۷۱ 
متقاضی شبکه فاضالب واگذار شد که افزایش 
۱2 برابری را طی دوران 40 ساله انقالب اسالمی 
نشان می دهد. این در حالیست که در حال حاضر 
۷0 درصد  مشترکین تحت پوشش خدمات شبکه 

فاضالب دراستان اصفهان قرار دارند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه خانه 
فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره برداری 
استان  اکنون  هم  ساخت:  خاطرنشان  قراردارد 
اصفهان با 25 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره 
برداری رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضالب 
را در کشور دارد که ۱2 درصد تصفیه خانه های 

فاضالب را  در کشور شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
از  یکی  را  مشترکین  پایدار  شرب   آب  تامین 
اولویت ها برشمرد و اظهار داشت: از سال 5۷ 
تا کنون  جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ 4 میلیون و ۱55 هزار و 462 نفر 
می باشد در صورتی که از سال 44 تا سال 5۷ 
تنها ۳50 هزاز نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی 
امر  این  که  قرارداشتند  وفاضالب  آب  شرکت 
نشان دهنده افزایش ۱2 برابری تعداد جمعیت 
تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقالب تا 

کنون بوده است.
وی چگونگی تامین آب شرب مردم را در استان 
اصفهان بسیار حائز اهمیت دانست وخاطر نشان 
ساخت:استان اصفهان ازجمله استانهای مهاجرپذیر 
می باشد که همه ساله با رشد جمعیت روبرو 
است براین اساس تامین آب شرب مشترکین در 
این استان بسیار حائز اهمیت بوده است و دراین 
زمینه  از بدو تاسیس شرکت تا سال 5۷ حدود ۱5 
حلقه چاه آب حفر شد ولی از سال 5۷ تا کنون 
20۷ حلقه چاه آب حفر گردید که افزایش ۱4 
برابری حفر چاه در این دوران را نشان می دهد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد:حجم مخازن آب در استان اصفهان طی 
40 سال پس از پیروزی انقالب 2۷ برابر افزایش 
، حجم  تا سال 5۷  از سال 44  بطوریکه  یافت 
مخازن ۳5 هزار مترمکعب بوده در حالیکه این رقم 
از سال 5۷ تا کنون به ۹۳۹ هزار و 420 مترمکعب 
افزایش یافت.  مهندس هاشم امینی به افزایش ۱0 
برابری واگذاری انشعاب آب در دوران 40 ساله 
تصریح  و  پرداخت  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
کرد: از سال 5۷ تا کنون  به بیش از یک میلیون و 
۱۳5 هزار و 82۷ مشترک انشعاب آب به مشترکین 
واگذار شده  در صورتیکه از سال 44 تا سال 5۷ 
به ۱۱4 هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود. 
وی افزود: از سال 44 تا سال 5۷ فقط هزارو 4۱0 
کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجراء شده بود 
در حالیکه از سال 5۷ تا به امروز بیش از ۱4 هزار 
و 26۷ کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتی شد که 
رشد ۱0 برابری اجرای شبکه آب در استان را پس 

از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد. 

 آمادگی شهرداری گرگان برای مقابله 
با شرایط بارش برف و یخبندان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از آمادگی 
کامل شهرداری گرگان برای مقابله با شرایط بارش 

برف و یخبندان خبر داد.
اقدامات  خصوص  در  صفری  موسی الرضا 
پیش بینی شده و در حال اجرای این معاونت برای 
ایام سرد سال و مقابله با بحران های احتمالی در 
زمان بارش برف در گرگان اظهار کرد: دستورالعمل 
اجرای عملیات زمستانه توسط این معاونت تهیه و 
تدوین شده و طی نامه ای به شهرداری های مناطق 

و سازمان های تابعه شهرداری ارسال شده است.
وظایف  دستورالعمل  این  در  داد:  ادامه  وی 
معاونت ها، شهرداری های مناطق و سازمان ها قبل 
از برف، حین بارش برف و پس از آن مشخص 

شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان خاطرنشان 
کرد: نخستین اقدام ما شناسایی نقاط حساس و 
حادثه خیز بوده که در این نقاط باکس های ماسه 
و نمک تعبیه شده تا در صورت بارش برف و 
یخبندان، شهروندان و نیروهای خدمات شهری 
شهرداری گرگان بتوانند در کمترین زمان ممکن 
نسبت به ایمن سازی مسیر و عملیات نمک پاشی 
اقدام کنند. صفری با اشاره به نصب 25 باکس 
ماسه و نمک در سطح خیابان های گرگان، گفت: 
با شیب زیاد  بیشترین نقاط مدنظر، خیابان  های 
بوده که طی روزهای آینده نیز ۱0 باکس دیگر در 
محور ناهارخوران گرگان به عنوان محور پرتردد 
دو  تاکنون  کرد:  اضافه  وی  شد.  خواهد  نصب 
هزار کیسه ماسه و نمک پر شده با مشخصات 
مخصوص در انبارهای معاونت خدمات شهری 
و شهرداری مناطق ذخیره شده تا در زمان نیاز از 
آنها استفاده شود. معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان تصریح کرد: در محور زیارت اقدامات به 
صورت ویژه انجام شده و با توجه به نوع محور و 
مسیر دسترسی، امکانات الزم همانند ماسه و نمک 
ناحیه خدمات شهری  به صورت مجزا تحویل 
شهرداری گرگان در این منطقه شده و در زمان 
برف ویخبندان اقدامات الزم از سوی همکاران در 

این ناحیه انجام خواهد شد.
مسوولیت  تفکیکی  خوشبختانه  گفت:  صفری 
برای پیمانکاران هم انجام شده و دستگاه مکانیزه 

برف روب و نمک پاش آماده به کار است و در 
کنار این اقدامات، پیش بینی مکان اسکان موقت 
برای افراد گرفتار در برف و یا حادثه دیده در زمان 
برف انجام شده که سه سالن ورزشی در نظر گرفته 
شده تا در صورت بروز مشکل از این سالن ها برای 

اسکان موقت استفاده شود.
نمک  تن  حاضر 200  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
خریداری شده و در انبارها نگه داری می شود، بالغ 
بر 600 تن ماسه در انبار داریم تا در زمان برف و 

یخبندان استفاده شود.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح 
و  شهرداری  سنگین  خودروهای  تمامی  کرد: 
خودروهای  و  پیمانکاران  خودروهای  تمامی 
خدماتی مجهز به زنجیر چرخ شده و بررسی ها و 
سرویس های کارشناسی روی آنها صورت گرفته تا 

در زمان بحران به مشکل برخورد نکنیم.
صفری گفت: البسه مناسب برای کار در فصل سرد 
برای کارگران تهیه و تحویل کارگران شده تا در 

هنگام کار بتوانند از این البسه استفاده کنند.
در  آمادگی شهرداری  به ضرورت  اشاره  با  وی 
هنگام برف و یخبندان خاطرنشان کرد: تشکیل 
ستاد مدیریت بحران شهرداری یکی از موارد بسیار 
مهمی است که در هنگام وقوع برف و یخبندان 
هماهنگی  و  مدیریت  با  تا  شد  خواهد  انجام 
یکپارچه از تمامی امکانات به محو احسن استفاده 
گرگان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  کنیم. 
بیمارستان ها،  ورودی  به  توجه  کرد:  خاطرنشان 
سطوح  و  رمپ ها  پیاده،  عابر  پل های  مدارس، 
و  برف  زمان  در  همکاران  کار  اولویت  شیبدار 

یخبندان خواهد بود.
صفری گفت: پس از پایان برف نیز در دستورالعمل 
تاکید شده بالفاصله نسبت به پاکسازی معابر از 
ماسه و نمک و برف اقدام شود و معابر و سطح 
شهر به صورت عادی و عاری از مشکل در چرخه 

استفاده برای شهروندان قرار گیرد.
وی بیان کرد: در این دستورالعمل برای سازمان های 
تابعه شهرداری گرگان نیز وظایف تعریف شده که 
برای مثال سازمان حمل و نقل بار و مسافر وظیفه 
دارد در زمان برف و یخبندان نسبت جابجایی 

مسافران و شهروندان به نحو احسن اقدام کند.

آگهی حصر وراثت
آقای محمد کاشانی رمضانی دارای شناسنامه شماره ۳60۱2 به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/۹۷ش/۱2۳۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
تاریخ  در   ۱ شناسنامه  به  رمضانی  کاشانی  احمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۷/۹/25
منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر آقای محمد کاشانی رمضانی نام پدر احمد 

شماره شناسنامه ۳60۱2
2- سودابه کاشانی رمضانی نام پدر احمد شماره شناسنامه 2626
۳- مجتبی کاشانی رمضانی نام پدر احمد شماره شناسنامه ۳8۳۹
4- محمود کاشانی رمضانی نام پدر احمد شماره شناسنامه ۱545

5- علی کاشانی رمضانی نام پدر احمد شماره شناسنامه 00۱56۳۱2۷۳
6- مرتضی کاشانی رمضانی نام پدر احمد شماره شناسنامه 540۳

۷- فاطمه حاصلی نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه ۱۷
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 ۱707 خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی مفقودی
405GLXI شناسنامه مالکیت )برگ سبز(سند کمپانی )فاکتورفروش(پژو سواری
24-5۳8د46وشماره  ایران  پالک  شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  ۱۳86به  مدل 
موتور۱248600۷026وشماره شاسی40406۹02به نام غالمحسین چرخ آبی مفقود 

شهرستان دزفولگردیه واز درجه اعتبارساقط است.

آگهی حصر وراثت
آقای علی رضا خوش خونام پدر محمود بشناسنامه ۹۷صادره از دزفول درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که ۹۷0628مرحوم محمود 
خوش خوبشناسنامه 54صادره اندیمشک درتاریخ 8۷/۱2/۱۹دردزفول اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی باال)پسرمتوفی(2- آمنه خوش خوبشناسنامه 
88۱دزفول ۳- رضوان خوش خوبشناسنامه 25۱دزفول4- لیلی خوش خوبشناسنامه 
25۹دزفول)دختران متوفی(5- هما صانعی نیا بشناسنامه ۱0۳2مسجد سلیمان)زوجه 
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 صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی دزفول

آگهی دادنامه
پرونده کالسه ۹۷0۹۹86۱۹5۹00۳۷0شعبه۱2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
:آقای بانک  )2۱حقوقی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷6۱۹5۹0۱۱۳4-خواهان 
مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاءایمانی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمد 
علی به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز-شهر اهواز-خیابان طالقانی بین مسلم 
وسی متری ساختمان سفیر طبقه 2دفتر وکالت سعید صلیح –خواندگان:۱- خانم ثریا 
خسروی پاتاوه فرزند آقا رحیم به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-
سپیدار خیابان ۳5پالک 6     2- آقای مجید شولستانی فرزند حسین به نشانی استان 
خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-20متری شهرداری پالک ۳8-خواسته ها:۱- مطالبه 

خسارت دادرسی2- مطالبه وجه چک۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 
رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهر اقتصادبا وکالت وحید حقیقی به طرفیت ۱- مجید 
شولستانی 2- ثریا خسروی پاتاوه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱/064/452/000ریال 
به انضمام خسارات دادرسی ،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده 
ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره 8۷0/004۱8۳مورخ ۱۳۹۷/4/2۳عهده بانک 
مسکن صادر نموده و خوانده ردیف دوم ظهرآن را به عنوان ضامن امضاء نموده اند که 
پس از مراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است 
وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/064/452/000ریال به عنوان اصل 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده اند ،نظر به اینکه خواندگان دعوی دلیلی بر 
پرداخت وجه ارائه ننموده اند ،وجود چک به عنوان سند تجاری درید خواهان راداللت 
بقاءدین  استصحاب  وبا  دانسته  تجاری  کننده سند  مدیونیت صادر  و  ذمه  براشتغال 
تشخیص  به صحت  رامقرون  ازطرف خواهان  مطروحه  برذمه خوانده طرح دعوی 
مواد  تجارت مصوب ۱۳۱۱/2/۱۳و  مواد۳۱۱-۳۱0-24۹و۳۱۳قانون  به  ومستندا  داده 
۱۹8و5۱5و تبصره 2آن ،5۱۹و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱حکم 
به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ ۱/064/452/000ریال 
به عنوان هزینه دادرسی  به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳5/۹54/820ریال 
وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررسیدچک استنادی مورخ ۱۳۹۷/4/2۳برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است 
،دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان 
ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود 
.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین 
دادگاه وپس از انقضاءمدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان خوزستان است.
علی امیر ابراهیمی-دادرس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای/بانونسرین معینی مقدم نام پدرعلی بشناسنامه ۱۷02صادره از دزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم تاج محمد 
اقامتگاه  ۹6/۱0/۳0دردزفول  درتاریخ  دزفول  بشناسنامه۳۷۹صادره  پوربنه  گچی 
محمد  متوفی(2-  )زوجه  باال  متقاضی  عبارتنداز۱-  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی 
پوربشناسنامه  محمد گچی  ۳-جهان  ازدزفول  ۳۷6صادره  بشناسنامه  پوربنه  گچی 
ازدزفول  ۳۷8صادره  بشناسنامه  پوربنه  گچی  نورمحمد   -4 ازدزفول  ۳۷۷صادره 
)برادران متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه۸ دادگاه عمومی دزفول

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و ضمائم

آقای علی ساعدی اصل  به طرفیت  دادخواست  فرزند غمیث  آقای عبید چعباوی 
فرزند رحیم بخواسته مطالبه وجه مبلغ ۱۳۱/۱6۷/8۳6ریال بابت ایفای تعهدات با 
احتساب هزینه دادرسی وتاخیر تادیه تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع به 
اجازه  و  نامبرده  تقاضای  حسب  است  رسیده  ثبت  به  ۹۷042۹/۳5حقوقی  شماره 
روزنامه  از  دریکی  نوبت  مدنی یک  دارسی  آئین  ماده ۷۳قانون  به  مستندا  محکمه 
های کثیر االنتشاردرج وازنشرآگهی درروزدوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/2۹ساعت ۹درجهت 
دادرسی درشعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دوحضوریابد ویا قبل از موعد 
مقرربه دفترشعبه مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع 
وپاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است 

درصورت عدم حضور ویا عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه 35شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز-مکی سیالوی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشوش  2۱88صادره  بشناسنامه  احمد  پدر  نام  بهروی  نازار  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم ابراهیم 
خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۷/6/۷دراهواز  اهوازدرتاریخ  6۱۳5صادره  بشناسنامه  اسفند 

فوت ورثه اش عبارتنداز
 ۱- متقاضی نازاربهروی بشناسنامه 2۱88)همسر متوفی(

2- مسلم اسفند بشناسنامه ۳56۳
۳-محمد اسفندبشناسنامه 26۱88 

4- زهرا اسفند بشناسنامه 220۷)همگی فرزندان 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 صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی اهواز

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  4۱۱صادره  بشناسنامه  پدرصبیح  نام  موسوی  عبدالزهرا  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم سوغه 
دائمی  ۹5/۱0/۱2دراهوازاقامتگاه  اهوازدرتاریخ  بشناسنامه۳۳062صادره  حردانی 
خودفوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی عبدالزهرا موسوی فرزند صبیح بشناسنامه 
از  ۳5۱6صادره  بشناسنامه  صبیح  فرزند  موسوی  اهواز2-عبدالرضا  از  4۱۱صادره 
منصور  اهواز4-  از  بشناسنامه ۱۷66۱صادره  صبیح  فرزند  موسوی  جلیل  اهواز۳- 
فرزند  موسوی  جمعه  اهواز5-  از  ۱۷662صادره  بشناسنامه  صبیح  فرزند  موسوی 
بشناسنامه  فرزند صبیح  موسوی  عبدالرضا  ازاهواز6-  بشناسنامه۱040صادره  صبیح 
از  ۱04۳صادره  بشناسنامه  صبیح  فرزند  موسوی  خضیر  اهواز۷-  از  ۱04۱صادره 
از  ۱042صادره  بشناسنامه  صبیح  فرزند  موسوی  چایهن  متوفی(8-  اهواز)پسران 
اهواز۹- شهناز موسوی فرزند صبیح بشناسنامه 566۹صادره از اهواز ۱0-زهرا موسوی 
فرزند صبیح بشناسنامه 4۱2صادره از اهواز ۱۱-بهیه موسوی فرزند صبیح بشناسنامه 
4۱۳صادره از اهواز )دختران متوفی(والغیر.به شرح دادخواست تقدیمی به شورا به 
شماره ۹۷054۷حقوقی می باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز-محمددستیار 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای عظیم امینی برابر وکالتنامه 262۱۱0-۱۳۹۷/۱0/۱2 دفتر خانه ۳۹ تهران از مالک 
نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  آذرافروز ضمن  پرویز  آقای 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بایربه مساحت 
۱000متر مربع قطعه۷۱6۷ بشماره  88۳۱ فرعی از 6۹اصلی مفروز از اصلی نامبرده 
واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد بنام آقای پرویز آذر افروز 
ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره – مورخ – تنظیمی-دفترخانه – و طبق 
سند رهنی -دفترخانه –در رهن  به متقاضی منتقل شده است بعلت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه 
کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: ۱۱62
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
جناب آقای مهدی بیدلی فرزند غالمرضا همسر شما با داشتن حکم و قطعیت آن از 
دادگاه عمومی حقوقی سرخرود شعبه اول جهت اجرا به ثبت طالق مراجعه لطفاً به 

مدت 20 روز جهت اجرا و ثبت طالق مراجعه بفرمایید
 سر دفتر طالق ۱37 فریدونکنار  واحدی 
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الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال تقدیم 
مجلس می شود

 وزیر آموزش و پرورش گفت که الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان 
سال جاری تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.

شورای  مجلس  )یکشنبه(  علنی  جلسه  در  بطحایی  محمد  سید 
اسالمی در پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در خصوص 
رتبه بندی فرهنگیان، اظهار کرد: این الیحه در حال حاضر در دستور 
کار دولت است و تا پایان سال ۱۳۹۷ تقدیم مجلس شورای اسالمی 
خواهد شد که امیدواریم گام مهمی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش 

و پرورش باشد.
وی افزود: شایعه شده بود که با اجرای این قانون فقط حقوق ها 
باال می رود، در حالی که ارتقاء شایستگی، توانمندی و تعهد شغلی 
و حرفه ای معلمان مدنظر است و در برخی موارد یک فرد با مدرک 
تحصیلی و سابقه و کار مساوی با دیگری دو برابر فرد دیگر دریافتی 

خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان این که پیگیری های نمایندگان 
در خصوص موضوع رتبه بندی فرهنگیان در حصول نتیجه موثر 
بوده، یادآور شد: بعد از پنج سال که این موضوع مطرح بود امروز 
به مرحله ی عملیاتی رسیده است. از مهم ترین آثار این اقدام ارتقای 
کیفیت نظام آموزش و پرورش و ارتقای شایستگی و توانمندی 

نیروی انسانی به عنوان مهم ترین رکن آموزش و پرورش است.
وی با بیان این که رتبه بندی فرهنگیان در سند تحول بنیادین به کرات 
مورد تاکید قرار گرفته، اظهار کرد: بعد از آنکه این الیحه آماده شد 
به دولت فرستاده شد و با عنایت رییس جمهور و همکاری مجدانه 
سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۳۹8 ردیف مستقل برای آن 
پیش بینی شد و این مهم ترین گامی بود که می شد برداشت. همچنین 
پربارترکردن  برای  نمایندگان  از حمایت  اجازه دهد  اگر بضاعت 
این ردیف استفاده می کنیم. بطحائی خاطر نشان کرد: این الیحه با 
عنایت رییس جمهور در کارگروه های مختلف هیات دولت مطرح 
شده و در دستور کار هیات وزیران است و حاال با درج ردیف های 
اختصاصی در الیحه بودجه ۱۳۹8 عمال اجرای آن آغاز شده است و 

معلمین از ثمرات آن برای ارتقاء کیفیت استفاده می کنند.

از هر 2۰۰ نفر جمعیت یکی مبتال به صرع است 

دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی صرع با اشاره به اینکه از هر 
200 نفر جمعیت حدودا یکی مبتال به صرع است، گفت: اختالالت 
روان و وسواس شدید می تواند در برخی از افراد سبب تشنج شود.
مرجان اسداللهی در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی 
صرع اظهار داشت: صرع علل مختلفی همچون تومورهای مغزی، 
سنین  در  و  دارد   ... و  ام اس  همچون  بیماری هایی  سکته،  وقوع 

مختلف می تواند ایجاد شود و فرد و خانواده آن را درگیر کند.
وی افزود: امروزه مشخص شده مشکالت روحی و روانی می تواند 
بروز  این شرایط علت مغزی در  سبب تشنج شود و درواقع در 
صرع وجود ندارد. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
حدودا ۳0 درصد از بیمارانی که صرع مقاوم به درمان دارند منشاء 
روحی و یا وسواس شدید سبب تشنج در آنها شده و این در حالی 

بوده که قبال اکثر بیماران به جای صرع درمان می شدند.
دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی صرع گفت: از هر 200 نفر 
جمعیت، یک نفرمبتال به صرع است و یک سوم بیماران صرع مقاوم 
به دارو دارند که ممکن است مشکل بخشی از این افراد با جراحی 

برطرف شود ولی پیگیری های الزم در این زمینه ضرورت دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در پانزدهمین کنگره بین المللی صرع 
هم نورولوژیست ها و هم افرادی که فلوشیپ صرع دارند از مخاطبان 
کنگره هستند، گفت: موضوعات مختلفی همچون صرع و تشنج، 
بارداری و صرع، سکته های مغزی و صرع،  تومور و ابتال به بیماری 
ام اس و ارتباط آن با صرع مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد و 

داروهای مورد نیاز برای این بیماران نیز مطرح می شود.
اسداللهی عنوان کرد: موضوعات دیگری همچون صرع در ارتباط 
با بیماری ایمنی،  صرع مقاوم به دارو،  ارتباط صرع با موضوعات 
روانپزشکی، انواع روش های تصویربرداری جدید که بر ای تشخیص 

تشنج به کار می رود نیز از دیگر محورهای علمی این کنگره است.
وی خاطرنشان کرد: 6 مهمان خارجی شامل 5 استاد صاحب نظر و 
برجسته در حوزة بیماری صرع از اروپا و یک نفر از ژاپن در این 
کنگره حضور خواهند داشت و جدیدترین مباحث و دستاوردهای 

علمی در این کنگره مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.

خبر

امتحانات نهایی؛ مالک پذیرش 
بدون کنکور

 رئیس مرکزسنجش آموزش وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به پذیرش بدون کنکور دانشجو 
در 85 درصد کدرشته  محل های دانشگاهی گفت: 
پایه  امتحانات  مبنای سوابق تحصیلی،  و  مالک 
نهایی دوازدهم است که معدل آن به دانشگاه های 

مجری پذیرش بدون آزمون اعالم خواهد شد.
عبدالرسول عمادی در پاسخ به اینکه چرا اعمال 
سوابق تحصیلی کنکور با تاخیر انجام می شود؟ 
گفت: قرار بود بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۹2 
سنجش و پذیرش دانشجو،  طی پنج سال و از 
در  کنکور  بدون  پذیرش  درصد  امسال  ابتدای 
مشخص  تحصیلی  سوابق  مبنای  بر  دانشگاه ها 
شود و در نهایت بعد از پنج سال حداقل به 85 
درصد برسد. در واقع این روند می تواند ادامه یابد 
و به ۱00 در صد هم برسد و در نهایت به حذف 

کامل کنکور بیانجامد.
وی افزود: بنده هم موافقم که این کار دارد با تاخیر 
صورت می گیرد و باید از سال های اول یعنی ۹2 
و ۹۳ و بتدریج شروع می شد؛ اما تصمیمی بود 
که آن شورا گرفت و مالک عمل است. اگر این 
حذف کنکور از 85 درصد رشته های دانشگاهی 
ساالنه و بتدریج رخ می داد و فرایند بدون آزمون 
ورود به دانشگاه ، از فرایند کنکور سراسری جدا 
می شد هم یک فرهنگ سازی صورت می گرفت 

و هم از بار اضطراب خانواده ها کاسته می شد.
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش  و 
پرورش با بیان اینکه به هر صورت این تاخیر بر 
اساس تشخیص آن شورا اتفاق افتاده است اظهار 
اقدام  داده  اتفاق رخ  این  که  اکنون هم  اما  کرد: 
مبارک و ارزشمندی است و خوشبختانه بیش از 
85 درصد ظرفیت دانشگاهی مان از کنکور آزاد 
هم  را  و حرفه ای  فنی  ظرفیت های  اگر  و  شده 
برود.  باالتر  از ۹0 درصد هم  اضافه کنیم شاید 
بنابراین درصد اندکی برای رقابت کنکوری باقی 
چون  خاص  رشته  چند  به  مربوط  که  می ماند 

پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است.
عمادی ادامه داد: البته اگر سطح رقابت پایین بیاید 
در این رشته ها هم می توان بدون کنکور دانشجو 
جذب کرد. مبنای بدون آزمون شدن رشته محل ها 
این است که هر رشته محلی اگر تعداد داوطلبانش 
از  چهار برابر ظرفیت کمتر شود، یک رشته بدون 
به  دانشگاه های دولتی هم  آزمون می شود و در 
اگر  بنابراین  برابر است.  تشخیص شورا  هفت 
متقاضیان  ۱5 درصد رشته های باقی مانده کاهش 
یابد و یا افزایش ظرفیت ایجاد شود، پذیرش در 
این رشته ها هم بدون آزمون شده و بطور کلی 
کنکور حذف می شود.وی درباره مخالفان طرح 
حذف کنکور نیز گفت: شکست مصوبه سال ۹6 
هم این بود که منافع طیف های بسیاری از فعاالن 
کنکوری تحت الشعاع قرار می گرفت. برای مقابله 
یک  در  بویژه  پرورش  و  آموزش  مسئله  این  با 
سال اخیر گام های بلندی برداشت که از جمله 
آنها کاهش تبلیغات کنکوری در صداوسیما بود. 
به دانش  به خانواده ها آگاهی دادیم و  همچنین 
آموزان اطالع رسانی کردیم که در مسیر کتاب 
تالش  اخیر  سال  پنج  طی  بگیرند.  قرار  درسی 
کردیم این امر را نهادینه کنیم که مبنای امتحان 
نهایی همان کتاب درسی است و نیازی به جزوات 
آموزش  سنجش  مرکز  رئیس  نیست.  کنکوری 
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: حذف کنکور 
از 85 درصد ظرفیت رشته های دانشگاهی اکنون 
با اطالع رسانی خوبی که دارد صورت می گیرد 
روی  را  استرس  و  فشار  از  ای  عمده  بخش 

خانواده ها و دانش آموزان کم خواهد کرد.

خبر

در  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا 
نشست شورای اجتماعی کشور که تشکیل 
شد با اشاره به موضوعات مطرح شده در 
این نشست گفت: دستور اول در خصوص 
موضوع  که  بود  قبل  سال  پیمایش  بحث 
خوبی ارائه شد که نتایج آن قابل قبول بود 
که حتما باید مورد استقاده قرار بگیرد تا بهره 
برداری مناسب در حوزه اجرایی تداوم پیدا 
کند. وی در خصوص موضوع تنقیح قوانین 
گفت: موضوع بودجه و شرح وظایف باید 
قوانینی  کنیم  دقت  باید  و  شود  مشخص 
که داریم مجددا موجودیاتش تکرار نشود. 
حل  را  ما  مشکل  قوانین  انباشت  موضوع 

قانونی  که  است  این  ما  پیشنهاد  نمی کند. 
تدوین  اجتماعی  های  آسیب  برای  جامع 
کنیم به شکلی که تنقیح قوانین موجود را 
در آن بگنجانیم. باید در این موضوع رویکرد 
پیشگیرانه و حمایتی قوانین را مد نظر قرار 
با پیشنهاد در  بیان کرد:  دهیم. وزیر کشور 
مورد تشکیل کارگروه در این زمینه موافقم تا 
تنقیح قوانین را بر عهده بگیرد. در خصوص 
این موضوع مدت زمان مهم نیست و فقط 

نتیجه کار باید مفید واقع شود.
وی به خالءهای قانونی فضای مجازی اشاره 
کرد و گفت: مسائلی که در این زمینه مطرح 
شده کامال به حق است. در فضای مجازی 

سوءاستفاده های اعتقادی، اجتماعی، اخالقی، 
جنسی، فرهنگی و.. وجود دارد و به نوعی 
با یک ولنگاری مواجه ایم که نظارتی بر آن 
نمی شود. والدین در این زمینه نگران هستند 
و مرتب تکرار می کنند که دولت قوانینی ارایه 
دهد تا ما نسبت به سالمت فضای مجازی 

اعتماد کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید به خانواده ها 
اطمینان دهیم که ضمن رفع مشکالت امکان 
استفاده مفید از این فضا را تقویت می کنیم . 
ضمن اینکه شورای عالی فضا مجازی متولی 
این موضوع است، اما شورای اجتماعی نیز 
در این زمینه همکاری می کند و ما آمادگی 

این را داریم که ستادی در باره این موضوع 
تشکیل دهیم و از تجارب دنیا در این زمینه 

استفاده کنیم.
وی افزود: برخی کانال ها و شبکه ها مشتری 
می گیرند و بعد از مدتی ما تازه تصمیم به 
برخورد قانونی با آنها می گیریم که این نوع 
عمومی  اذهان  در  بالتکلیفی  باعث  رفتار 
می شود. اگر شرایط استفاده از فضای مجازی 
این فضا  در  مبادالت  ابتدا روشن شود،  از 
امیدواریم  داشت.  خواهد  امنیت  و  ثبات 
کند  تکلیف  تعیین  مجازی  فضای  شوای 
وگرنه ما آماده ایم یک کارگروه در وزارت 

کشور را در موضوع تشکیل دهیم.

انتقاد وزیر کشور از 
ولنگاري فضاي مجازي

استاندار تهران با اشاره به اینکه منشا دقیق بوی نامطبوع عصر 
چهارشنبه هفته گذشته مشخص نیست تاکید کرد که البته 
فرضیه ارتباط این بو با فعال شدن گسل های زلزله به طور 

کامل رد شده است.
انوشیروان محسنی بندپی درحاشیه نشست ستاد تسهیل و 
افزود:  در جمع خبرنگاران  تهران  استان  تولید  موانع  رفع 
ارتباط بو با فعال شدن گسل های زلزله تهران موجب نگرانی 
مردم بود که به چهار دلیل این مساله برطرف شد و دیروز نیز 
موسسه ژئوفیزیک تهران با همه اساتید این رشته بار دیگر 

این مساله را رد کردند.
عصر چهارشنبه ۱2 دی ماه جاری بوی نامطبوعی در برخی 

نقاط پایتخت متصاعد و خبرساز شد.
استاندار تهران همچنین با اشاره به گمانه زنی ها درباره ارتباط 
این بوی نامطبوع با فاضالب گفت: به طور قطع فاضالب 

های خانگی، آنها که تازه و جاری هستند بویی ندارند. 
محسنی بندپی توضیح داد: بوی فاضالب بیشتر به علت 
گاز متان است و فاضالب های تازه بویی ندارند؛ بو بیشتر 
برای آنهایی است که در یک حوضچه می مانند و »ماندآب« 

هستند.
به گفته وی بررسی ها نشان می دهد منشا این بو از ریزش 
نوعی ماده شیمیایی در یک مکانی بوده که در آن ترکیبات 
سولفوره وجود داشته و ماندگاری آن نسبت به سایر مواد 

شیمیایی بیشتر است.
استاندار تهران ادامه داد: محل ریختن این مواد شیمیایی هنوز 
شناسایی نشده و ازآنجا که این ماده در صنعت پالستک 
سازی نیز مصرف می شود امکان دارد بشکه ای ۱00 یا 200 

لیتری ریزش پیدا کرده باشد.

فرضیه ارتباط بوی انمطبوع 
اپیتخت اب گسل های زلزله رد شد

علوم  دانشگاه  طالقانی  بیمارستان  ناباروری  بخش  رئیس 
تا ۱5 درصد زوج های  بهشتی گفت: ۱۱  پزشکی شهید 
ایرانی نابارور هستند که با توجه به پیشرفت علم پزشکی، 

ناباروری آنها قابل درمان است.
بیمارستان  محل  در  خبری  نشست  در  پور  صالح  ساغر 
طالقانی تهران افزود: حدود 40 درصد علل ناباروری مربوط 

به مردان و 60 درصد علل آن مربوط به زنان است. 
وی با اشاره به نقش استرس در ناباروری، گفت: تحقیقات 
ثابت کرده است که استرس بسیاری از سیستم های تخمک 
گذاری را از نظم خارج می کند و باعث می شود ناباروری 

بدتر شده یا درمان آن کاهش یابد.
ناباروری  درمان  زمینه  در  ما  کشور  داد:  ادامه  پور  صالح 
پیشرفت خوبی داشته است و در حال حاضر با دارو، روش 
این  ژنتیک  بررسی  و  الپاراسکوپی  گذاری،  تخمک  های 

بیماری قابل درمان است.
این فوق تخصص زنان تصریح کرد: در حال حاضر بیماران 
بسیاری از کشورهای شمال و شرق کشورمان برای درمان 
ناباروری به ایران مراجعه می کنند زیرا تمام خدمات درمان 
این بیماری در سطح تخصصی بسیار خوب انجام می شود 
و هزینه ها نیز پایین تر است و تمام روش های درمانی در 

سطح استاندارد دنیا است.
صالح پور اضافه کرد: خدمات درمان ناباروری به افراد ایرانی 
و غیر ایرانی در بیمارستان طالقانی با تعرفه دولتی ارائه می 

شود.
وی ادامه داد: زنان می توانند به مراکز ناباروری مراجعه کرده 
و با توجه به اینکه بعد از ۳5 سالگی توان باروری آنها کم 

می شود، تخمک یا جنین را فریز کنند.

 11درصد زوج های ایراین
 انابرور هستند

نمایندگان مجلس در مصوبه ای تبلیغ کاالهای خارجی دارای 
مشابه یا نمونه کاالی ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات را 

ممنوع کردند.
در  و  دیروز)یکشنبه(  علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان 
جریان بررسی طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در 
امر صادرات و اصالح ماده)۱04( قانون مالیات های مستقیم 
ماده ۱8 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن 
دستگاه های صدر موضوع ماده )2( این قانون و تبصره )2( 
فهرست  از  کاالها و خدمات  به خرید  الزام  بر  آن عالوه 
توانمندی های محصوالت داخلی موضوع بند )الف( ماده 
)4( این قانون، در تدارک و تأمین کاالهای مصرفی، مصرفی 
مورد  غیرطرحی)پروژه ای(  تأسیسات  و  تجهیزات  بادوام، 
کاالهای  و  داخلی  محصوالت  خرید  به  ملزم  خود،  نیاز 
فهرست محصوالت  این مصوبه  ایرانی هستند.به موجب 
صنعت،  وزارت  توسط  ساالنه  ایرانی  کاالهای  و  داخلی 
به  مربوط  موارد  در  شد.  خواهد  اعالم  تجارت  و  معدن 
حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه 

دریافت و عیناً در این فهرست اعالم می شود.
در ادامه ماده ۱۹ این طرح به تصویب مجلس رسید که به 
موجب آن به منظور حمایت از کاالی ایرانی موضوع این 
قانون، تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کاالی 
یا  شهری  تابلوهای  مطبوعات،  سیما،  و  صدا  در  ایرانی 
دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن 
و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش کننده آگهی هر یک 
به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم 

می شوند.

 تبليغ كاال غري ايراین
 ممنوع شد

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

موضوع  هیات  جلسه  شماره۱۳۹۷/۹/۱8-۱۳۹۷60۳۳۱0۱2005050  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 00۳28۳۳6۱۱  به شماره شناسنامه 50۷۹6 کد  یعقوب  
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱25۷/۱6متر مربع  
قلعه  واقع در  دفتر 8۳2  گلباز ذیل صفحه 4۳۷   از سهمی حسین  پالک 2اصلی 
سلیمانخانی حوزه ثبتی ساوجبالغ محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف:46۷  نوبت دوم :۹۷/۱0/۱۷
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷۱04066۱۱00۳۳45 در خصوص شکایت عزت اله فرهادی فرزند رحمت اله 
دائر بر تیراندازی به منزل و تخریب علیه امیر رادمردیان فرزند صید رضا به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 نامبرده از تاریخ نشر 
آگاهی تا ظرف ۳0 روز در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی . 

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  206به  پژو  خودروی  مالک  امیرخانلو  سلمان  اینجانب 
ایران  پالک  و شماره  موتور ۱4۱8۷0۳4۱20  و شماره   NAAP0۳ED4۹J02۹۷08
۷2-۷4۱ق54 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

بهشهرنمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ 
 وقت  رسیدگی  دادخواست  و ضمائم

کالسه پرونده  ۹۷0۷00
خواهان:مازیار اکبری خشکدستی و غیره  با  وکالت  جابردژکام

خوانده  : امیر علی  فراهانی
جهت  که  نموده  دادگستری  تقدیم  مطالبه  خواسته   به  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی  به شعبه  سوم دادگاه عمومی حقوقی  الهیجان ارجاع گردید و پس 
۱۳۹۷/۱2/۱2 ساعت ۱2 صبح وقت  رسیدگی   بتاریخ  فوق  به کالسه  ثبت  از 
تعیین  گردید و به دلیل  مجهول المکان  بودن  خوانده  مذکور  به درخواست  
خواهان  و دستور  دادگاه  و تجو یز  ماده ۷۳ قانون آیین  دادرسی  مراتب  
از  تا خوانده   از  جراید  کثیراالنتشار  آگهی  می شود   یک نوبت  در یکی 
طریق  نشر آگهی  ظرف  مدت  یک ماه  به  دفتر  دادگاه  مراجعه و ضمن  
اعالم  نشانی  کامل خود  نسخه  ثانی  دادخواست  و ضمائم  رادریافت  و 
در تاریخ  مقرر  جهت  رسیدگی  حاضر به پرونده  حاضر شود  در غیر این 
صورت  وقت  رسیدگی  ابالغ  شده  محسوب  و دادگاه  غیابی  رسیدگی  و 

اتخاذ  تصمیم  می نماید.
 5۴32- مدیر شعبه  سوم  عمومی حقوقی دادگستری الهیجان  - شهرام آقاجانی

رونوشت آگهی حصروراثت 
به  دادخواست  شرح  به   52 شناسنامه  شماره  دارای  شورابی  زمانی   مهدی  آقای 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش۱س    ۹۷065۱ کالسه 
 4۱ شماره  بشناسنامه  شورابی   جعفرزمانی  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
درتاریخ۱۳۹۷/2/۹ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به : ۱  گل نساء نوربخش  شورابی فرزندسیدعلیتقی  به شماره 

ملی  : 4622۷0۳246 مادرمتوفی
2   خیرالنساءشیخی  شورابی فرزندعباس  به شماره ملی : 462۳00۷065 زوجه 

دایمی 
۳   مهدی زمانی  شورابی به شماره ملی : 462۳26۱۳8۷ فرزند ذکور 

4  هادی زمانی  شورابی به شماره ملی : 462۳655555 فرزند ذکور
5   مرتضی زمانی   شورابی به شماره ملی : 46۱0206۳58 فرزند ذکور و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ 
قانون اصالح مواد ۱و2و۳قانون صالح  از طرف هیات موضوع  مفاد رای صادره 
وحذف مواردی از قانون ثبت اسناد وامالک مصوب ۱۳65/4/2۱والحاقی موادی 

به آن مصوب سال ۱۳۷0
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات  از  8۱/4/۳0صادره  ۱0054مورخ  شماره  برابررای 
موضوع قانون اصالح مواد ۱و2و۳قانون اصالح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد 
وامالک مصوب ۱۳65/4/2۱والحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷0مجلس شورای 
اسالمی تصرفات مالکانه آقای رضا سجادی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 2840متر مربع مفروز ازاعیان پالک 20فرعی از ۱6۳اصلی واقع 
درحوزه ثبتی شهرستان فردیس وبرابرمحتویات پرونده بنام ایرج سرحدی می باشد 
۱4۷قانون  6ماده  بند  اعمال  با  نموده  مقرر  وهیات  درهیات حضورنیافته  نامبرده  
مذکور نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود . لذا بدین 
وسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص دیگری که به موجب سند رسمی 
خود را مالک قطعه فوق الذکر می دانند ابالغ می گردد تاچنانچه به مفاد رای صادره 
اعتراض دارند ، اعتراض خود را ظرف مهلت 2ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک فردیس تسلیم ورسید دریافت دارید . صورت عدم وصول 
اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالک برابر مقررات اقدام 
خواهد نمود حسب دستور قسمت آخر بند فوق الذکر صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ./۱۱۹۷
تاریخ انتشار نوبت اگهی نوبت اول ۹۷/۱0/۱۷ تاریخ  انتشار نوبت دوم ۹۷/۱۱/2

کفیل اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به علی اصغر فرقانی ساکن ....  که تنکابن  فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود.   
سعید شوکتی صیاد     دادخواستی بخواسته مطالبه وجه     به استناد  کپی سفته   به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 80۳/۹6شعبه  دوم    ثبت و وقت دادرسی  به سه  
روز  دوشنبه    ۹۷/۱2/6 ساعت ۹صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست وکیل  خواهان 
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره 664/۹۷/ به  که  درخواستی  فرشیدبشرح  فرزند  دوست صالح  وظیفه  پرهام 
ش5 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  فرشید وظیفه دوست صالح فرزند فرخ به شماره شناسنامه  
۱۷۷ صادره از    تنکابن    در  تاریخ۱۱/۱۹/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    

تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
پرهام وظیفه دوست صالح فرزند متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    پنجم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مسعود صادقی گرمارودی فرزند اسماعیل    درخواستی که به شماره ۷۹6/۹۷/ش 
دوم ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
شماره  اصغر  علی  فرزند  گرمارودی  صادقی  اسماعیل  شادروان    که  داده  توضیح 
شناسنامه  ۷صادره از    تنکابن    در  تاریخ۷/۱۷/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    

تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
مسعود صادقی گرمارودی فرزند متوفی
همایون صادقی گرمارودی فرزند متوفی
حمیرا صادقی گرمارودی فرزند متوفی
پوراندخت جنت کریمی همسر متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    دوم   شورای حل اختالف تنکابن

رای شورا
شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

 *شماره  دادنامه :۳۳۹مورخ ۹۷/۱/۱5*شماره پرونده :۳۹5/۹6/ش2
در خصوص دعوای خ آقای بهراد بردبار ماوندی بطرفیت خانم روح انگیز اذعانی 
بخواسته صدور حکم به الزام خوانده  به تحویل مبیع یکدستگاه ساختمان  ، با توجه 
ثبتی  استعالم  پاسخ  اظهارات  طرفین  و  استماع   پرونده  و  به مجموع محتویات 
شماره .....  به اینکه  پالک موصوف به خوانده منتقل گردیده و با عنایت  به قرارداد 
عادی بیع  بشماره ۳0 مورخ ۹2/2/25 که مصون از ایراد  و تکذیب  باقی مانده  و 
حکایت  بر آن دارد که خواهان آن را به مبلغ  یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال  خریداری نموده  و ثمن آنرا  پرداخت نموده است  و خوانده هیچ   گونه  ایراد 
و دفاعی  بعمل نیاورده  است.دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد 
6۱0و2۱۹و220و22۱و22۳و2۳۷و۳62 قانون مدنی  و ماده ۱8 اجرایی ماده ۱۳4 قانون 
برنامه چهارم توسعه  حکم  به الزام خوانده به حضور در یکی از دفتر خانه های  اسناد 
رسمی  و تنظیم سند رسمی انتقال  پالک موصوف  بنام خواهان   صادر و اعالم میدارد 
رای صادره حضوری  و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم عمومی شهرستان تنکابن می باشد 
قاضی  شعبه   دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن
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با حضور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران صورت گرفت :

آغاز بهره برداری رسمی از پل 
ارتباطی شهدای صنعت نفت لرستان

مناطق  نفت  شرکت  عامل  مدیر  حضور  با 
شهر   شریف  مردم  نماینده   ، ایران  مرکزی 
پلدختر در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
پلدختر، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
نفتی  و گاز غرب ، رئیس و کارکنان میدان 
ارتباطی شهدای صنعت نفت  سرکان ٬  پل 
پلدختر  خلج  جلگه  روستای  در  لرستان 

افتتاح و به بهره برداری رسمی  رسید
شرکت  عامل  مدیر  حاتمی  رامین  مهندس 
و  افتتاح  آیین  در  ایران  مرکزی  مناطق  نفت 
بهره برداری پل شهدای صنعت نفت  بر نقش 
صنعت  این  اجتماعی  مسئولیت  کارکرد  و 
با توجه  نفت  : صنعت   افزود  تاکید کرد و 
به  جایگاه ویژه اش در ایجاد توسعه پایدار ٬  
عامل پیشرفت کشور است که بخشی از این 
فعالیت ها در کارکردهای اجتماعی و پروژه 

های عام المنفعه نمود عینی می یابد.
وی افزود: پل ارتباطی شهدای صنعت نفت  
٬ یکی از ایمن ترین پل ها با استانداردهای 
باعث  نخست  گام  در  و   است   مهندسی 
تسهیل در تردد اهالی شریف منطقه خواهد 
دسترسی  سهولت  باعث  همچنین  و  شد  
سرکان  نفتی  میدان  به  شرکت   همکاران 

است.
و  مشخصات  با  رابطه  در  حاتمی  مهندس 
پل  این  انجام  برای  گرفته  صورت  هزینه 
با  نفت   پل شهدای صنعت   : داشت  اظهار 
متری   20 دهانه  شش  و  طول  متر   ۱20
با  احداث شده که ۱80 تن مصالح فوالدی 
و  ریزی   بتن  مکعب  متر   ۳5۷ و  هزار  سه 
۳6 هزار متر مکعب حجم خاک در آن به کار 
رفته است و مبلغ 60 میلیارد ریال اعتبار از 
محل اعتبارات شرکت برای احداث و تکمیل 
نفتی سرکان جلگه خلج  میدان  ارتباطی  پل 

پل دختر هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق 
با  رابطه  در  حاتمی  مهندس   ٬ ایران  مرکزی 
فعالیت های صورت گرفته از ابتدای تاسیس 
شرکت تا کنون تصریح کرد: متوسط تولید گاز 
شرکت در سال ۱۳۷8 حدود ۱46 میلیون متر 
مکعب در روز بود و هم اکنون توان تولید گاز 
به 2۹0 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. 
 ۱۳۷8 سال  در  شرکت  نفت  تولید  همچنین 
حدود 52 هزار بشکه  در روز بود که این میزان 

به 220 هزار بشکه در روز ارتقاء یافته است. 
نفتی سرکان  میدان   : گزارش  این  اساس  بر 
از  پلدختر  شهر  کیلومتری   25 در  واقع 
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  میدانهای 
غرب یکی از سه شرکت تابعه شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران است  که وظیفه  تولید از 
میدانهای  عمدتا نفتی غرب کشور، واقع در 
بخشی  لرستان،  کرمانشاه،  ایالم،  های  استان 
نفتی  میدانهای  دارد.  عهده  به  خوزستان  از 
این شرکت شامل نفت شهر ، چشمه خوش 
، دهلران ، سرکان ، ماله کوه ، پایدار غرب ، 
پایدار شرق ، آبان ، دانان ، دالپری ، سومار  
، آذر ، مهر ، ویزنهار و چنگوله و میدانهای 
 ، کوه  کبیر   ، بیجار  تنگ  شامل  نیز  گازی 

هالوش و سمند است.

خبر

 پتروشیمی ها تا نیمه دی 6 میلیارد دالر
 در نیما عرضه کردند

اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنعت  کافرمایان  انجمن  کل  دبیر 
پتروشیمی ها به همه تعهدات خود برای عرضه ارز صادراتی 
عمل کرده اند، گفت: از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته )۱4 
دی( مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دالر ارز توسط پتروشیمی 
ها در چرخه اقتصادی کشور عرضه شده که حدود 6 میلیارد 

دالر از آن به سامانه نیما اختصاص دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، احمد مهدوی ابهری با تشریح 
چرخه  در  پتروشیمی  صادرات  از  حاصل  ارز  عرضه  جزئیات 
دالر  میلیون   650 و  میلیارد   6 مبلغ  از  افزود:  کشور،  اقتصاد 
راه  از  پیش  به  مربوط  دالر  میلیارد   650 حدود  شده،  عرضه 
اندازی  راه  از  پس  نیز  دالر  میلیارد   6 و  نیما  سامانه  اندازی 
صنعت  کافرمایان  انجمن  کل  دبیر  است.  بوده  نیما  سامانه 
در  ها  پتروشیمی  که  شده  بینی  پیش  داشت:  اظهار  پتروشیمی 
سال ۹۷ حدود ۱2 میلیارد دالر صادرات داشته باشند که تاکنون 
حدود 8.۱ میلیارد دالر از آن انجام شده است. وی اضافه کرد: 
میلیارد   6 تاکنون  شده،  انجام  صادرات  از  پتروشیمی  صنعت 
و 650 میلیون دالر را در چرخه اقتصاد کشور تزریق کرده و 
حدود ۱.5 میلیارد دالر نیز برای خرید و وارد کردن تجهیزات، 

کاتالیست ها و کاالهای مورد نیاز هزینه شده است.
دیگر  دالر  میلیارد  چهار  امسال،  پایان  تا  داد:  ادامه  مهدوی 
ارز  تعهدات،  طبق  که  شد  خواهد  انجام  پتروشیمی  صادرات 

حاصل از آن به چرخه اقتصاد وارد می شود.
به  شد:  یادآور  پتروشیمی  صنعت  کافرمایان  انجمن  کل  دبیر 
تالش  ماه،  آبان  از  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم  آغاز  دلیل 
مورد  کاالهای  و  تجهیزات  امسال  نخست  نیمه  در  که  کردیم 
نیاز صنعت پتروشیمی را با سرعت بیشتری وارد کشور کنیم تا 
بانک  افزود: رئیس کل  مشکلی در روند تولید رخ ندهد. وی 
به  ها  پتروشیمی  کردن  عمل  خود،  اظهارات  در  نیز  مرکزی 
تعهدات در عرضه ارز صادراتی را تایید کرده است. دبیر کل 
انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی اضافه کرد: وزیر نفت نیز 
بر روند صادرات پتروشیمی و عرضه ارز آنها در نیما نظارت 

دارد.
 لزوم وارد کردن ارز توسط صادرکنندگان غیر پتروشیمی

دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی 
می  کشور  وارد  را  صادرات  از  حاصل  ارز  برنامه،  طبق  ها 
بقیه صنایع و صادرکنندگان  این است که چرا  اما سوال  کنند، 
نکرده  عمل  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به  غیرپتروشیمی 
مانند  پتروشیمی  غیر  صادرکنندگان  کرد:  اضافه  مهدوی  اند. 
صادرکنندگان مواد معدنی و فلزات و صادرکنندگان خرد همه 
وارد  شده  اعالم  های  برنامه  طبق  را  صادرات  از  حاصل  ارز 

سامانه نیما نکرده اند.

کوتاه از انرژی

و  اساسی  تعمیرات  انجام  با  همزمان 
تولید  متانول،  تولید  رکورد  شدن  شکسته 
عنوان  به  فن آوران  پتروشیمی  در   CO
پتروشیمی کارون )زنجیره  خوراک اصلی 
ایزوسیانات صنعت پتروشیمی( با افزایش 

روبرو شد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن  رسانی 
پتروشیمی، همزمان با ثبت رکورد تولید در 
غول تولید متانول ماهشهر، تولید خوراک 
مورد نیاز پتروشیمی کارون به عنوان تنها 
زنجیره ایزوسیانات صنعت پتروشیمی هم 
در طول ۹ ماهه نخست اسمال با افزایش 

همراه شده است.
تعمیرات  انجام  از  پس  اساس  این  بر 
پتروشیمی  در  بهاری  روزه   26 اساسی 
تولید  جاری  سال  ماهه   ۹ در  فن آوران، 
محصول متانول این مجتمع پتروشیمیایی، 
افزایش  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 
این  تولید  که  جایی  تا  داشته  چشمگیری 
محصول از مدت مشابه سال قبل به میزان 
مصوب  برنامه  به  نسبت  و  درصد  چهار 

ماهانه 2 درصد  باالتر بوده است.

حداکثر  تاکنون،  جاری  سال  طول  در 
رکورد تولید روزانه متانول به میزان ۳052 
ماه  آبان  در  اسمی  ظرفیت  از  باالتر  تن 
ماهیانه  تولید  رکورد  حداکثر  همچنین  و 
دست  به  تن   882۳5 میزان  به  ماه  مرداد 
سالجاری  نخست  ماهه   ۹ است.در  آمده 
تولید  متانول  تن  هزار   6۷8 مجموع  در 
شده و در این مدت تولید اسید استیک به 
عنوان محصول دیگر پتروشیمی فن آوران 
با افزایشی حدود هشت درصدی به بیش 

از ۷0 هزار تن رسیده است.
این درحالی است که تولید منواکسید کربن 
پتروشیمی  خوراک  مهمترین  عنوان  به 
صنعت  ایزوسیانات  زنجیره  و  کارون 
با  امسال  نخست  ماهه   ۹ در  پتروشیمی 
هزار   ۱2 به  درصدی   25 حدود  افزایشی 

800 تن رسیده است.
پتروشیمی  کربن  منواکسید  واحد  در 
پتروشیمی  خوراک  تامین  که  فن آوران 
اقدامات  دارد یکسری  بر عهده  را  کارون 
فنی و عملیاتی انجام شده که در افزایش 
تاثیرگذار  کربن  منواکسید  خوراک  تولید 

بوده است.

با  فن آوران  پتروشیمی  راستا،  این  در 
انتشار گزارش کوتاهی، اعالم کرده است: 
ورودی  در  گازی  فیلترهای  نصب  با 
جهت    ۳00۱A/B-R راکتورهای 
و  مولکوالرسیو  ورود  از  جلوگیری 
سیلیکاژل به کلدباکس، اجرای لوله کشی 
مرحله  خروجی  به  چیلر  آب  انتقال  و 
منظور  به   ۳00۱-C کمپرسور  چهارم 
کاهش دمای کلدباکس انجام گرفته است.

عالوه بر این، با نصب یک دستگاه مبدل 
بر   SECONDARY-COOLER
کمپرسور  چهارم  مرحله  خروجی  روی 
واحد  دمای  کاهش  منظور  به    ۳00۱-C
کلدباکس و پروژه نصب یک دستگاه پمپ 
BLOW DOWN جهت جلوگیری از 
 Steam Drum سر ریز آب خروجی
و  مجتمع  پساب  کانال  به   ۱004-D
نظر  در  با  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری 
اهداف  تحقق  و  اقتصادی  صرفه  گرفتن 
اجرای  که  شده  اجرایی  محیطی  زیست 
افزایش  به  منجر  ها  پروژه  این  مجموع 
خوراک CO ارسالی به پتروشیمی کارون 

شده است.

اولین  کارون  پتروشیمی  است،  گفتنی 
در  ایزوسیانات  محصوالت  تولیدکننده 
ساالنه  تولید  ظرفیت  با  خاورمیانه  منطقه 
۳68 هزار تن محصوالت متنوعی همچون 
 )TDI( ایزوسیانات  دی  تولوئن  آنیلین، 
و   )MDI( ایزوسیانات  فنیل  دی  متیل  و 
پتروشیمی  مجتمع  این  اول  فاز  است.   ...

اسفند ۱۳8۷ به طور رسمی افتتاح شد.
دی  فنیل  دی  )متیل    MDI واحد 
توسعه  دوم  فاز  عنوان  به  ایزوسیانات( 
افتتاح   ۱۳۹5 ماه  بهمن  کارون  پتروشیمی 
شد و با بهره برداری از این واحد جدید، 
شامل  استراتژیک  و  مهم  محصول  دو 
پلیمریک   MDI و   مونومیریک    MDI
به سبد تولید محصوالت پتروشیمی ایران 

افزوده شده است.
گازهای  از  استفاده  با  کارون  پتروشیمی 
تولوئن  هیدروژن،  منواکسیدکربن،  کلر، 
محصوالت  است  قادر  نیتریک  اسید  و 
انواع  شامل  را  پتروشیمی  اصلی  و  پایه 
افزوده  ارزش  دارای  که  ایزوسیانات ها 
و  تولید  عالی  بسیار  کیفیت  با  بوده  باالتر 

به بازارهای داخلی وخارجی عرضه کند.

همزمان با ثبت رکورد جدید تولید متانول؛

رکورد تولید CO در 
پتروشیمی فن آوران 
شکسته شد 

مردم مراقب یخ زدگی کنتور آب باشند

معاون درامد امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
تهران گفت: مشترکان در زمان یخ زدگی کنتور آب از آتش 

زدن و آب جوش ریختن بر روی کنتور خوداری کنند.
به گزارش پیام آشنا به نقل از تسنیم، رسول باقری گفت: 
زدگی  یخ  احتمال  و  سرما  فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با 
از  که   داریم  تقاضا  متقاضیان  از  کشور،  در  آب  کنتور های 
تجمع اب به داخل محوطه کنتور جلوگیری کنند. وی ادامه 
کنتور  چاله  در  که  آبی  می شد  باعث  زیر صفر  دمای  داد: 

جمع شده یخ بزند و به کنتور آسیب وارد شود.
باقری بیان کرد: خانه های شمالی و جنوب تهران به دلیل 
افزایش سرما احتمال یخ زدگی کنتور آن بیشتر است و باید 

با پوشال و پارچه کنتور را بپوشانند تا گرم شود.
معاون درامد امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
به دلیل سردی هوا بیش  تهران  افزود: در دو سال گذشته 
از ۱0 هزار کنتور در استان تهران یخ زد که منجر به قطعی 

چند ساعته آب مشترکین شد. وی افزود: زمانی که  سازمان 
درجه  صفر  منفی  به  هوا  دمای  که  کرد  اعالم  هواشناسی 
می رسد  مشترکین باید تمهیدات الزم را برای جلوگیری از 
یخ زدگی انجام دهند. وی با اشاره به اینکه کهنه  و نو بودن 
منازل مسکونی هیچ ربطی به یخ زدگی کنتور های اب ندارد 
گفت: جنس لوله های اب به گونه ای است که یخ نمی زند 
یخ  رطوبت  وجود  کنتوربدلیل  نگهداری  فقط حوضچه  و 
اگرمشترکین  از  نامه  ایین  برطبق  داد:  ادامه  باقری  می زند. 
تاسیسات اب نگهداری نکنند در صورت بروز مشکل باید 

خسارت را پرداخت کنند.
معاون درامد امور مشترکین شرکت اب و فاضالب استان 
تهران گفت:  مشترکین در صورت یخ زدگی با شماره ۱22 
یخ  باز شدن  برای  اقدامی  هیچ  و خودشان  بگیرند  تماس 
کنتور انجام ندهند، چون این باعث افزایش هزینه های انان 

می شود.

خارجی ها بیشتر از معافیت شان از ایران نفت نمی خرند 

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: متاسفانه 
فشار و نفوذ مالی آمریکا به حدی است که کشورهایی که برای 
واردات نفت ایران از آمریکا معافیت گرفته اند حاضر نیستند 
یک بشکه بیشتر از معافیتی که گرفته اند از ایران نفت خریداری 

کنند.
نفت،  وزارت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازرگانی وزیر  و  بین الملل  امور  معاون  زمانی نیا،  امیرحسین 
نفت درباره شرایط صنعت نفت پس از خروج آمریکا از برجام 
و تحریم نفت ایران می گوید: آنچه می توانم در این زمینه بگویم 
این است که همه مجموعه وزارت نفت برای مقابله با تحریم ها 
بسیج شده است. فروش نفت، هم اکنون مهم ترین اولویت 
وزارت نفت است تا بازار نفت ایران که پس از برجام به سختی 
به دست آمد، محفوظ بماند و از دست نرود. وی از اعالم میزان 
صادرات نفت ایران همانند وزیر نفت امتناع و با تاکید بر این که 
تالش مجموعه نفت این است که با فروش حداکثری نفت، 

منابع کشور را تامین کنند،  تصریح می کند: شرکت ملی نفت 
ایران در چهار دهه تحریم توانسته است سازوکارهایی خالقانه 
اما متاسفانه فشار و نفوذ  برای فروش نفت به دست آورد، 
مالی آمریکا به حدی است که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و 
بقیه کشورهایی که برای واردات نفت ایران از آمریکا معافیت 
گرفته اند حاضر نیستند یک بشکه بیشتر از معافیتی که گرفته اند 

از ایران نفت خریداری کنند.
دیپلمات وزارت نفت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
را با افزایش فساد، قاچاق و پولشویی در بازار بین المللی نفت 
مترادف می داند و تاکید می کند: با وجود فشار آمریکا برای 
محدود کردن بازار نفت ایران، تعداد مشتریان بالقوه  نفت ایران 
به دلیل رقابتی بودن بازار و حرص و طمع برای سودآوری 
بیشتر به مراتب بیشتر از پیش شده است. زمانی نیا اما تاثیر منفی 
تحریم ضدایرانی آمریکا بر کشور، صنعت نفت و همچنین 

معیشت مردم را انکار نمی کند.

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

موضوع  هیات  جلسه  شماره۱۳۹۷/۹/۱8-۱۳۹۷60۳۳۱0۱2005048  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 ۱2 کد ملی 4۹۱۱00826۱ نسبت به سه دانگ مشاع از 
مربع  پالک  به مساحت ۱25۷/۱6متر  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
2اصلی از سهمی حسین گلباز ذیل صفحه 4۳۷  دفتر 8۳2 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   ۱5 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. م/الف:468 نوبت دوم :۹۷/۱0/۱۷
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت پرواز GLX۱25 رنگ سبز مدل ۹۳ به شماره پالک 6۳25۳-
 ۱52FMH۱0۱2646 و شماره موتور  N2N *** ۱25X۱ -۹۳۱۱40۱ 58۷ و شماره تنه

به نام اینجانب سید محمد طاهری فر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
پالک  شماره  به   ۱۳8۳ مدل   ۱600 تیپ  پیکان  سواری  نقلیه  وسیله  سبز  برگ 
2۷ایران۷۹8س۱4 به شماره موتور ۱۱28۳۱۷۷5۱۳ و بشماره شاسی ۱0005442 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی مفقودی
سندکمپانی خودرو پژو 206 مدل ۱۳80 به رنگ بژ- متالیک و شماره انتظامی ایران 
82-۳5۹ل۳4 و شماره موتور ۱0FSD8۳65544۱ و شماره شاسی 80608568 به 

نام پروین خلیل ارجمندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   معصومه مزرعه لی دارای شناسنامه شماره  22۳۹   بشرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۱۹۳۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ۹۷/۹/۱   در   4۳۹۷2 بشناسنامه   لی  مزرعه  احمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   معصومه 
مزرعه لی فرزند  احمد  –ش ش 22۳۹ خوی –دختر متوفی/2-  مهدیه  مزرعه 
لی فرزنداحمد-ش  ش  2۷۹0۱08242    خوی-دختر متوفی/۳-  لیال  مزرعه لی 
فرزند احمد   -ش  ش  2۷۹02525۱۳    –خوی-دختر متوفی/4-   قمر ابوالقاسم 
زاده فرزند محمد   - ش ش  ۱262 -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ 
 وقت  رسیدگی  دادخواست  و ضمائم

کالسه پرونده  ۹۷0۷66 خواهان: حسین بهرام فر خوانده  : رضا ترشیزی
خواسته : اثبات مالکیت

خواهان دادخواستی به خواسته  فوق تسلیم دادگستری نموده که جهت رسیدگی  
به شعبه  دوم  دادگاه عمومی حقوقی  الهیجان ارجاع گردید و پس از ثبت  بتاریخ 
۹۷/۱2/2 ساعت ۱0صبح وقت  رسیدگی  تعیین  شده است) جهت  حضور  در 
به  بنا   مذکور   بودن  خوانده   المکان   مجهول  دلیل   به  که  رسیدگی(   وقت  
درخواست  خواهان  از طریق  نشر آگهی  ظرف مدت  یک ماه به دفتر  دادگاه  
مراجعه  و ضمن  اعالم  نشانی  کامل خود  نسخه  ثانی  دادخواست  و ضمائم  
رادریافت  و در تاریخ  مقرر  جهت  رسیدگی  حاضر  شود در غیر این صورت  
محسوب   ابالغ  شده   و ضمائم   دادخواست  ثانی   نسخه   و  رسیدگی   وقت  

ودادگاه  غیابی  رسیدگی  و اتخاذ  تصمیم  می  نماید. 
5۴3۱- مدیر شعبه  دوم  حقوقی  الهیجان  - لطف پور

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه ۱۳55  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده ۱8   

)اصالحی 8۷/6/۱۱(
ملی2802۹۷۹۹۳0   شماره  پدراماموردی   نام  زینالی  اکبر  آقای    به  بدینوسیله 
ابراهیمی  شهید  –کوچه  منتظری  شهید  –خیابان  :خوی  بنشانی  خوی  از  صادره 
عدد   ۱50 تعداد  وصول   برای  جعفرلو  هائیده  خانم  که  میشود  ابالغ    2۷ پالک 
اجرایی۳05۷6)مکانیزه  پرونده  مستند  نکاحیه  سند  بموجب  آزادی  بهار  سکه 
طبق  چون  نموده  صادر  اجرائیه   خوی  ثبت  اجرای  طریق  از  که     )8400052
تقاضای بستانکار شما مجهول المکان میباشید  لذا طبق درخواست وارده بشماره 
۱۳۹۷050۱۳44۷008850- ۹۷/۱0/08   باستناد ماده ۱8 –آئین نامه اجرای مفاد 
اجرائیه  مفاد  تیرماه ۱۳55 )اصالحی8۷/6/۱۱(   اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱0 روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱0۱ شعبه   ۹60۹۹88404400۳8۱ کالسه  پرونده 

روانسر)۱0۱ جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷840۱40۱064
شاکی:آقای محمدویسی فرزند علی به نشانی روانسر-خیابان بهار کوچه بهار6

شهری  زمین  خیابان  روانسر  نشانی  به  براخاص  فرزند  ناصربهرامی  آقای  متهم: 
خیابان دانش کوچه نیایش۳( 0۹۱8246044۱

اتهام: توهین از طریق فحاشی
به تاریخ امروز ۱۳۹۷/۱0/۱2در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه کیفری 2 
شهرستان روانسر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
))رای دادگاه((: در خصوص اتهام آقای ناصربهرامی فرزند براخاص دائر بر توهین 
از طریق ارسال پیامک تلفنی و از طریق خط تلفن همراه به شماره 0۹۱05۳4۷۷۹5 
شماره  به  کیفرخواست صادره  و  علی  فرزند  محمدویسی  آقای  موضوع شکایت 
۹6/05۷4 از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر،نظر به جامع اوراق و 
مندرجات پرونده،شکایت شاکی،تحقیقات انجام شده،رو گرفت متن و محتویات 
پیامک های ارسالی توسط متهم به شرح ص ۱4 و نیز پاسخ استعالمات ماخوذه از 
اپراتورهای مربوطه به شرح مضبوط در پرونده و نیز عدم حضور متهم علی رغم 
احضار و نشر آگهی که می تواند اماره ای بر صحت اتهام وارد باشد و سایر ادله 
و قرائن و با توجه به کیفرخواست صادره و مستندا به مواد 2 و ۱۹ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۹2 و نیز با تطبیق عمل ارتکابی با ماده 608 قانون مذکور بخش 
تعزیرات مصوب ۷5 ضمن احراز و انتساب بزه معنونه به متهم موصوف حکم به 
تحمل 54 ضربه شالق تعزیری درجه شش صادر و اعالم می دارد با توجه به عدم 
حضور متهم ونیز نوع الفاظ به کاررفته از نظر این دادگاه مشارالیه شایسته استفاده 
از نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد/خ
مسعودنوری دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر

رونوشت برابر با اصل اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر-آمنه وهابی

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   2۱ شماره  شناسنامه  دارای  سامانی  شیخ   بهروز  آقای 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش۱س    ۹۷0652 کالسه 
 ۱۹۳ شماره  بشناسنامه  سامانی  پرویزشیخ   شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
درتاریخ۱۳۹۷/۹/2۹ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
۱-  طهمورث شیخ سامانی به شماره ملی  : 462۳۱۳۷2۳6 فرزند ذکور

2- بهروز شیخ سامانی به شماره ملی : 462۳۱5۷2۹6 فرزند ذکور 
۳- بهمن شیخ  سامانی به شماره ملی : 462۳08۹0۹6فرزند ذکور 

4- محبوبه شیخ  سامانی به شماره ملی : 462۳0۷4005  فرزند اناث 
5- فرنگیس شیخ  سامانی به شماره شناسنامه 5۳  فرزنداناث و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی تاسیس
 شعبه شرکت مجموعه فنی بازرگانی آریان صنعت حیدری )سهامی خاص(به شماره 

ثبت 4۷850وشناسنامه ملی ۱4005۷۷۷۷5۷
به استناد آگهی شماره ۱۳۹۷۳04۱۷08000۷885مورخ ۱۳۹۷/۹/25اداره ثبت شرکت 
های شهرستان اهواز ،شرکت درمنطقه آزاد اروند به نشانی خرمشهر،فلکه مقبل ،خیابان 
شرافت ،خیابان بابا طاهر ،طبقه همکف،کدپستی 64۱4865۹4۷با مدیریت آقای جعفر 
حیدری به شماره ملی 662۹84۳2۳۱دراین اداره به ثبت رسید.شماره م الف:۹/۱08۹

عبدالرضا مقدمی-رئیس اداره  ثبت شرکت ها

آگهی حصر وراثت
خرمشهر  از  452۷صادره  بشناسنامه  سبت  پدر  نام  اصل  حسن  صبریه  خانم 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم 
سبت حسن اصل بشناسنامه ۱8205صادره از خرمشهر درتاریخ ۹4/۱2/۱۹دراقامتگاه 
خرمشهرفوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی ۱- صبریه حسن اصل  بشناسنامه 
452۷صادره از خرمشهر)فرزند متوفی(2- مهدی حسن اصل بشناسنامه ۱۳۱صادره 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر.  ازخرمشهر)فرزندان 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی 
ماهشهر شعبه۱ تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱6/25۷
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی شعبه ۱

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم

خواهان ۱- امید شهریاری فرزند مختار2- فرهاد ۳- فرزاد 4- مهدی 5- افشین6-
فاطمه  شهریاری۱۱-  شهرتین  محمد  رودابه۱0-   -۹ زینب  افسانه8-   -۷ فرزانه 
دادخواستی  شهریاری  مختار  مرحوم  ورثه  متوفی(همگی  شهریاری)همسر  قیصر 
بطرفیت لطیفه فنک صوفیانی بخواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری مینی 
انضمام  به  ۳۱/000/000تومان  به  4۹ع54۷ایران۱4مقوم  شهربانی  شماره  به  بوس 
هزینه دادرسی تقدیم که به شعبه قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک 
ارجاع وبه کالسه 682/۱/۹۷ح.ش ثبت وبرای روز شنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۳ساعت 
۱6عصر تعیین وقت گردیده وچون مجهول المکان اعالم شده،لذا برحسب تقاضای 
خواهان ودستورشورا و مستندا به ماده۷۳ازقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
جراید  از  دریکی  نوبت  یک  فوق  ۱۳۷۹مراتب  مصوب  مدنی  درامور  انقالب  و 
تاریخ نشرآگهی  از  الذکر دعوت می شود که  کثیراالنتشار درج واز خوانده فوق 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  وبادریافت  مراجعه  دفترشورا  به  روز   ۱0 مدت  ظرف 
ضمائم آدرس محل اقامت خودراعالم درغیر اینصورت مفاددادخواست وضمائم 
آدرس محل اقامت خودرا اعالم درغیراینصورت مفاد دادخواست و ضمائم ووقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود و چنانچه بعدا 
نیازی به درج آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روزخواهد بود.شماره م 

الف:۷/۹۷/۳۳4
مسئول دفترشعبه یک شورای حل اختالف باغملک-نجفی
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 تصحیح نظام کارمزد یکی از اولویت های
 اصالح نظام بانکی

* علیرضا لگ زایی   
در حوزه بانکی برخالف برخی حوزه های دیگر، طی دو دهه گذشته 
اقدامات بزرگ و مؤثری در حوزه بانک داری و پرداخت الکترونیک انجام 
شده است اما جو عمومی حاکم بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب 

مناسب این اقدامات موفق را نداده  است.
بررسی صورت های مالی آن دسته از بانک های بورسی که در کدال منتشر 
شده است، نشان می دهد هسته مرکزی بانک داری در ایران در حاشیه 
زیان است. یکی از علل اصلی این زیان دهی هم عدم تطابق مدل های 
بانکداری در ایران با تغییراتی است که طی سال های اخیر مخصوصا در 
شیوه بانکداری دنیا بوجود آمده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه ریشه 
و اساس بانک داری ایران در ابتدا از بانک های غربی الگوبرداری شده اما 
این الگوگیری تداوم نیافته و از مقطعی به بعد ارتباط بانک دارهای ایرانی با 
الگوهای کسب وکار بانکی در جهان قطع شد. در این مدت مدل درآمد- 
هزینه در بانک داری دنیا به سرعت تغییر شکل یافته و کسب درآمد از 
کارمزد خدمات ارائه شده جایگزین بخشی از درآمدزایی از محل جذب 
منابع شده است.بانک ها در ایران اما همچنان با همان الگوی سابق کار 
می کنند بنابراین بانک های ما اعم از بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی از 
عملیات سنتی بانک داری یعنی دریافت سپرده و پرداخت تسهیالت، زیان 
می بینند. از سوی دیگر طی سال های اخیر سرمایه گذاری های سنگینی در 
حوزه فناوری اطالعات انجام داده اند بنابراین هزینه های بانک ها با وجود 
صرفه جویی هایی که از محل عملیات بانکداری الکترونیک حاصل شده، 
روزبه روز در حال افزایش است. به همین خاطر تغییر و اصالح ساختار 
درآمدزایی در بانک ها مقوله ای اجتناب ناپذیر است و چاره ای نداریم جز 

اینکه به سمت کارمزدمحوری حرکت کنیم.
واقعیت اما این است که مدل ذهنی مدیران به گونه ای است که چندان اهل 
پرداخت هزینه برای اصالح رویه های نادرست نیستند. مثال های فراوانی 
هم برای این ادعا وجود دارد مانند نفت. سال هاست که همه دولت ها و 
مدیران می گویند باید وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم و در ظاهر هم 
این اتفاق می افتد اما با مجوزهایی که برای برداشت از منابع صندوق توسعه 
ملی صادر می شود، عمال سهم نفت در بودجه های سنواتی همانی است 
که قبال بوده است.این در حالی است که در حوزه بانکی برخالف برخی 
حوزه های دیگر، طی دو دهه گذشته اقدامات بزرگ و مؤثری در حوزه 
بانک داری و پرداخت الکترونیک انجام شده است اما جو عمومی حاکم 
بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب مناسب این اقدامات موفق را نداده 
 است چرا که فضای غالب بر جامعه ما عاّمه پسند است. اگر کسی به نفع 
قشر و طبقه یا صنف خاصی صحبت کند همه او را تشویق می کنند فارغ 
از اینکه منافع آن طبقه یا صنف خاص همراستا با منافع عمومی هم هست 
یا خیر؟ بدون تردید یکی از مهم ترین اقدامات در راستای غلبه بر این فضا، 
هماهنگی بانک ها با یکدیگر است اما این هماهنگی به علل مختلفی کمتر 
حاصل می شود که یک علت عمده دارد آن هم وزن و سهمی است که 
بانک های دولتی در اقتصاد ایران دارند. درست است که تعداد بانک های 
خصوصی بیشتر از دولتی ها است اما اثر اهرمی بانک های دولتی در شبکه 
بانکی و اقتصاد کشور همچنان با بانک های خصوصی قابل مقایسه نیست. 
این عدم توازن، اولویت ها را در شبکه بانکی بسیار متغیر و متنوع  کرده و 
آثار اقدامات اصالحی را خنثی می کند.به عنوان مثال چند سال قبل که یکی 
از بانک های دولتی کارمزد تراکنش ها را صفر کرد در جواب اعتراض سایر 
بانک ها گفت اولویت بانک من این است که سهم خود را از بازار افزایش 

دهم و عقب ماندگی خود را در ورود به بازار به این ترتیب جبران کنم!
در چنین شرایطی برای حل مشکالت باید رودربایستی را با مردم کنار 
بگذاریم. سال های سال است که هر کدام از ما وقتی پشت تریبون می رویم 
تکرار می کنیم که در کشورمان منابع خدادادی فراوان، نیروی انسانی توانا 
و … داریم و مردم ما مستحق دریافت انواع خدمات رایگان هستند. در 
حالی که طی همین سال ها بخش زیادی از همان منابع و نیروی انسانی 
را از دست داده ایم و برای ادامه راه باید مدل فکری و نگرشی خود را 
تصحیح کنیم. یکی از رویکردهایی که باید تصحیح شود، تعریف و توقعی 
است که در اجتماع و حتی مسئوالن ما نسبت به بانک وجود دارد. تا زمانی 
که تصویر ما از بانک، یک بنگاه عام المنفعه و غیرانتفاعی است که باید 
بدون هیچ چشم داشتی فقط به مردم خدمات رایگان ارائه دهد، نمی توان 

انتظار داشت نظام کارمزد در این شرایط اصالح شود.

 واریز سود سهام عدالت روستائیان و عشایر 
تا پایان هفته 

داود خانی با اشاره به واریز سود عملکرد مالی سال ۹6 شرکتهای سرمایه 
پذیر به حساب روستائیان و عشایر سراسر کشور از روز سه شنبه، ۱8 
دیماه به صورت تدریجی گفت: در این مرحله حدود ۱۳ میلیون نفر از 
مشموالن سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که این میزان 

سود در مجموع به مبلغ ۱۱00 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی 
سهام  سود  توزیع  نخست  مرحله  در  افزود:  سازمان خصوصی سازی 
عدالت مشموالن در سالجاری نیز حدود 5.5 میلیون نفر از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تدریج سود سهام عدالت خود 
را دریافت کرده اند که ارزش این میزان سود حدود 850 میلیارد تومان 
برآورد می شود.وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که روستائیان و 
عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت هستند، در صورتی که سود 
عملکرد سال مالی ۹5 شرکتهای سرمایه پذیر را دریافت نکرده باشند، این 
سود را به همراه سود عملکرد سال مالی ۹6 و به صورت یکجا دریافت 
خواهند کرد.معاون سازمان خصوصی سازی ادامه داد: واریز سود سهام 
عدالت روستائیان و عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته به صورت 
تدریج آغاز خواهد شد که پرداخت این سود با اولویت بانکهایی مانند 
ملی، صادرات، کشاورزی و پست بانک که در روستاها شعبه گسترده تری 
دارند، انجام خواهد شد.وی گفت: واریز سود سهام عدالت این دسته از 
مشموالن به صورت تدریجی و مطابق با سود دریافتی از شرکتهای سرمایه 
پذیر انجام می شود.خانی افزود: سود سهام عدالت اقشار دیگر مشموالن 
سهام عدالت از جمله کارگران فصلی و ساختمانی، و سایر مشموالن نیز به 

صورت تدریجی و تا پایان سال به حساب آنها واریز خواهد شد.

نگاه روز

 ایجاد 6۱۰ هزار شغل 
در یکسال اخیر

اشاره  با  کار  وزارت  اشتغال  توسعه  مدیرکل 
به ایجاد حدود 6۱0 هزار شغل در یک سال 
گذشته گفت: اشتغال ناقص و دستمزد پایین و 
ناکافی از عللی است که موجب می شود آمار 

اشتغال، محسوس و واقعی به نظر نرسد.
الدین  به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، عالء 
مربوط  اشتغال  آمار  از  بخشی  افزود:  ازوجی 
به اشتغال ناقص است، یعنی کسانی که کمتر 
از 44 ساعت در هفته کار می کنند و حدود 
۱0 درصد شاغلین ما را تشکیل می دهند.این 
ششم  برنامه  طبق  گفت:  کار  وزارت  مسئول 
توسعه هدف گذاری ایجاد ۹۷0 هزار شغل بود 
که به دلیل عدم تحقق از سال قبل، این رقم به 
۱ میلیون و ۳۳ نفر- شغل رسید که از پاییز 
پارسال تا پاییز امسال حدود 6۱0 هزار شغل 
ایجاد شده است.ازوجی گفت: از طریق طرح 
کارورزی ۱۹ هزار نفر و طرح مهارت آموزی 
در محیط واقعی بیش از 50 هزار نفر اشتغال پیدا 
کرده اند.او افزود: از طریق اجرای قانون اشتغال 
روستایی و عشایری هم تا پایان سال ۱80 هزار 
شغل ایجاد می شود که تاکنون ۱50 هزار شغل 
از این طریق ایجاد شده است.مدیرکل توسعه 
اشتغال وزارت کار با بیان این که ایجاد اشتغال 
ثبات  با  به شرایط  ها  برنامه  اهداف  تحقق  و 
اقتصادی وابسته است گفت: سهم شاغلین ما 
در بخش عمومی یا همان دولتی از ۱۹ درصد 
در سال گذشته به ۱۷ درصد کاهش یافته است 
پیام را به جامعه می دهد که اشتغال  این  که 
در بخش عمومی و دولتی بسیار محدود شده 
است. این مسئول وزارت کار با تاکید بر اینکه 
باید با ثبات اقتصادی سرمایه گذاران را تشویق 
به سرمایه گذاری کرد افزود: به نظر من باید 
برویم به سمتی که نظام اجرایی و آموزش عالی 
ما کارآفرین باشد.ازوجی همچنین گفت: باالی 
۹4 درصد ایجاد اشتغال ما از بنگاههای کوچک 
و متوسط است و باید از این بخش حمایت 

شود. 

سهم اشتغالزایی بخش های 
مختلف اقتصادی در پاییز ۹۷

بخش های  سهم  از  ایران  آمار  مرکز  آمارهای 
استان های  اشتغالزایی  در  اقتصادی  مختلف 
کشور از سهم حدود 5۹.۹ درصدی خدمات، 
حدود6.۱  و  صنعت  درصدی   ۳4.4 حدود 

درصدی کشاورزی در سال ۹۷ حکایت دارد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اشتغال حدود 
۱0 میلیون و ۳85 هزار و 86۱ نفر از طریق 
بخش خدمات، حدود 6 میلیون و ۱ هزار و 
۳4۷ هزار نفر در صنعت و ۱ میلیون و ۷0 هزار 
و 206 نفر نیز در کشاورزی شکل گرفته است.
مطابق آمار مرکز آمار ایران 5۹.5 درصد اشتغال 
بخش  در  درصد   ۳4.4 خدمات،  بخش  در 
صنعت و 6.۱درصد در بخش کشاورزی است.
بررسی اشتغال در بخش ه ای عمده فعالیت 
اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 
4۹.۹ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است. در مراتب بعدی ، بخش 
با  کشاورزی  و  درصد   ۳2.۹ با  صنعت  های 
۱۷.2 درصد قرار دارند. سهم شاغالن بخش 
کشاورزی در پاییز ۹۷ نسبت به فصل مشابه 
در  است.  داشته  افزایش  درصد  قبل0.۱  سال 
حالی که سهم شاغالن بخش صنعت هیچگونه 
بخش  شاغالن  سهم  از  و  نداشته  تغییری 

خدمات 0.۱ درصد کاسته شده است.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز حاصل 
و  اساسی  کاالهای  به  نفتی  صادرات  از 
استراتژیک اختصاص می یابد و از این رو 
برای تأمین ارز واردات دیگر نیازهای مردم، 
باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد.

مرکزی،   بانک  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اندیشی  هم  جلسه  در  همتی  عبدالناصر 
بازرگانی  اتاق  اعضای  و  رییسه  هیات  با 
ارز  بازگشت  محوریت  با  که  ایران 
گفت:  شد،  برگزار  صادرات  از  حاصل 
از صادرات  ارز حاصل  اگر صادرکنندگان 
بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، قاعدتا 

شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم 
رونق  به  خصوصی  بخش  اینگونه  و  بود 
تولید نیز کمک کرده است.رییس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید 
ایجاد رفاه برای مردم باشد، گفت: همه ما 
در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک 
مرکزی  بانک  طرفی  از  اما  هستیم؛  کشتی 
مسئول سیاست های ارزی کشور است و 
باید در مقابل هشتاد و دو میلیون جمعیت 
ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک 
همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر 
اولویتی مهم تر است.به گفته رییس شورای 

پول و اعتبار، ارز حاصل از صادرات نفتی 
به کاالهای اساسی و استراتژیک اختصاص 
می یابد و از این رو برای تأمین ارز واردات 
دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از 
است  ضروری  لذا  کرد.  استفاده  صادرات 
که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان 
اقتصادی  چرخه  به  را  ارزشان  و  بیایند 
افزود:  مرکزی  بانک  کل  بازگردانند.رییس 
صادرکنندگان  مقابل  در  بانک  این  اهداف 
همواره  مرکزی  بانک  بلکه  ندارد،  قرار 
بخش خصوصی را در کنار خود می بیند 
و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت 

اقتصادی  رونق  و  مردم  عمومی  رفاه  به 
این جلسه معاون  یابیم.همچنین در  دست 
سیاست  درخصوص  مرکزی  بانک  ارزی 
های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان 
گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، 
ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های الزم 
به عمل آمده است و البته در این راه همواره 
شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.
پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
را در راستای اهداف بانک مرکزی ارزیابی 
 ۹ طول  در  صادرکنندگان  کرد:  عنوان  و 
ماه اخیر حدود 2۹ میلیارد یورو صادرات 
داشتند و حدود 22 میلیارد یورو از طریق 
از  یورو  میلیارد   ۷ حدود  و  مرکزی  بانک 
نیما برای واردات ارز تأمین  طریق سامانه 
بانک  حمایت  از  نشان  امر  این  که  شده 
تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  از  مرکزی 
مرکزی،  بانک  ارزی  معاون  گفته  دارد.به 
راهکارهای  و  پیشنهادات  از  بانک  این 
صادرکنندگان استقبال می کند،  چراکه این 
چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  گونه 
اقتصادی کشور باز می گردد و البته در این 
راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه 
کند.گفتنی  می  کمک  صادرکنندگان  ای 
بازار  ثبات  با  روند  ادامه  بر  تأکید  است، 
حاصل  از  ارز  بازگشت  های  روش  ارز، 
منظور  به  اقتصادی  چرخه  به  صادرات 
همکاری  افزایش  کشور،  توسعه  به  کمک 
اتاق  و  مرکزی  بانک  میان  جانبه  دو  های 
بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی 
هیأت رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح 
خصوصی  بخش  پایان  در  همچنین  شد. 
بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس 
کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد 

اینگونه جلسات تداوم یابد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

ارز حاصل از صادرات نفتی به کاالهای 
اساسی اختصاص می یابد

احتکار  با  مبارزه  تشدید  اجرایی  نامه  شیوه 
ابالغ و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
موضوع  این  به  رسیدگی  مرجع  تولیدکنندگان 

شد.
خبرنگاران،  ازباشگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازرگانی  خدمات  دفتر  مدیرکل  قبله  محمد 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ابالغ  شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار، 
اظهار کرد: با ابالغ این شیوه نامه، تکلیف مبارزه 
نهاد  و  شد  روشن  کاال  اختفای  و  احتکار  با 
تعیین شده  به صراحت  این حوزه  در  مسئول 
است.وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در 
این حوزه خود به اصل موضوع آرامش بخشی 
روشن  با  کرد:  ابراز  می زند،  صدمه  بازار  در 
این  در  شفافیت  قانون،  ثغور  و  حدود  شدن 
حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی 

مرجع ذی صالح  راستا  این  در  می شود،  ایجاد  متخلفان  با 
تشخیص کاالی احتکار سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
به تالش های  اشاره  با  مقام مسئول  تولیدکنندگان است.این 
با  گفت:  بازارها  به  آرامش  بازگشت  برای  گرفته  صورت 
اقدامات صورت گرفته و نظارت هایی که در دستور کار است 
تالش می شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا تصریح کرد: بر 
این اساس مقرر شده است کاالی مکشوفه طبق ضوابط و 
مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
از  تعیین شده  قیمت گذاری و در شبکه های مجاز رسمی 
سوی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی به موضوع 
احتکار، مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا 
محاکم عمومی ارجاع شود.وی گفت: در این شیوه نامه تاکید 
شده است: در صورت ارائه اطالعات کاالیی در سامانه جامع 
انبار و مراکز نگهداری کاال، این گونه اقالم مشمول احتکار 

نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوطه 
به همان کاال باشد.

این مقام مسئول درباره جزییات این شیوه نامه نیز توضیح داد 
و تاکید کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق 
اعالم قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطالعات ورود 
و خروج کاال در سامانه اقدام نمایند.وی در پاسخ به سئوالی 
بینی های  پیش  بیان کرد: طبق  انبار  درباره شرایط واگذاری 
صورت گرفته در این شیوه نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار 
خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند باید با اخذ 
تعهدات الزم آنان را مکلف به درج اطالعات مذکور نمایند. 
مسئولیت هر گونه اظهار خالف واقع در بارنامه نیز بر عهده 
صاحب کاالست.دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با 
تاکید بر اینکه اقدام مذکور شرایط را برای برخورد با احتکار، 
ماده  استناد  به  مهیا می کند، گفت:  از عرضه  امتناع  و  اختفا 
چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی 
صورت  به  کاال  اختفا  یا  نگهداری  از  است  احتکارعبارت 

عمده با تشخیص مراجع ذی صالح و امتناع از 
عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه 
وزارت  از سوی  عرضه  اعالم ضرورت  از  پس 
صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی 
مبارزه  تشدید  اینکه  به  اشاره  با  است.او  ذیربط 
ارز  با  که  می شود  شامل  را  کاالهایی  احتکار  با 
4200 تومانی وارد می شوند و یا در تولید آن ها 
از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می شود، 
گفت: در این راستا خودداری از عرضه کاالهای 
دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض 
از عرضه  امتناع  یا  اختفا  نیز مشمول  در فروش 
است.او در توضیح نرخ رسمی نیز گفت: منظور 
از نرخ رسمی، نرخی است که با رعایت ضوابط 
وارداتی  و  داخلی  تولید  کاالهای  گذاری  قیمت 

تعیین می شود.
وی با تاکید بر اینکه احتکار از جمله رفتارهای 
معارض با حقوق مصرف کنندگان است گفت: در شیوه نامه 
ابالغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کاالها در اماکن 
مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشی است.
وزیر صنعت،  دستور  با  کاال  احتکار  با  مبارزه  تشدید  ستاد 
معدن و تجارت در تاریخ 2۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد 
و عمال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان 
تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند.
دبیر ستاد مرکزی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید 
وزارت صمت،  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون  اینکه  بر 
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
معاون اقتصادی وزیر اطالعات، رییس کل گمرک و رییس 
سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند، 
گفت: دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور 

خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.

برخورد با محتکرها و پنهان کنندگان کاال تشدید می شود
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مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری  مالی  هاوموسسات  نزدبانک  هرعنوان  به  که  نقدی 
اوازاشخاص  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  دقیق حسابهای 
ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای 
بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 
کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی۱۳۹4(4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد8و۳قانون  می 
صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای 
احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(5-انتقال مال به دیگری به 
هرنحوباانگیزه فراازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱قانون نحوه 
محکوم  شودآزادی  روزارائه  سی  ازمهلت  پس  اموال  مالی۱۳۹4(6-چنانچه صورت  محکومیت  اجرای 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.

)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(.
شعبه۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)20حقوقی سابق(

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹60۹۹86۱۹5800666شعبه۱۱دادگاه  کالسه  پرونده 
بانک  :آقای  ۹۷0۹۹۷6۱۹580020۳-خواهان  شماره  نهایی  سابق(تصمیم  اهواز)20حقوقی 
مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاء ایمانی باوکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به 
نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت آقای سعید صلیح-
خواندگان:آقای عبدالساده دلف لویمی فرزند حویچم به نشانی استان خوزستان –شهرستان 
عبدالحسین  2-آقای  خانه  کاالی  2۱6فروشگاه  پالک  عامری  شریعتی  اهواز-اهواز-خیابان 
داجی فرزندجبار به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-خیابان شریعتی عامری 
وجه چک  دادرسی2-مطالبه  خسارت  ها:۱-مطالبه  ۱45.خواسته  پالک  البالغه  نهج  خیابان 
۱۱دادگاه  ۹60۹۹886۱۹5800666شعبه  کالسه  تاخیرتادیه-پرونده  خسارت  ۳-مطالبه 
بانک  نهایی شماره-خواهان:آقای  اهواز)20حقوقی سابق(تصمیم  عمومی حقوقی شهرستان 
مهراقتصاد به مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی 
آقای سعید  اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت  –شهرستان  استان خوزستان  به نشانی 
خوزستان  استان  نشانی  به  حویچم  فرزند  لویمی  دلف  عبدالساده  صلیح.خواندگان:۱-آقای 
آقای  کاالی خانه2-   عامری پالک 2۱6فروشگاه  اهواز-اهواز-خیابان شریعتی  –شهرستان 
اهواز-اهواز-خیابان  –شهرستان  خوزستان  استان  نشانی  به  جبار  فرزند  داجی  عبدالحسین 
دادرسی  خسارت  مطالبه  ها:۱-  ۱45.خواسته  پالک  البالغه   نهج  خیابان  عامری  شریعتی 
بانک  دعوی  دادگاه:درخصوص  تادیه.رای  تاخیر  خسارت  چک۳-مطالبه  وجه  مطالبه   -2
مهراقتصاد باوکالت وحید حقیقی به طرفیت ۱- عبدالساده دلف لویمی فرزند حویچم 2- 
عبدالحسین داجی فرزند جبار به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصد وسی ومیلیون ریال به 
انضمام خسارات دادرسی ،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف 
اول دعوی یک فقره چک به شماره 2۷40۷6مورخ ۹6/۱0/25عهده بانک ملی صادرنموده 
وخوانده ردیف دوم ظهر آن را به عنوان ضامن امضاءنموده اند که پس از مراجعه به بانک 
محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ سیصد وسی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی 
نموده اند ،نظر به این که خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده اند ،وجود چک 
به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادرکننده سندتجاری 
دانسته وبا استصحاب بقاءدین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون 
مصوب  تجارت  24۹-۳۱0-۳۱۱و۳۱۳قانون  مواد  به  مستندا  و  داده  تشخیص  صحت  به 
مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  ،5۱۹و522قانون  2آن  ۱۹8و5۱5وتبصره  ۱۳۱۱/2/۱۳ومواد 
سیصد  مبلغ  پرداخت  ومتضامنابه  منفردا  دعوی  خواندگان  محکومیت  به  ۱۳۷۹/۱/2۱حکم 
وسی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله 
وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک استنادی 
مورخ ۹6/۱0/25برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام مکلف است که آن 
را محاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت 
مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس 
ازانقضاءمدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان  دادگاه وپس  قابل واخواهی دراین  ازابالغ 

بیست روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.
شعبه ۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)20حقوقی سابق(

آگهی حصروراثت
خانم/آقای غنیه عصفوری نام پدر عبدالزهرا بشناسنامه 
بخواسته  درخواستی  ازشادگان  صادره  ۳242شادگان 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور 
از  5۳6۱صادره  بشناسنامه  نیا  سلمانی  محمد  مرحوم 
ورثه  فوت  دائمی  ۹۷/۷/2۹دراقامتگاه  تاریخ  رامشیردر 
)همسر  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش 
۱۹4080۱50ماهشهر۳- بشناسنامه  مریم  متوفی(2- 
۱۹4۱۱0۳26۱ماهشهر4- بشناسنامه  رضا  علی 
مرتضی  ۱8۹06۷۱6۷۳شادگان5-  بشناسنامه  مینا 
فرزندان  ۱۹4۱۳۱4۷40ماهشهر)همگی  بشناسنامه 
باانجام  باشد.اینک  می  نیا  سلمانی  وشهرتشان  متوفی 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
شورای  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
۱تقدیم  شعبه  ماهشهر  مرکزی  حوزه  اختالف  حل 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است..شماره م الف:۱6/8۱0
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی 

آگهی ابالغ 
/ آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
اله-خواهان  فرج  فرزند  نیا  منصوری  اله  حبیب  خانم 
به طرفیت خوانده  آقای مهدی عبادی زاده دادخواستی 
سند  انتقال  خواسته  به  نیا  منصوری  اله  حبیب  آقای 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
عمومی  دادگاه  اول  ۹۷0۹۹86۱۳4۱006۱۹شعبه 
مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  هندیجان  شهرستان 
۱۳۹۷/۱۱/2۹ساعت ۱0:00تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان هندیجان-سارا پناهیان

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به ۱-احسان اله نشتارودی  2- عطیه دل آرا ۳- بابک نشتارودی 4- مهدی 
که    .... نشتارودی ساکن  بهادر  مدنی 6-  معافی  زهرا  صداقتی 5- سیده 
فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود.  که     دادخواستی بخواسته 
مطالبه وجه     به استناد  قرار داد مشارکت مدنی  به شورای حل اختالف 
تنکابن  بکالسه 8۷۳/۹6شعبه  پنجم     ثبت و وقت دادرسی  به سه  روز    
۹۷/۱۱/2۳ ساعت ۹/۳0صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست وکیل  خواهان 
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  ابالغ سراسری محلی  آگهی   نوبت  یک 
بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی 
خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در 

روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    پنجم شورای حل اختالف تنکابن



دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه 
داشتنش آسان تر است.

باتلر
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کههمنادیدهمیبینیوهمننوشتهمیخوانی

مالمتگوچهدریابدمیانعاشقومعشوق
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امروز با حافظ

شمارگان انتشار»ناقوس های به 
صدا در می آیند« به ۳۷ هزار رسید

رمان  انتشار  شمارگان 
در  صدا  به  »»ناقوس های 
ابراهیم حسن بیگی  می آیند« 

به ۳۷ هزار نسخه رسید.
انتشار  با  مهر،  گزارش  به 
از  چاپ  هفتمین  و  سی 
صدا  به  »ناقوس های  رمان 
در می آیند« از ابراهیم حسن بیگی طی یک سال، آمار 

انتشار این رمان از مرز ۳۷ هزار نسخه گذشت.
»ناقوس های به صدا در می آیند« رمانی است درباره 
امام علی علیه السالم. این رمان از کلیسایی آغاز می 
شود که مردی تاجیک برای فروش کتابی که پیدا کرده 
به نزد کشیش کلیسا می رود. این کشیش عاشق کتاب 
های خطی و قدیمی است. با دیدن این کتاب به ارزش 
تاریخی آن پی می برد اما پس از خواندن کتاب به 
ارزش حقیقی کتاب یعنی همان شخصیت امام علی 
بن ابیطالب علیه السالم پی می برد و با آشنا می گردد.
کشیش در ادامه عالقه مند می شود که کتاب را از او 
بخرد، اما مرد تاجیک به دست کسانی که دنبال این 
کتاب ارزشمند هستند، کشته می شود و از اینجا به بعد، 
کشیش روسی پا در مسیری می گذارد که به شناخت 
امام  علی )ع( منتهی می شود او از موسکو خارج شده 
و به بیروت سفر می کند و در آنجا به کمک دوست 
خود جرج جورداق به شناخت صحیح و کاملی از امام 

علی)ع( دست پیدا می کند.
این رمان نسخه ای پیراسته و ویرایش شده از رمان 
قدیس است که پیش از این توسط همین نویسنده از 

سوی نشر کتاب نیستان منتشر شده بود.
حسن بیگی این ویرایش تازه را در سال ۱۳۹6 و در 

ایام غدیر توسط نشر عهد مانا منتشر کرد.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات پایان یافت؛ 
آغاز برنامه ریزی برای شانزدهمین دوره

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته پس از 4 روز کاری، 
روز شنبه پانزدهم دی ماه جاری به کار خود پایان داد.

به گزارش پیام زمان در این دوره از نمایشگاه، حضور حداکثری شرکت داخلی در 
گروه های کاالیی، موسسات و شرکت های تبلیغاتی از سراسر کشور در کنار صنایع 
وابسته در حوزه های چاپ، بسته بندی، خدمات، تبلیغات، هدایای تبلیغاتی، سالنامه و 
سررسید، استندهای تبلیغاتی شرکت کردند. کانون ها و شرکت های آگهی و تبلیغاتی در 
این نمایشگاه، دانش و تجربه خود را در تولید و بازاریابی کاالها، خدمات و تبلیغات 
به نمایش گذاشته و تشکل های صنفی کانون های تبلیغاتی استان ها، زیرمجموعه هایی 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز شهرداری ها در کنار شرکت های 

تبلیغاتی خارجی، جدیدترین خدمات خود را به بازدید کنندگان ارائه کردند.
دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حمایت معنوی از 
نمایشگاه و میز خدمت و پاسخگویی به سواالت بازدیدکنندگان در مورد سامانه تبلیغات، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی استان های خراسان، یزد، مرکزی، قم، فارس 
و  مازندران برای هم افزایی و تبادل تجارب و اطالعات و سازمان زیباسازی شهرداری 

تهران با اجرای برنامه های مرتبط در این دوره از نمایشگاه مشارکت داشتند.
ستاد برگزاری نمایشگاه پانزدهم هم راستا با برنامه های دفتر تبلیغات و اطالع رسانی برای 
تقویت نهادهای صنفی غیردولتی و تسهیل حضور آن ها در این نمایشگاه با اختصاص 
غرفه ها و امکانات رایگان، بستر حضور کانون های آگهی و تبلیغاتی استان را در چارچوب 

انجمن های صنفی استانی تبلیغات فراهم کرد.

بهروز شعیبی »اقیانوس آرام« را به پیش تولید می برد

کارگردان »پرده نشین« بعد از مدت ها غیبت 
برای تلویزیون »اقیانوس آرام« را می سازد.

به گزارش تسنیم، بهروز شعیبی آخرین باری 
که به عنوان فیلمساز کاری را در تلویزیون 
تولید کرد به »پرده نشین« برمی گردد و »تنهایی 
لیال« را هم به عنوان بازیگر حضور داشته باشد. 
البته برای شبکه نمایشخانگی هم “گلشیفته” را 

ساخت.
حاال بعد از مدت ها غیبت دوباره این کارگردان یک سریال تلویزیونی می سازد؛ او درباره 
این سریال به تسنیم گفت: نام این سریال »اقیانوس آرام« است که به زودی وارد مرحله 
پیش تولید می شود. این سریال مستقیماً به خانواده ایرانی- اسالمی می پردازد و ۱00 قسمته 
خواهد بود. »اقیانوس آرام« را حسین تراب نژاد فیلمنامه اش را به پایان رسانده است. این 
سریال در سه فصل ۳0 قسمتی و در بازه های متفاوتی ساخته خواهد شد. فصل یک در 
بازه زمانی 6 ماه می گذرد و فصل 2 نیز اتفاق های یک ماه را به تصویر می کشد. همچنین 

نگارش فصل یک این سریال به طور کامل انجام شده است.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه حوزه 
فرهنگی به عنوان شغل در فهرست مشاغل جای 
مناسبی ندارد، گفت: تالش ما در این دوره وزارت 
ارشاد این است که جریان فرهنگی شغل آفرین به 

رسمیت شناخته شود.
سید عباس صالحی در آیین اختتامیه چهارمین 
جشنواره جایزه فیروزه با اشاره به جایگاه و ارزش 
کاالهای ایرانی گفت: اینکه امسال به عنوان حمایت 
از کاالی داخلی نامگذاری شده باید گامهایی هم 
در این راستا برداشته می شد که این جشنواره نمونه 

ای از آن محسوب می شود. 
کاالهای  دیکر  با  متفاوت  را  ایرانی  کاالی  وی 
ساخت کشورهای دیگر دانست و افزود: کاالهای 
ایرانی به ویژه فرهنگی با روح، جان و کالبد انسانها 
سرو کار دارد.عضو شورای عالی اتقالب فرهنگی 
اظهار داشت: کاالی ایرانی با دو برداشت، اینکه 
در اقلیم و جغرافیای ایران تولید می شود و تفسیر 
دوم اینکه کاالهای ایرانی و اسالمی با روح ایران 
و ایرانی متولد و ریشه در هویت و تمدن این مرز 
و بوم دارد، شناخته می شود.صالحی با ذکر این 
نکته که امسال در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی هستیم که رهبر معظم انقالب آن 
را با عنوان سال »حمایت از کاالی ایرانی« معرفی 
کردند، گفت: شاید با این نگاه که یکی از شعارهای 
انقالب استقالل بود استفاده از کاالی ایرانی یکی از 

موارد الزم برای تحقق همین استقالل باشد. 
صالحی افزود: کاالی ایرانی از یک سو با اشتغال 
مرتبط است و از سوی دیگر رونق اقتصادی را 

ایجاد می کند و درآمد ملی را باال می برد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: استفاده از 
کاالی ایرانی امنیت ملی را نیز افزایش می دهد و از 

این رو حمایت از آن بسیار مهم است.
صالحی یادآور شد: در تفسیر دیگر کاالی ایرانی با 
روح ایرانی خلق می شود، اعتقاد ما براین است که 
روح ایرانی در طول تاریخ هزاران ساله ممتد بوده 

است، این روح، خود را در کاالهای ایرانی هم 
نشان داده و در واقع روح ایرانی ترکیبی از لطافت 

و ظرافت به همراه صالبت است.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: برخی 
ملت ها کاالهای سخت می سازند اما ایرانی روح 
صالبت و ظرافت در کنار هم دارد و به همین 
دلیل ایرانی همیشه کاالیی ظریف اما محکم ساخته 
است، روح ایرانی ریشه در زمین دارد اما به آسمان 
می نگرد پس این ترکیب خاک و آسمان در طول 

تاریخ جریان داشته است. 
به گفته وی این کاال هم زمینی و هم ملکوتی است 
و در واقع کاالی ایرانی هم ریشه تاریخی و کهن و 
هم مدرن دارد و همین موضوع روح ما را با سنت 

و نوآوری ترکیب کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با اشاره به 
اینکه کاالی ایرانی در طول تا ریخ خود این ترکیب 
سنتی و  مدرن را داشته و دارد ، گفت: کاالی ایرانی 
ترکیبی از طبیعت و نیازهای انسانی است یعنی ما 
از طبیعت استفاده می کنیم اما از آن نمی کاهیم و 
آسیبی به آن وارد نمی کنیم لذا ، وقتی حمایت از 
کاالی ایرانی صحبت می کنیم هم معنای عام و هم 

خاص مدنظر ما است.

صالحی تاکید کرد: کاالی ایرانی فرهنگی وقتی در 
کنار هم قرار می گیرد معنای جدیدی پیدا می کند، 
هیچ کاالیی نیست که مقصد و منتهایی با فرهنگ 
نداشته باشد. به گفته وی کاالهای فرهنگی حامل 
فرهنگ هستند و باید همه ابعاد فرهنگی باشد تا در 

دسته کاالهای فرهنگی قرار گیرند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در عین حال 
تصریح کرد: کاالهای فرهنگی ایرانی از جایگاه 
خاصی برای ما برخوردار است و وقتی سالی به 
این نام می گذاریم چه به معنای جغرافیایی و چه 

روح تمدنی این کاال جایگاه رفیعی دارد.
صالحی تاکید کرد: کاالی فرهنگی فرصت ارتباط 
تواند خط  کند و می  برقرار می  را  با جهان  ما 
ارتباطی و جاده ابریشم ایران باشد، اگر بخواهیم 
ایران را همچنان به دنیا معرفی کنیم کاالی فرهنگی 

هویت و نمای ایران خواهد بود.
وقتی  گفت:  فیروزه  جایزه  به  اشاره  با  صالحی 
این رویداد متولد شد برای این بود که ما فرصت 
ارتباط، تعامل و ارتقاء را پیدا کنیم ازاین رو به 
نظر می آید این  جایزه و اتفاقات، چند نقطه را 
دنبال می کند، که ابتدا رصدها و پایش ها رخ می 
دهد و نهادهای حاکمیتی و  جریان های صنفی و 

 خصوصی مورد پایش قرار می گیرند تا ببینیم چه 
اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است.

فرصت  ها  این جایزه  کرد:  صالحی خاطرنشان 
با یکدیگر و گروه های دیگر را  تعامل مبدالن 
فراهم کرده و از یک تعامل ساده به سمت شبکه 

های گسترده تر منتهی می شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: بطور 
یقین قادر خواهیم بود با این تشکل ها قدرت 
عمل و ارتباط را افزایش دهیم و همچنین در این 
جا یزه ها دغدغه ها مطرح شده و  گفت و گوها 
شکل می گیرد که تمام تالش ها برای رفع آنها بکار 
گرفته خواهد شد. عضو کابینه دولت تدبیر و امید 
یادآورشد: یکی از تالش های این دوره وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی این است که جریان شغل 
آفرین بیشتر مورد توجه قرار گیرد. صالحی تاکید 
کرد: باید در فضاهای حمایتی برای کاهش هزینه 
ها و ارائه تسهیالت برای کمک تولید کاالهای 
فرهنگی به میدان بیاید و ما نیز در وزارتخانه  پیگیر 

ی جدی این موضوع هستیم. 
درادامه این مراسم از برگزیدگان جشنواره فیروزه 

تجلیل شد.
جایزه فیروزه )کاالی فرهنگی با الگوی ایرانی-
اسالمی( با محورهای نوشت افزار، اسباب بازی و 
سرگرمی، هدایای فرهنگی، کاالهای فرهنگ محور 
موضوعات  با  فرهنگی  های  پژوهش  خانواده، 
اقتصاد فرهنگ و صنایع خالق فرهنگی و ایده 

های استارتاپی برگزار شده است.
این جایزه زیرنظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دو بخش کاالیی و پژوهش به 
شناسایی، معرفی، تقدیر و حمایت از دستاوردها، 
تولیدات و کاالهای فرهنگی و ایده های خالق با 

الگوی ایرانی - اسالمی می پردازد.
با  جشنواره  این  به  رسیده  آثار  از  نمایشگاهی 
حضور 50 استارتآپ از ۱2 دی ماه تا امروز در 

محل بوستان گفتگو برگزار بود.

کاریکاتور

علیرضا زرین دست درباره فیلم هایی که فیلمبرداری آنها را برعهده 
داشته است، توضیحاتی را ارایه داد.

علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری سینما در گفتگو با  مهر با 
اشاره به پروژه هایی که در دست دارد، گفت: در سال ۹۷ با سه 

پروژه سینمایی به عنوان مدیر فیلمبرداری همکاری داشتم.
وی ادامه داد: »تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، »مشت 
آخر« به کارگردانی مهدی فخیم زاده و »فصل ماهی سفید« به 

کارگردانی قربان نجفی آثاری است که در آنها حضور داشته ام.
این فیلمبردار سینما بیان کرد: »تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد را می توان یکی از بهترین آثار کارنامه این کارگردان 

دانست و به زعم من مورد اقبال هم قرار می گیرد.
وی با اشاره به پروژه سینمایی »مشت آخر« به کارگردانی مهدی 
فخیم زاده نیز توضیح داد: این فیلم یک اثر گرم و خوش ساخت 
است و می تواند تماشاگر را راضی کند. »مشت آخر« را می توان 
یکی از آثار غیرمتعارف و خوب مهدی فخیم زاده دانست که 
فیلمنامه بسیار جذابی دارد. زرین دست در پایان گفت: به این 
زودی ها تصمیم ندارم پروژه جدیدی را قبول کنم زیرا برای انجام 

برخی از کارهای خود نیاز به زمان دارم.

 »تیغ و ترمه« اثر خویب 
در کارانمه پوراحمد است 

بد و بدتر پایتخت!

وزیر ارشاد:

جریان فرهنگی شغل آفرینی باید به رسمیت شناخته شود

زمان قطعی برگزاری »دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم ۱00« 
اعالم شد. این جشنواره به همت »حوزه هنری« با موضوع اخالق 
و سبک زندگی طی روزهای 8 تا ۱0 اسفند ماه سالجاری به دبیری 

علی قربانی در تهران برگزار می شود.
جشنواره  دوازدهمین  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش   به 
بین المللی »فیلم ۱00«؛ جشنواره در دو بخش مسابقه ای و مسیر 
تجربه و در قالب مستند، داستانی و پویانمایی طراحی شده است. 
همچنین، بخش مسابقه سینمای جهان در قالب های مستند، داستانی 
و پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های غیرایرانی 

خواهد بود.
همچون  اخالقی  مفاهیم  ترویج  زندگی،  سبک  و  اخالق 
انسان  الگوی  ترویج  ایثار،  صدر،  سعۀ  گذشت،  قانون مداری، 
ایرانی اسالمی، فرهنگ اصیل  الگوی  انقالب اسالمی، خانوادة 
ایرانی، نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار روزمرگی از جمله 
موضوعات این رویداد سینمایی اعالم شده است. همچنین، برای 
بخش ویژه موضوعاتی چون: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت 
(، حمایت از تولید کاال و خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید 
محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی و حمایت مردمی از تولید 
کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایرانی، تأثیرات مخرب خرید 
کاال(،  )قاچاق  غیرقانونی  و  بی رویه  واردات  خارجی،  کاالهای 
معرفی کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها و تولید ثروت از علم 

و فنّاوری ، معرفی اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
عالقمندان جهت شرکت در این جشنواره تا پایان دی ماه فرصت 

دارند.

زمان قطعی برگزاری دوازدهمین 
جشنواره»فیلم ۱۰۰«

تیزر سریال  ترین  تازه  پروژه؛  ای  مشاور رسانه  به گزارش 
تلویزیونی »لحظه گرگ و میش« کاری از همایون اسعدیان 

رونمایی شد.
همایون اسعدیان یازده سال پس از موفقیت سریال عاشقانه 
»راه بی پایان«، این بار نیز با ترکیبی از چهره های باسابقه 
و جوان همراه با سریال »لحظه گرگ و میش« به تلویزیون 

بازمی گردد.
در 50  زاده،  انوری  مونا  نویسندگی  به  عاشقانه  این سریال 
قسمت آماده نمایش شده و از شنبه 22 دی ماه به روی آنتن 

شبکه سه سیما خواهد رفت.
مجموعه تلویزیونی »لحظه گرگ و میش« روایت فراز و فرود 
با محوریت  و  اصیل در طول سه دهه  ای  زندگی خانواده  
زندگی تنها دختر این خانواده است؛ روایتی که از دهه 60 
آغاز گشته، حوادث مختلفی از قبیل جنگ، تحوالت اجتماعی 
پایان  معاصر  زمان  در  و  گذاشته  سر  پشت  را  اقتصادی  و 
می پذیرد... . فاطمه گودرزی، شهره سلطانی، فرید سجادی 
حسینی، علیرضا کمالی، المیرا دهقانی، حسام محمودی، پانیذ 
پاشا رستمی،  نادری،  نیما  ناصر سجادی حسینی،  برزعلی، 
رها خدایاری، وحید آقاپور، احسان امانی، سیامک احصایی، 
مریم حاجی زاده، آیدا نامجو، لیال بلوکات، محمدرضا مالکی، 
مهرنوش مسعودیان، زهره ساداتی، مهدی مالک، رضا حجری، 
مهتاب اکبری، فراز مدیری و آروین گالتسیان با حضور لیال 
بلوکات و محمدرضا مالکی ترکیب بازیگران این مجموعه را 

تشکیل می دهند.

»لحظه گرگ و میش« از هفته 
آینده روی آننت یم رود

سرکار خانم الهه غیناقی
انتصاب شایسته  جنابعالی را به سمت » سرپرست دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری گلستان« تبریک عرض نموده و آرزومندم در سایه 

تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و پیشرفت روز افزون باشیم.
علی اصغر سلیمانی

سرپرست روزنامه پیام زمان و مدیر موسسه رهپویان سبز جوان 

خبرنگار پیام زمان -  فاطمه حسن زاده:  
تاثیر  با  بابل در رابطه  رئیس پلیس راهور 
آموزش در پیشگیری از حوادث رانندگی 
افزود امروزه با توجه به گسترده تر شدن 
محدوده شهرها و افزایش  تقاضا ی سفرهای 
درون شهری و برون شهری  تغییر الگوی 
زندگی و حرکت جوامع به سوی صنعتی 
سفرها  افزایش  عوامل  مهمترین  از  شدن 
است. سرهنگ علی رئیسی  با بیان اینکه با 
تولید اولین اتومبیل ها شاید این تصور که 
روزی  استفاده ناصحیح از خودرو منجر به 
وقوع حوادث و تصادفات بسیاری می شود 
گفت:  شمار زیادی از انسان ها جان خود را 
در اثر این نوع گرایی و تغییرسبک  زندگی 
از دست می دهند اما باید توجه داشت که 
در حال حاضر با کشته و یا مصدوم شدن 
میلیونها انسان در دنیا در صورت عدم مهار 
غول ترافیک معضل  تصادفات و  تلفات 
سالمت  و  عمومی  بهداشت  آن  از  ناشی 

ایمنی جوامع انسانی را هدف قرار میدهد .
وی بیان کرد: تصادف به عنوان یکی از دالیل فوت 
انسانی غیر قابل جبرانی را به  انسان ها هزینه های 
کشور ها متحمل می کند خوشبختانه در شهرستان 
بابل اقدامات مطلوبی از لحاظ آموزشی و فرهنگی، 

مقررات  و  قوانین  وضع  و  زیرساخت ها   توسعه 
صورت گرفته است .

در  ویژه  به  دنیا  تجربه  افزود:  مسئول  مقام  این 
کشورهای پیشرفته حاکی از برنامه ریزی و سایت 
گذاری های کالن آموزشی و فرهنگی برای ارتقاء 

دانش و فرهنگ صحیح عبور و مرور است .

کرد:   اظهار  شهرستان  راهور  پلیس  رییس 
ارائه  آموزش های همگانی برای کلیه کاربران 
ترافیکی به ویژه آموزش دانش آموزان مقاطع 
همیاران  طرح  قالب  در  تحصیلی  مختلف 
دو  به  نوجوان  و  جوان  یاران  پلیس  پلیس 
شیوه نظری و عملی و تبیین قوانین و مقررات 
اجتماعی و ترافیکی که در سال های اخیر 
اولویت اقدامات آموزشی و فرهنگی پلیس 

راهور ناجا می باشد.
این  اجرای  سرهنگ درویشی تصریح کرد: 
پیشگیری و  قابل مالحظه در  اثر  ها  برنامه 
رانندگی  تلفات  و  تصادفات  وقوع  کاهش 
داشته است که همه آنها به منظور ارتقای دانش 
و آگاهی های عمومی دانش آموزان نسبت به 
مقررات و وظایف فردی و اجتماعی مربوطه 

تالش شد.
دیده  آموزش  همیاران  موثر  وجود  از  وی  
پلیس در پیشگیری از تخلفات اشاره کرد و 
گفت: از همراهی و تعامل خوب و مطلوب 
آموزش و پرورش و سایر نهادها در اجرای طرح های 
مختلف آموزشی و فرهنگی در خصوص طرح ملی 
آموزش همیاران که با رانندگی خوب و مطلوب خود 
آموزش های نظری پلیس را اجرایی و عملیاتی می 

نمایند تقدیر و تشکر نموده است .

رییس پلیس راهور بابل خبر داد: 

آموزش و فرهنگ سازی اولویت اقدام های پلیس راهور است


