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روایت شمخانی از پیغام جدید آمریکا به ایران؛

مذاکره با آمریکا عهدشکن معنایی ندارد

خودروسازان مکلف به 
پرداخت سود و جرایم 

تأخیر به مشتریان 

به گزارش زمان ، معاون وزیر صنعت از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه 
موقع  به  تحویل  امکان  که  داد  خبر  قراردادهایی  در  مشارکت  سود  و  تأخیر 
خودروهای آنها از سوی خودروساز وجود ندارد.محسن صالحی نیا در حاشیه 
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات در جمع خبرنگاران با اشاره به 
کاهش تولید خودرو طی ماه های گذشته گفت: با توجه به شرایطی که برای 
اقتصاد ایران رخ داد، تولید خودروسازان کاهش پیدا کرده و هم اکنون برخی 
مشکالت در حوزه تأمین خودرو در بازار وجود دارد. بنابراین گالیه قطعه سازان 

از خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان صحیح است
7

روزانهم صبح اریان

وام ازدواج تا 
25میلیون تومان 

افزایش می یابد

هیچ نگرانی
 بابت کمبود دارو 

وجود ندارد

آغاز اصالح 
ساختار بودجه

 از سال۹۸ 
752

روحانی: گرفتاری دولت نهاده های دامی است

باقاچاقموادغذاییمقابلهمیکنیم

رییس کل بانک مرکزی

سال  2 حدود  ملی  پول  از  صفر  حذف 
کشد می  طول   

7
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سرمقاله
ایرانی ها دوست دارند

 زنده بمانند
امید به زندگی و توجه به 
آنچه آدمی را برای فردایی 
است  انتظارش  در  که 
شامل  کند،  می  امیدوار 
بیرونی  و  درونی  عوامل 

می شود. اینکه هر روز صبح که از خواب 
بیدار می شویم، سپاسگزار سالمتی باشیم و 
برای داشتن انرژی برای شروع روزی تازه از 
جمالت مثبت استفاده کنیم، بستگی به خودِ 
فرد دارد. این امر تا زمانی از درون رشد می 
کند و به واقعیت می رسد، که به آنچه بر زبان 
می آوریم، معتقد باشیم و از درون احساس 
توان  نمی  اما  اوقات  بعضی  کنیم.  رضایت 
احساس رضایت داشت و به فردایی امیدوار 
بود که نمی دانی می توانی صبح را به شب 
برسانی یا نه! هیچ فردی دوست ندارد در میاِن 
تمامِی دل مشغولی های زندگی، تفریح نکند 
و برای آرامش جسم و روِح خود زمانی را 
اختصاص ندهد، اما متاسفانه چنان برای کسب 
روزی باید تالش کند تا بتواند برای زنده ماندن 

و جاِن سالم به در بردن، راهی بیابد. 

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
تسهیالت صادرکنندگان 

متخلف قطع می شود؟
7

گشایش چند کانال بانکی برای تامین 
و انتقال ارز با برخی کشورها

2



2 اخبارسه شنبه 18 دی 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3930  

ایرانی ها دوست دارند زنده بمانند

* فرزانه یوسفیان

امید به زندگی و توجه به آنچه آدمی را برای فردایی 
که در انتظارش است امیدوار می کند، شامل عوامل 
درونی و بیرونی می شود. اینکه هر روز صبح که از 
خواب بیدار می شویم، سپاسگزار سالمتی باشیم و 

برای داشتن انرژی برای شروع روزی تازه از جمالت مثبت استفاده کنیم، 
بستگی به خوِد فرد دارد. این امر تا زمانی از درون رشد می کند و به واقعیت 
می رسد، که به آنچه بر زبان می آوریم، معتقد باشیم و از درون احساس 

رضایت کنیم.
بعضی اوقات اما نمی توان احساس رضایت داشت و به فردایی امیدوار بود 
که نمی دانی می توانی صبح را به شب برسانی یا نه! هیچ فردی دوست 
ندارد در میاِن تمامِی دل مشغولی های زندگی، تفریح نکند و برای آرامش 
جسم و روِح خود زمانی را اختصاص ندهد، اما متاسفانه چنان برای کسب 
روزی باید تالش کند تا بتواند برای زنده ماندن و جاِن سالم به در بردن، 
راهی بیابد. صحبت از بالیای طبیعی که جان و ماِل آدمی را به مخاطره می 
اندازد نیست، سخن از اتفاقاِت ریز و درشتی است که مدت هاست به جاِن 
مردِم ایران افتاده است.از مرزهای غربی کشور تا مدرسه ای در زاهدان، از 
کودکان شش ساله تا پدری برای همراهی دخترش در اتوبوس دانشگاه، از 
تجاوز به پسران نوجوان تا کارگراِن هفت تپه، هر کدام چنان داِغ سنگینی 
بر دِل یکایک ایرانیان گذاشته است که هنوز در شوک قبلی باقی مانده ایم 
و غِم دیگری را تحمل می کنیم. بی کفایتی برخی مسئوالن و تکیه دادن به 
صندلی که شاید نتوانند از پِس مدیریِت آن برآیند و عدم آموزش صحیح به 
افراد جامعه بعضاً اتفاقات تلخی را رقم می زند. بیش از یک سال از زلزله ای 
که در تهران رخ داد می گذرد، اما آیا تالشی برای باال بردن سطح آگاهی 
از سوی مسئوالن و مطالعه از سوی افراد جامعه در این خصوص صورت 
گرفته است؟ جالب اینجاست که روز بعد از زلزله 29 آذر ماه سال گذشته 
تعداد متوفی که در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند، باالتر رفته بود. آن 
هم نه به دلیل جراحت زلزله و یا ترس از وقوع این بالیای طبیعی، بلکه برای 

عدم آگاهی و استفاده بی رویه از وسیله نقلیه در شب وقوِع زلزله.
روز پنج شنبه سی ام آذرماه پارسال، به دلیل آلودگی بیش از حد هوا، آن 
هم به دلیل ترس از ماندن در خانه و اســتفاده از ماشین تا صبح، حجم 
آالینده ها افزایش داشته و منجر به فوِت برخی از افراد که مشکالت تنفسی 
و قلبی داشتند شده است.اگر زلزله باعث افزایش تعداد فوتی ها در شهری 
مانند تهران نشود، خودمان به دلیل عدم آگاهی درست و نبود مدیریت 
بحراِن صحیح، عاملی برای مرگ و میر می شویم.بعضی از روزها و با شنیدِن 
برخی اتفاقات تلخ خصوصا آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان و واژگون 
شــدن اتوبوس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران که در 
چند روز اخیر پیش آمد، برای هر ایرانی زنگ خطری است که اتفاق هایی 
که جانمان را به خطر می اندازند، کم نیســت و حتی در مراکز آموزشی 
بیشتر هم هست. اگر از بالیای طبیعیو اتفاقات پیش آمده، جاِن سالم به در 
ببریم، شرایط بِد اقتصادی و اجتماعی را چه کنیم؟ تصور کنیم در شهر و 
کشورمان خبری از وقوع زلزله و سیل نبود و در سال حتی یک خبر تلخ 
در خصوص کشــته شدِن هم وطنانمان به گوشمان نمی رسید، همین 
مشکالت اقتصادی برایمان کافی بود تا امیِد افراِد جامعه پشِت دیوارهای 
فردا باقی بماند.شرکت های خصوصی،کارگران و کارمنداِن خود را به دلیل 
نداشتن مواد اولیه و عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا اخراج می کنند، 
آمار بیکاری در جامعه افزایش پیدا می کند، مستاجر پول اجاره خانه را 
ندارد، صاحبخانه نیازمنِد کرایه ی خانه اش است، پدرِ خانواده شرمنده ی 
زن و بچه هایش می شود، تعداد رانندگان خدمات سامانه هوشمند حمل 
و نقل بیشتر می شود، دورهمی ها کمتر می شود، مخارج زندگی باالتر می 
رود، آمار سرقت باال می رود و ده ها مشکل دیگر، هر روز به جمع مشکالت 

اضافه می شود و باز انتظار داریم هم وطنان امید به زندگی داشته باشند.
باور کنیم مردم جامعه برای داشتِن زندگی سالم و سرشار از انرژی های 
مثبت، به امید نیاز دارند. امیدواری به آینده تجویزی نیست که به یکایک 
افراد تزریق شود، بلکه باید با داشتن زمینه ای برای فراهم کردن بستری 

امن برای آرامش روحی و سالمت جسمی تالش کنیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

امنیت عامل اصلی مذاکره با طالبان است

معاون پیشــین وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری مذاکرات سیاسی 
ایران و طالبان در تهران اظهار کرد: ایران این مذاکرات را در راســتای 
امنیت خود و همچنین تحقق صلح و ثبات در افغانستان و منطقه انجام 

می دهد.
ابراهیم رحیم پور در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بعد از سفر اخیر آقای 
شمخانی به افغانستان هیاتی از طالبان به تهران آمد و با آقای عراقچی 
معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار و گفت وگو کرد، خاطرنشان کرد : پیش 
از این کابل نسبت به انجام این مذاکرات مالحظاتی داشت و می خواست 
این مذاکرات با هماهنگی کابل باشد و یا از نتایج آن آگاه باشد و ما نیز در 
این موضوع استدالل های خود را داشتیم.این دیپلمات سابق کشورمان 
همچنین با بیان اینکه در حال حاضر شــاهد انجام مذاکراتی از سوی 
آمریکا، روسیه، پاکستان با گروه طالبان هستیم، اظهار کرد: واقعیت این 
اســت که در حال حاضر بخشی از افغانســتان در اختیار طالبان است 
واگرچه جزء حاکمیت افغانســتان نیست ولی در این کشور طرفدارانی 
دارد.رحیم پور با بیان اینکه دولت کابل نیز تا کنون تالش زیادی انجام 
داده است  تا این گروه بر سر میز مذاکره حضور پیدا کنند ولی طالبان 
قبول نکرده و می گوید تا زمانی که آمریکایی ها در افغانستان هستند از 
این کار خودداری می کند، ادامه داد: البته اخیرا شــاهد انجام مذاکراتی 
بین طالبان و آمریکایی ها بودیم و از دیگر سو آقای ترامپ نیز اعالم کرده 
که قصد دارد قسمتی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. 
گرچه مشخص نیست که آیا این کار را انجام خواهد داد یا نه؟ در زمان 
اوباما تعدادی از این نیروهای نظامی از افغانستان خارج شدند ولی باز هم 
عده ای ماندند. در دوران ترامپ تعداد نظامیان در این کشور افزایش پیدا 
کرد ولی گویی به نظر می رسد که ترامپ در حال مراجعت به عصر اوباما 

در مورد افغانستان است.

قاسمی: ایران در برابر فشارهای
 ظالمانه آمریکا سر فرود نمی آورد

سخنگوی وزارت امورخارجه در پی اظهارات رئیس 
جمهوری آمریکا در خصوص وضعیت ایران و ادعای 
وی مبنی بر تمایل تهران به مذاکره گفت: ترامپ 
صرفا آرزوهای باطل و محال خود را در صحبت های 

اخیر خود بیان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، بهرام قاسمی یادآور 
شد: رییس جمهوری آمریکا همچون همیشه، بی 
آموختن درسی از تاریخ تحوالت دهه های اخیر و 
بازبینی سیاستهای سراپا غلط اسالف خود در قبال 
این منطقه و ایران بار دیگر سخنانی بی منطق و از 
سر نفرت را نسبت به مردم این سرزمین باستانی 
مطرح کــرده که باز تکرار همــان زیاده خواهی و 
جاه طلبی های قدرت های قرون وسطایی و تاریخ 
مصرف گذشــته اســت. وی افزود: خیال پردازی 
و اقدامات خصمانــه ایاالت متحده آمریکا تاکنون 
علیرغم همه تالش های کینه توزانه آنها نسبت به 
مردم ایران راه بجایی نبرده و بی شک در آینده نیز 
نخواهد برد.سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: 
ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می 
کند که با واقعیت های موجود هیچ تطابقی ندارد. 
او می داند جمهوری اســالمی ایران دهه هاست با 
فشارها و سیاست های تحریمی آمریکا آشنا و رو 
در رو است.قاســمی تاکید کرد: ترامپ بداند ملت 
ایران هیچگاه در برابر فشار های ظالمانه آمریکا سر 
فرود نخواهد آورد؛ آنهم در برابر حاکمانی که تحریم 
را بجــای تکریم و دیوار را بجای پل برمی گزینند. 
ایرانیان در طول تاریخ پر فراز و نشیب اما افتخارآمیز 
خود آموخته اند چگونــه در برابر زیاده خواهان و 
زورگویان ایســتادگی کرده و با هزم ایران ستیزان، 
آنان را در خود هضم کنند.ترامپ روز یکشــنبه در 
خصوص تحریم هایی که پــس از خروج از برجام 
دوباره وضع کرده است، ادعا کرد که این تحریم ها 

بر ایران تاثیر گذاشته است. 

بانک مرکزی اعالم کرد:
تامین چند کانال خارجی

 برای تامین ارز

طی جند روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از 
محل عرضه ارز صادرکنندگان و نیز عرضه ارز توسط 
بانک مرکزی روند افزایشــی و رو به رشد به خود 

گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، چند کانال بانکی 
برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی 
شده و بر همین اساس این بانک نسبت به تسریع 
در تخصیــص و تامیــن ارز اقدام کرده اســت. در 
همین زمینه بانک های کشــور موظفند به منظور 
پاسخگویی و سرعت بیشتر تامین ارز، درخصوص 
ثبت سفارش های انجام شده برای مشتریان خود 
و نیز خرید ارز مورد نیاز صرافی ها، از طریق بخش 
بین الملل آن بانــک، هماهنگی های الزم را با اداره 

بین الملل بانک مرکزی داشته باشند.

اخبار

سرمقاله

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

 می کند بیشتر است

کالمامیر

رئیس جمهور حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات 
کشاورزی را ضروری دانست و تاکید کرد: کشاورزان، دامداران و 
باغداران عزیز امنیت آفرین هستند و وظیفه دولت نیز تامین امنیت 

برای فعالیت آنهاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  حجت االسالم و المسلمین حسن 
وزارت  ارشد  مدیران  و  معاونان   ، وزیر  دیدار  در  دیروز   روحانی 
جهاد کشاورزی با اینکه دانشگاه و بخش کشاورزی باید با اولویت 
دادن به نیازهای مردم متصل باشند، تصریح کرد: حرکت به سمت 
خودکفایی در نهاده های کشاورزی و دامی ضروری است.رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه »در برابر دستهای پینه بسته کشاورزان 
تعظیم می کنیم و قدردان تالش های آنها هستیم »، گفت: کشاورز 
کشاورزی،   جهاد  وزیر  و  باشد  خود  زندگی  تامین  به  قادر  باید 
دلسوز، پیگیر و متعهد به حقوق کشاورزان است.روحانی با اشاره 
به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار 
نیروهای  معموالً  می شود،  برده  بکار  امنیت  کلمه  وقتی  داشت: 
نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر می گردد و این در حالی 
است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز 
است. بی تردید اگر مردم برای تأمین خوراک و غذای خود دغدغه 
خاطر داشته باشند، امنیتی نیز وجود نخواهد داشت.رئیس جمهور 
تصریح کرد: بخش بزرگی از آرامش و امنیت خاطر مردم در سایه 
تأمین مواد غذایی مورد نیاز حاصل می شود و در گذشته چنین 
بود که هرکسی مواد مورد نیاز سالیانه خود را ذخیره می کرد و در 

تأمین امنیت خود نقش اساسی داشت اما امروز مسئولیت تأمین 
امنیت به واسطه تغییر شرایط زندگی در مرکزیتی به نام دولت 
و وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شده است که مسئولیت بسیار 
وزیر  و  افزود: دولت  و سنگینی محسوب می شود.روحانی  سخت 
جهاد کشاورزی باید از زمان کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
اندازه کافی تولید  به  کشاورزی مراقب باشند که این محصوالت 
برنامه ریزی الزم  توزیع آن  و  به نحوه خرید  باشد و نسبت  شده 
را به عمل آورده باشد.رئیس جمهور تأکید کرد: کشاورزان و همه 
کسانی که مواد غذایی نیازمندی های ضروری زندگی و حیات و 
کالری مورد نیاز مردم را تأمین می کنند، بزرگترین امنیت را برای 
کشور می آفرینند و در کشورمان هر کدام از وزارتخانه ها بخشی از 
تأمین آرامش و آسودگی خاطر مردم را برعهده دارند که اگر خللی 
در کار آنها وجود داشته باشد زنجیره تولید و آرامش خاطر مردم 
بهم می ریزد.روحانی با بیان اینکه دولت در مقابل کشاورزی که 
مسئولیت تأمین امنیت غذایی مردم را برعهده دارد، وظیفه دارد 
که امنیت خود کشاورز را تأمین نماید، اظهار داشت: بدون تردید 
اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته 

باشد، نمی تواند برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشاورزان با مشکالتی ناشی از بارش 
شدید و یا کم آبی، آفت ها، گرمازدگی و سرمازدگی شدید مواجه 
هستند، تصریح کرد: باید در همه این حوزه ها برنامه ریزی کرد تا 
امنیت کشاورزان تأمین شود.روحانی با اشاره به مشکالت بخش 

کشاورزی، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم و حتی تحصیلکردگان 
و  بزرگ  تکنولوژی های  تأمین  در  کشورمان  که  می کنند  تصور 
های تک، با مشکل مواجه است در حالی که بعضاً در بخش علوفه، 
ذرت و نهاده های دامی دچار گرفتاری و مشکل هستیم و ساالنه 

حجم زیادی از این محصوالت را وارد می کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید در حوزه غذا و تأمین مواد غذایی 
روی پای خود بایستیم و نیازمندی های خود در این حوزه را از 

سفره و مزرعه ایران تولید کنیم.
جهاد  وزارت  معاونین  و  وزیر  تالش های  از  قدردانی  با  روحانی 
دلسوزانه،  کاماًل  کشاورزی،  جهاد  وزیر  اظهارداشت:  کشاورزی، 
متعهدانه و با احساس وظیفه دینی و ملی عمل می کند و در رفع 
مشکل کشاورزان اهتمام جدی دارد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
دولت غیر از تأمین مواد و محصوالت کشاورزی و غذایی باید به فکر 
قدرت خرید مردم هم باشد، اظهار داشت: اگر بهترین مواد غذایی 
باشند،  نداشته  خرید  قدرت  مردم  اما  شود،  تولید  کشورمان  در 
بی تردید به مرور در تولید مواد غذایی نیز دچار مشکل خواهیم 
بود، لذا باید هر دو بخش را مورد توجه جدی قرار داده و تعادل 
ایجاد کنیم، به نحوی که هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم 

تولیدات بخش کشاورزی و دامی نیز به صرفه باشد.
روحانی تصریح کرد: دولت یکی از وظایف خود را تأمین امنیت 
آنها  که  چرا  می داند،  عزیز  کشاورزان  و  کشاورزی  بخش  برای 

تأمین کننده بخش بزرگی از امنیت کشور هستند.

روحانی: گرفتاری دولت نهاده های دامی است

با قاچاق موادغذایی 
مقابله می کنیم

مفقودی
 K4mA690D024389مدل 86با شماره موتور L90 سندکمپانی  سواری رنو لوگام 
و شماره شاسی NApLsRALD72008320 و شماره پالک 539 ج 97 ایران 73 

ینام فاطمه شعبانپور مغفوز گودیده و از درجه اعتبا. ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 K4mA690D024389مدل 86با شماره موتور L90 برگ سبز سواری رنو لوگام 
و شماره شاسی NApLsRALD72008320 و شماره پالک 539 ج 97 ایران 73 

ینام فاطمه شعبانپور مغفوز گودیده و از درجه اعتبا. ساقط می باشد
 بابل 

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره 139760331011002028مورخ 1397/09/26 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن آقابیگی 
بشناسنامه شماره 9980 صادره از بروجرد فرزند محمدتقی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 337/50 مترمربع مفروز از پالک شماره 2279 فرعی از 

146اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم الماسه نانویس و با مالکیت مالک اولیه 
آقایان سید محمد موسی کاظمی و محمد علی سلطان زاده تایید می نماید. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 97/29389/ف م/الف  
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/18

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

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما 
می توانیم از سال ۱۳9۸، بخشی از اصالحات 

ساختاری بودجه را انجام دهیم.
محمدباقر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقاومتی  اقتصاد  جلسه  حاشیه  در  نوبخت 
به دو موضوع مهم که در این ستاد مطرح 
اصالح  داشت:  اظهار  و  پرداخت  بود،  شده 
اقتصاد  با  که  نحوی  به  بودجه  ساختار 
این  نظر  مورد  باشد،  هماهنگ  مقاومتی 
است.وی  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  ستاد 
افزود: برخی از اصالحات بودجه با مقاومت 
همراه است و با اراده  جمعی محقق می شود. 
اصالح   ،9۸ بودجه  الیحه  در  کردیم  تالش 
معظم  مقام  اخیر  ابالغیه  در  که  ساختاری 
کنیم. لحاظ  را  بود  شده  گنجانده  رهبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
هزار   2۶۷  ،9۸ بودجه  در  اینکه  اعالم  با 
داده ایم،  کاهش  را  بودجه  مصارف  میلیارد 
بودجه  میلیاردی  هزار   ۴۳۳ عدد  گفت: 
با  و  دادیم  تقلیل  میلیارد  هزار   ۴۰۷ به  را 
توجه به ضرورت های اقتصادی سال 9۸، با 
عملیاتی  را  تقلیل یافته  بودجه  صرفه جویی، 

می کنیم.
الیحه   2۱ تبصره  در  کرد:  تصریح  نوبخت 
اصالح  را  موضوع   ۱۰ حدود   9۸ بودجه 
برای  لزوم،  صورت  در  همچنین  کردیم. 
اصالح  هم  را  دیگر  موارد  ساختار،  اصالح 
شده  انجام  اقدامات  مورد  در  می کنیم.وی 
ساختار  اصالح  با  کالن  اقتصاد  ثبات  برای 

بودجه بیان کرد: دو سرفصل در این رابطه 
وجود دارد؛ در یکی از سرفصل ها، دارایی های 
میلیون  دولت مطرح است که هم اکنون ۷ 
که  است  دولت  دارایی های  تومان  میلیارد 
می تواند به جای رکود، در چرخه رونق کشور 

به کار گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
دارایی های  سرفصل  داد:  ادامه 
و  برنامه  سازمان  طریق  از  دولت 
درست  اجرای  بر  ناظر  که  بودجه 
سرفصل  شد.  ابالغ  است،  بودجه 
هزینه ها  کردن  کارآمد  دیگر، 
مستقیم  هزینه های  باید  که  است 
مشخص  بودجه  در  غیرمستقیم  و 
دو  بودجه  شد:  یادآور  شود.نوبخت 
جلد کتاب پشتیبان دارد که در هر 
کدام از آنها بیش از ۵۰۰ صفحه به 
درستی، تبیین و اسناد بودجه را نیز 
شفاف سازی کرده ایم. عده ای بودجه 
تبصره   2۳ با  صفحه  چند  تنها  را 
کتاب  جلد   2 درحالی که  می دانند 

حیاتی بودجه را تورق نکرده اند. 
 وی اظهار کرد: بودجه ۱۴ پیوست 
هزینه ها،  کارآمدی  برای  و  دارد 
جمله  از  است  مطرح  مسائلی 
پرداخت یارانه دولت که عدد 9۳۴ 
یارانه  و  است  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد  هزار   ۴2 از  بیش  مستقیم 
باید اعالم این اعداد  تومان است و 
شود. انجام  درستی  به  جامعه  به 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
به مقاومت هایی که در اصالح ساختار بودجه 
وجود دارد، اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: 
که  است  آن شخصی  مانند  مقاومت ها  این 
می خواست طرح »یک شیر را خالکوبی کند 
و هر کجا که درد داشت، از انجام خالکوبی 
منصرف می شد درحالی که نقش شیر بدون 

یال و ُدم نمی شود«.
نوبخت بخش دیگر اصالح ساختار بودجه را 
نهادسازی بودجه ای دانست و گفت: پیشنهاد 
فرمانده  به  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
نهادسازی  مورد  در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
بودجه مطرح شده، پس از آن هم به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی اعالم خواهیم کرد 
و در نهایت با تائید رهبری، ما می توانیم از 
از اصالحات ساختاری  سال ۱۳9۸، بخشی 
بودجه را انجام دهیم.وی همچنین در مورد 
اشتغال روستاییان و عشایر بیان کرد: بودجه 
۱.۵ میلیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی 
 2 تاکنون  که  است  جاری   ،9۷ سال  برای 
نزد  سوم  قسط  و  شده  پرداخت  آن  قسط 
بانک مرکزی مهیا است و ما پیگیر دریافت 

قسط چهارم هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
اخیراً  کرد:  اعالم  کشور  اشتغال  مورد  در 
و  کردیم  ارائه  رئیس جمهور  به  را  گزارشی 
یک گزارش جامعی هم در رابطه با اشتغال 
 ۱۳۳۰ آن،  اساس  بر  که  داریم  ارائه  آماده 
و  شد  محقق   9۷ سال  در  شغلی  فرصت 
امکان تحقق ۱۷۷۰ فرصت شغلی در سال 
آینده نیز وجود دارد.نوبخت افزود: در رابطه 
با  تفاهم نامه هایی  و  موافقت نامه  اشتغال،  با 
دستگاه های ذیربط انجام داده ایم، تقریباً همه 
این  در  دارند،  سرفصل   9 که  دستگاه هایی 
برنامه ریزی گنجانده  و به آنها ابالغ کرده ایم، 
ضمن آنکه قسط اولی که باید به دستگاه ها 
می دادیم،  ارائه  پیش پرداخت  عنوان  به 
کردیم.وی  پرداخت  اشتغال،  تحقق  برای 
خاطرنشان کرد: در گزارش بازار کار از ۶۸۰ 
هزار نفر نیروی جدیدی که متقاضی اشتغال 
بازار کار شده اند  وارد  نفر  بودند، ۶2۳ هزار 
شغل  نفر  هزار   ۵۰ برای  نتوانسته ایم  ما  و 
ایجاد کنیم و این موضوع در گزارش خالص 
لحاظ  کرد،  اعالم  رئیس جمهور  که  اشتغال 
شد و اشتغال کشور به 2۴ میلیون نفر رسید.

نوبخت: دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد است

آغاز اصالح ساختار بودجه از سال۹۸ 
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دستگیری 25 نفر از عوامل اخالل در نظام ارزی توسط 
وزارت اطالعات

امام زمان )عج( عوامل اخالل در نظام ارزی کشور را در  سربازان گمنام 
استان های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر کردند.

به گزارش زمان از وزارت اطالعات،  در پی اشراف اطالعاتی و تالش های 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان قزوین، 12 نفر از 
عوامل اخالل در بازار ارز، به اتهام اخالل در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از 
طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار 
مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای 
رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این باند نیز 
در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.اعضای 
این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و حرفه ای فعالیت می کردند، از سال 
93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید 
و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دالر داشته اند.همچنین، سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطالعاتی چند 
ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که 
در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخالل در نظام ارزی کشور که 
تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند 
دستگیر و بعد از مستندسازی جرایم ،تحویل مراجع قضایی شدند.این باند با 
تأسیس شرکت های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت های بازرگانی 
فعال برای سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش 
کاالهای مشمول ارز دولتی )مبادله ای ( اقدام کرده و پس از تخصیص ارز 
دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود 
در تهران اقدام نموده اند. حدود 65 میلیون دالر از تخلفات ارزی باند مذکور 

مستندسازی شده است.

 شرط کشورهای عربی برای حضور سوریه
 در اجالس سران عرب

 یک منبع آگاه مصری اعالم کرد که مشارکت سوریه در اجالس آتی سران 
عرب بستگی به موضع نظام این کشور درباره حضور ایران در سوریه و 
اطمینان دهی در این باره دارد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک منبع آگاه 
مصری که از اقدامات ائتالف چهارجانبه مصر، امارات، عربستان و بحرین 
مطلع است، گفت: »مشارکت سوریه در اجالس آتی سران عرب بستگی به 
تعهدات و موضع نظام این کشور درباره حضور ایران در سوریه و اطمینان دهی 
در این باره دارد«.در همین راستا »خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه تونس به 
قاهره سفر کرده و با »سامح شکری« همتای مصری خود دیدار کرده است و 
قرار است با »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری مصر و »عباس کامل« رئیس 
دستگاه اطالعات این کشور نیز دیدار کند.برخی منابع دیپلماتیک مصری در 
این باره گفتند که وزیر خارجه تونس بنا به دعوت قاهره به منظور تعیین 
تکلیف موضوع مشارکت »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه در سی اُمین 
اجالس سران عرب که قرار است در تونس برگزار شود، به قاهره سفر کرده 
است.روزنامه »العربی الجدید« چاپ لندن به نقل از این منابع نوشت که قرار 
است شکری و کامل نشست مفصلی با وزیر خارجه تونس برگزار و طی آن 
نتایج رایزنی های قاهره با کشورهای عربی در خصوص مشارکت اسد در 

اجالس آتی سران عرب را به وی اطالع دهند.

واکنش »تابش« به حذف  چهار صفر از پول ملی

با بیان اینکه حذف  یک عضو شورای پول و اعتبار 
عملیات  تسهیل  موجب  صرفاً  ملی  پول  از  صفرها 
حسابداری می شود، گفت: شایسته است بانک مرکزی 
اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی 

که عمال منجر به کاهش صفرها می شود، انجام دهد.
با  تابش  ازایسنا، محمدرضا  نقل  به  به گزارش زمان 
اشاره به ارائه الیحه حذف چهار صفر از پول ملی از 
سوی بانک مرکزی به دولت، اظهار کرد: گرانی، معلول 
تورم است و مهمترین نهادی که با اعمال سیاست های 
پولی و مالی می تواند تورم را کنترل کند بانک مرکزی 
است. لذا شایسته است بانک مرکزی به جای تالش 
برای حذف صفرها از پول ملی که بیشتر جنبه تسهیل 
عملیات حسابداری را دارد تالش خود را برای اعمال 
اصالحات پولی و بانکی که در فرجه زمانی چند ساله 
نتیجه بخش است معطوف دارد.وی اضافه کرد: عمده 
ریشه تورم، خلق پول بدون پشتوانه و به شکل مدرنش 
با روش جدید  و  مرکزی  بانک  از  دولت  استقراض 
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است؛ آن هم 
اگر با موافقت بانک مرکزی باشد با بهره های حدود 
20 درصدی و اگر تخلف باشد با سودهای باالی 30 
درصد. نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: افزایش 
پایه پولی باعث کم ارزش شدن پول می شود و به تورم 
لجام گسیخته و گرانی کاال می انجامد. متاسفانه این دور 
تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد در 
حالی که ما با میانگین تورم دو درصدی در دنیا مواجه 
هستیم. متاسفانه با طی همین روند شاهد تورم باالی 30 
درصد تا پایان سال خواهیم بود، بنابراین شایسته است 
به جای حذف صفرها اقدامات عملی برای کاهش تورم 
و تقویت پایه پول ملی که عمال منجر به کاهش صفرها 

می شود، انجام پذیرد.

 تعرض شهرک نشینان صهیونیست
 به مسجداالقصی

 دهها شهرک نشین صهیونیست با چراغ سبز نظامیان این 
رژیم، مسجداالقصی را مورد تعرض قرار دادند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، صهیونیستها همچنان 
به سلسله تعرض های روزمره خود به مسجداالقصی 
ادامه می دهند.بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از 
قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجداالقصی بار 
دیگر مورد تعرض دهها شهرک نشین صهیونیست قرار 
گرفته است.رسانه های فلسطینی اعالم کردند که تعرض 
شهرک نشینان به مسجداالقصی با چراغ سبز نظامیان 
این رژیم اتفاق افتاده است.شهرک نشینان پس از یورش 
هتاکانه به مسجداالقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد 

اسالمی کردند.

خبرخبر

نمایندگان والیی مجلس  فراکسیون  سخنگوی 
فتنه  از  این که صحبت  بیان  با  اسالمی  شورای 
98 ناظر به هشدار رهبری درباره نقشه دشمنان 
در سال آینده است، گفت: فتنه سال آینده فتنه 
تا  باشند  باید هوشیار  اقتصادی است که مردم 
و  اقتصادی  نارضایتی در هیچ حوزه  هیچ گونه 

برای هیچ قشر و صنفی به وجود نیاید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدحسین نقوی 
حسینی اظهار کرد: در 30 سال گذشته دشمنان 
فتنه ای  کشورمان  برای  بار  یک  سال   10 هر 

اعتراضات  فتنه   1378 سال  در  انداخته اند.  راه 
دانشجویی را مدیریت کرده که موفق نشدند. در 
سال 1388 با کلید واژه تقلب، رای دهندگان یعنی 
مردم را مقابل یکدیگر قرار داده که این بار هم 

موفقیتی کسب نکردند.
وی ادامه داد: دشمنان در سال جدید برای فتنه 
بر روی حوزه اقتصادی انگشت گذاشتند، چون 
وضعیت اقتصادی به خوبی در سفره های مردم 
نارضایتی  ایجاد  دشمنان  هدف  می شود.  حس 
و  نارضایتی  مدیریت  آن  از  بعد  و  اقتصادی 

کشاندن آن به کف خیابان است، چون موضوعات 
اقتصادی به راحتی برای مردم ملموس است.وی با 
بیان این که فتنه 98 کامال اقتصادی و با بهره برداری 
از نارضایتی اقتصادی است، گفت: براین اساس 
تمامی مسئوالن اعم از رییس جمهور و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و کابینه دولت و مسئوالن 
قوه قضاییه باید اوضاع اقتصادی را سامان داده 
و مدیریت کنند تا نارضایتی در حوزه اقتصادی 
به وجود نیاید، لذا هر دستگاه و نهادی که این 
نارضایتی را به وجود آورد در پازل فتنه دشمن 

جدی  را  هشدار  باید  همه  است.  کرده  بازی 
بگیریم.نقوی حسینی در جمع بندی اظهار کرد: 
صحبت از فتنه 98 ناظر به هشدار اخیر مقام معظم 
رهبری در خصوص نقشه دشمنان در سال آینده 
است. با توجه به هشدار ایشان و پیش بینی از فتنه 
اقتصادی مسئوالن هوشیار باشند که نارضایتی 
در حوزه اقتصادی برای هیچ قشر و صنفی به 
وجود نیاید که اگر این اتفاق افتد مسئولیت متوجه 
آنهاست، چون دشمن به دنبال کشاندن نارضایتی 

به کف خیابان است.

نقوی حسینی: فتنه ۹۸ فتنه اقتصادی است

مفقودی
سند کمپانی وسیله نقلیه  سواری پژو  مدل 1388– تیپ GLXI  405  بشماره موتور  
1248054293به شماره شاسی NAA1CA39K940028 بنام مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
سواری  سبز(خودرو  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
سیستم:سایپاتیپ:131SEمدل: 1392 به  شماره موتور 4866113 و شماره شاسی 
NAS411100D4910849 بهنام محمدولی پورمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط 

میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
 کارت هوشمند ایسوزو مدل 88 با شماره پالک 942ع58 ایران 62 با شماره کارت 
2309211بنام اسداهلل عزیزاده با شماره ملی 2060326389مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی ال ایکس به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1385 به شماره نیروی انتظامی 478 ص 51 ایران _72 وبه شماره موتور 
1731855 وبه شماره شاسی S 1412285963696 به نام عوض کرمانی موسی آباد 

نوشهر مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .

مفقودی
 سند کمپانی کامیونت باری فلزی ایسوزو مدا 91 با شماره پالک 755ع81 ایران 62 
با شماره موتور 987108و شماره شاسی NAGNKR55EBT018195شهرام تقی 

زاده سرستی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 81 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 552ه17 
ایران 72 با شماره موتور 11128118443و شماره شاسی 81418286به مالکیت محمد 

حسین فغانی قلعه سری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پژو 405 مدل 1385 پالک 323 ج 67 72 موتور 
12485009840 شاسی 13221303 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
اله شیرود رمضانی فرزند رمضانعلی بشرح درخواستی که به شماره   آقای نصرت 
786/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که نیما شیرود رمضانی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 210067561صادره 
از   تنکابن  در تاریخ 95/9/1راقامتگاه دائمی خود  در  کرج بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-نصرت اله شیرود رمضانی پدر متوفی

2-ناهید عباس خواه مادر 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 

 قاضي شعبه سوم شورای حل اختالف  تنکابنگواهی صادر خواهد شد .  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  فریدون خلعتبری درخشان فرزند        درخواستی که به شماره 704/97/ش  
6  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   شهناز افتخار هریس فرزند اصغر شماره شناسنامه  125     
صادره از تبریز درتاریخ4/ 5/ 97  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 فریدون خلعتبری درخشان همسر متوفی

گلی خلعتبری درخشان فرزند متوفی
مهیار خلعتبری درخشان 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   ششم     شورای حل اختالف تنکابن

رای شورا
شماره  دادنامه : 627مورخ 97/10/10

شماره پرونده :495/97/ش6
در خصوص دادخواست  آقای حسن برنده  بطرفیت آقای مجتبی بیگی  )مجهول 
المکان (  ، بخواسته مطالبه وجه  بمبلغ 151/320/000 ریال    ،  شورا  با توجه 
به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده 
را  دعوای خواهان  لهذا  اند.  ننموده  اقامه  رد خواسته خواهان   بر  دلیلی  پرونده   
دادرسی مدنی   آئین  قانون  ماده 198  به  به صحت تشخیص   و مستندا    مقرون 
حکم به محکومیت  به پرداخت به مبلغ 151/320/000 ریال    بابت اصل خواسته 
و 1/935/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست  مورخ 97/7/21 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   ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقا/خانم  فرزانه رضا سروش فرزند ابوالفضل  درخواستی که به شماره 810/97/ش  
اول  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   مریم طربی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه  253  وکد ملی 
2218468719صادره از تنکابن درتاریخ15/ 8/ 84دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 محمد رضا رضا سروش فرزند متوفی
مهدی رضا سروش فرزند متوفی
سجاد رضا سروش فرزند متوفی
حمید رضا سروش فرزند متوفی
فهیمه رضا سروش فرزند متوفی
فرزانه رضا سروش فرزند متوفی

ابوالفضل رضا سروش همسرمتوفی
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 

قاضي شعبه    اول    شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای عیسی کوهستانی فرزند ابوالفضل بشرح درخواستی که به شماره  97/724این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
ابوالفضل کوهستانی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 168  صادره از   رحیم آباد  در 
تاریخ  3/9/97دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-عیسی کوهستانی فرزند متوفی

2-محمود کوهستانی فرزند متوفی
3-اسداله کوهستانی فرزند متوفی

4-شهربانو کوهستانی فرزند متوفی
5 -زهرا عزیزی 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 چهارم شورای حل اختالف  تنکابن

مفقودی
شماره  به    1387 مدل  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  خوردو   سبز  برگ   
مفقود گردیده واز درجه  به شماره شاسی  22080319683  موتور225277966 و 

اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
انتظامی  بشماره   1394 مدل   TU5 پژوپارس   سواری  خودرو  سبز  برگ   
شاسی   بشماره  و    139B0082056 موتور   بشماره  27-934ب34  ایران 

NAAN11FC8FK829899  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عارف باسره دارای شناسنامه شماره 1223 و شماره ملی 3730627635 به شرح 
دادخواست به کالسه 971289/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه حسن آبادی به شناسنامه 491 و شماره ملی 
3730620231 در تاریخ 28/10/1388 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:1. عارف باسره ش 

ش 1223 ت ت 4/1/1340 و شماره ملی 3730627635 پسر متوفی
2. جمیل باسره ش ش 1766 ت ت 5/6/1352 و شماره ملی 3730632973 پسر 

متوفی
باسره ش ش 8 ت ت 3/11/1331 و شماره ملی 3732693015 دختر  3. عزیره 

متوفی
4. صدیقه باسره ش ش 1232 ت ت 15/10/1335 و شماره ملی 3730627627 

دختر متوفی
5. ساعده باسره ش ش 1764 ت ت 2/9/1347 و شماره ملی 3730632957 دختر 

متوفی 
باسره ش ش 1966 ت ت 25/11/1355 و شماره ملی 3730635034  پروین   .6

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف ۸5۹7 -  رییس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

متن آگهی
طرفیت  به  دادخواستی  عدالت جو  زینب  خانم  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  خواهان 
وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مطالبه  به خواسته  کوپی  محترم  خوانده 
پرونده کالسه 9709986132400610شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام 
حسب  که  12:00تعیین  1397/11/28ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خمینی 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف)16/503(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –

محمدرضا اکبرزاده

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم غزل جوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده خانم غزل جوکار 
به شماره  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  به خواسته 
پرونده کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی دادنامه
دادنامه:111- صدور:97/3/7-شماره  پرونده:610/96/ش1-تاریخ  کالسه 
خواهان:محمدحسن میساری آدرس:خرمشهر-چهارراه نقدی-فروشگاه لوازم یدکی 
آدرس:مجهول  زاده  عابدی  عباس  امید-کدملی:خوانده:  پارکینگ  خودرو-روبروی 
المکان.خواسته:1-صدورحکم برمحکومیت خوانده به تسلیم یک دستگاه خودروی 
انتظامی63ایران159س26و2-حضوردردفاتراسنادرسمی  شماره  پراید141به 
قانونی. خسارات  بااحتساب  موصوف  خودروی  سندقطعی  وانتقال  نقل  جهت 
فرزندجلیل  میساری  محمدحسن  آقای  دادخواست  شورا:درخصوص  قاضی  رای 
خوانده  برمحکومیت  خواسته1-صدورحکم  به  زاده  عابدی  عباس  طرفیت  به 
انتظامی63ایران159س26و  شماره  پراید141به  خودروی  دستگاه  یک  تسلیم  به 
موصوف  خودروی  سندقطعی  وانتقال  نقل  جهت  2-حضوردردفاتراسنادرسمی 
بااحتساب خسارات قانونی،درخصوص دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف اول 
خودباعنایت به اوراق ومحتویات پرونده واظهارات خواهان که خواسته خودراطبق 
دادخواست تقدیمی اعالم کرده است وخوانده علی رغم نشرآگهی درجلسه رسیدگی 
حسب  اینکه  نظربه  است  ننموده  نیزاراسال  دفاعیه  والیحه  است  حضورپیدانکرده 
قولنامه عادی ارائه شده توسط خواهان،خوانده درمورخه97/1/5خودروی موصوف 
واین  است  نداده  راتحویل  هنوزآن  خواهان  ادعای  حسب  ولی  فروخته  وی  رابه 
قراردادمصون ازاعتراض مانده است،لذاخواسته خواهان راواردوثابت دانسته ومستندابه 
ماده198و515و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تسلیم 
خودروی موصوف به خواهان بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ به عنوان هزینه 
دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می نماید.ولی راجع خواسته ردیف خواهان،نظربه 
نام  به  ازپلیس راهنمایی ورانندگی سندخودروی موصوف  حسب استعالم معموله 
شخص دیگری می باشدوخوانده صرفابه موجب قولنامه عادی آن رابه خواهان منتقل 
نموده است وبه موجب قانون الزام شخصی که مالک رسمی خودرونمی باشدرانمی 
این قسمت  اینکه خواهان  به  باتوجه  نمود،بنابراین  تنظیم سندرسمی  به  الزام  توان 
ازدعوای خودرامطابق قانون مطرح نکرده است، مستندابه ماده2قانون آیین دادرسی 
مدنی قرارعدم استماع دعوای ایشان راصادرواعالم می نماید.رای صادره نسبت به 
خواهان حضوری وظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
حقوقی خرمشهراست ولی نسبت به خوانده غیابی وظرف مهلت بیست روزازتاریخ 
ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازآن ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم حقوقی خرمشهر می باشد.راجع به تامین خواسته سابقاتصمیم گیری شده 

بود.        شماره م.الف)9/1078(
رسول سعیدی سرقلعه-قاضی شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای سیامک نیک نژادبموجب2برگ استشهادمحلی گواهی شده دردفتراسنادرسمی 
شماره 55خرمشهر مدعی است که سندمالکیت به شماره مسلسل398655مربوط به 
ششدانگ پالک54بخش2ناحیه11 خرمشهرموردثبت شماره126صفحه463دفتر1که 
شده  منتقل  وی  15خرمشهربه  سندقطعی8443مورخ79/2/22دفترخانه  بموجب 
است وبه علت سهل انگاری مفقودشده ودرخواست صدورسندمالکیت نموده است 
تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین  تبصره1اصالحی  لذادراجرای 
باشندازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که 
سندمالکیت  اصل  ارائه  خودراکتباوضمن  روزاعتراض  مدت10  ظرف  انتشارآگهی 
ویاسندخریداری به این اداره اعالم نمایندودر غیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام 
مالک صادرواسنادمالکیت مفقودشده است وازدرجه اعتبار ساقط خواهدشد. شماره 

م.الف)9/1088(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضاقادری

متن آگهی
خواهان بانک مهراقتصادبا وکالت خانم زینب عدالت جو دادخواستی به طرفیت خواندگان: 
خانم ها –1-ماه بی بی کوپی 2- فاطمه راشدی به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986132400594شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
بخش بندرامام خمینی ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/28ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف)16/502(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –

محمدرضا اکبرزاده

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در سفرم به 
افغانستان دو نماینده آمریکا به بنده مراجعه کردند 

و گفتند آمریکا می خواهد با شما مذاکره کند.
دریابان  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش 
دفاع و امنیت در غرب آسیا که دیروز در دانشگاه 
عالی دفاع ملی برگزار شد، زمان برگزاری این 
همایش را بسیار مهم دانست و اظهارداشت: در 
آستانه 40 سالگی انقالب اسالمی هستیم و جهان 
به دو دسته تقسیم شده که عده ای به دنبال بی 
ثباتی منطقه هستند و در مقابل محور مقاومت 
قدرت گرفته و ثبات افرین است.وی در ادامه 
جبهه  های  پیروزی  شادی  باید  اینکه  بیان  با 
مقاومت را با مردم تقسیم کرد افزود: آمریکایی 
ها 7 تریلیون دالر برای نابودی دولت قانونی 
یک کشور هزینه می کنند و در مقابل، کمک ما 
به کشور های منطقه را  هدر دادن سرمایه ملی 

و دخالت در امور کشور ها می نامند.شمخانی 
ادامه داد: سیاست ایران مخالفت جدی با تجزیه 
کشورها و حفظ امنیت منطقه و مبارزه جدی با 
هر نوع تروریسم و همکاری و تعامل با کشورها 
است.شمخانی با اشاره به رفتار دولت آمریکا در 
خروج از برجام، پیمان آب و هوایی پاریس، 
از  خروج  و  اروپا  و  چین  با  اقتصادی  جنگ 
یونسکو به دلیل حمایت این سازمان از فلسطین 
گفت: آمریکا امروز با دو نوع خروج اختیاری و 
اجباری روبرو است، خروج از سوریه به اجبار 
استراتژی  دلیل شکست  به  صورت گرفت و 
نیز شکست  افغانستان  در  آنها  بود،  آنها  های 
خورده و احساس کرده اند که 17 سال حضور 
آنها  برای  دستاوردی  هیچ  افغانستان  در  آنها 
نداشته و تروریسم و مواد مخدر چندین برابر 
شده است.وی ادامه داد: در سوریه نیز راهبرد 
آمریکا شکست خورده و به بن بست رسیده 

اند و چاره ای جز خروج و ترک این کشور 
ندارند، در عراق نیز داعش حضور فیزیکی ندارد 
و عراق خطر تجزیه را دور و ارتش و نیروهای 
مردمی را برای دفاع از خود دارد، به همین دلیل 
باید در تاریکی و با آن وضع، شبانه به عراق 
سفر کنند، در واقع این وضعیت بی ثبات سازان 
منطقه است.دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
ادامه با اشاره به سیاست های آمریکا در منطقه 
و ایجاد داعش و نا امنی و کشتار مردم منطقه 
تصریح کرد: آمریکایی ها جایی در منطقه ندارند 
اما همچنان دست از دشمنی با انقالب اسالمی 
ایران و مردم مظلوم یمن و عراق برنمی دارند، اما 
از طرف دیگر مدال افتخار برای ملت ایران است 
که به کمک مردم منطقه رفتند و تبدیل به قدرت 
منطقه ای شدند این یک واقعیت است و باید 
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی را با شکوه 
برگزار کرد.شمخانی ادامه داد: آمریکایی ها به 

دلیل شکست های مختلف موج چهارم تحریم 
را علیه ایران به کار گرفتند اما آنها در گذشته 
نیز این راهبرد را آزموده بودند و البته شکست 
خوردند، در زمان دموکرات ها آنها تمام تالش 
خود را انجام دادند تا دانش هسته ای و پیچ و 
مهره هسته ای ایران را جمع کنند ولی نتوانستند، 
پس پیشنهاد مذاکره دادند و گفتند ما حق غنی 
سازی را به شما می دهیم و برجام شکل گرفت، 
اما ترامپ همه توافق ها را زیر پا گذاشت.وی 
افزود: امروز نیز آنها حرف از مذاکره می زنند، در 
افغانستان دو نماینده آمریکا به بنده مراجعه کردند 
و گفتند آمریکا می خواهد با شما مذاکره کند اما 
ایران با آنها مذاکره نخواهد کرد.شمخانی با بیان 
اینکه مشخص است ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم 
افزود: آمریکا عهدشکن و غیر قابل اعتماد است 
پس مذاکره با آنها معنایی ندارد.شمخانی با اشاره 
به 40 سالگی انقالب اسالمی گفت: ملت ایران 
در راستای سیاست با ثبات سازی که رهبر معظم 
انقالب انتخاب کرده اند، ثبات و زنجیره امنیت را 
شکل داده است. منطقه محل مانور ملت های 
منطقه و خروج برای بی ثبات سازان است و 
سال  و  می شود  تثبیت  روند  این  سال 2018 
آینده آمریکا و همپیمانان او چاره ای جز خروج 
از خلیج فارس ندارند.دریابان شمخانی گفت : 
در افغانستان آمریکایی ها دو بار برای مذاکره به 
من پیام دادند و دروغ می گویند که ایران برای 
مذاکره به آنها پیام داده است.وی در خصوص 
اینکه آیا مذاکره با طالبان منجر به مذاکره با سایر 
گروه ها هم  می شود یا خیر، گفت: حتما مذاکره با 
طالبان منجر به مذاکره با داعش و النصره نخواهد 
شد.وی در باره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه 
ایران، خاطر نشان کرد : ایران اسالمی در 40 
انقالب آنقدر قدرتمند است که هیچ  سالگی 
کس نمی تواند به ما حمله نظامی کند و بدانید که 
یک اقدام نظامی  ولو کوچک علیه ایران، کوچک 
نخواهد ماند و ایران پاسخ دشمنان را خواهد داد.

 دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد: 

 پیغام آمریکا به ایران برای مذاکره درباره افغانستان
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برگزاری گشت کارشناسان دامپزشکی 
و محیط زیست در رضوانشهر

منکویی- رشت: گشت مشترک کارشناسان دامپزشکی 
در شهرستان رضوانشهر  و حفاظت محیط زیست 

جهت پایش بیماری آنفوالنزای فوق حاد برگزار شد.
رییس  اداره گفت: طبق هماهنگی صورت پذیرفته 
با  مقرر شد  دامپزشکی شهرستان  شبکه  ریاست  با 
توجه به اهمیت ویژه موضوع و لزوم پایش مداوم دو 
مجموعه با همکاری مناسب پایش های گسترده ای 
را در سطح شهرستان انجام دهند تا هر گونه مورد 
مشکوک در کمترین زمان شناسایی شود  و در نتیجه 
در صورت رویت عالئم بیماری آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان بالفاصله دستورالعمل های سازمانی صادره 
اقدام شود وی همچنین ادامه داد تا کنون هیچ گونه 
مورد مشکوک به بیماری مذکور در منطقه رویت و یا 

گزارش نشده  است.
 وی تصریح کرد طبق هماهنگی های به عمل آمده 
از سوی فرمانداری شهرستان بخشداران و دهیاران 
و شوراهای روستا همکاری و تعامل مناسبی در این 
خصوص با مجموعه داشته و به درستی به اهمیت 

موضوع پی برده اند.

صرفه جویی بیست میلیارد ریالی 
برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز: در راستای سیاست های اقتصادی 
و  فرسوده  هوایی  کلید  دستگاه  تعداد 12  مقاومتی 
قدیمی بخش 230 و 400 کیلو ولت پست امیدیه یک 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با استفاده از کلیدهای 
هوایی اسقاطی پست اهواز 2 تعویض و بیست میلیارد 

ریال صرفه جویی اقتصادی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق این 
شرکت گفت: کلید هوایی بخش 230 و 400 کیلو 
ولت امیدیه یک به دلیل عمر باال فرسوده و معیوب 
شده و باز و بسته کردن آنها به سختی توسط دو نفر 

بهره بردار انجام می شد.
محمد سلبی ادامه داد: این کلید های هوایی فاقد ایمنی 
الزم بودند و احتمال حادثه انسانی و تجهیزاتی در آنها 
وجود داشت، به همین دلیل با استفاده از کلیدهای 

هوایی اسقاطی پست اهواز 2 تعویض شدند.
وی با بیان اینکه استفاده از کلیدهای هوایی اسقاطی 
جویی  صرفه  ریال  میلیارد  بیست   2 اهواز  پست 
بیان کرد: تعویض کلید هوایی در  اقتصادی داشته، 
فصل کم باری و بدون اعمال خاموشی به شبکه بوده و 
در حال حاضر در ایمنی کامل بهره بردار از راه دور و 

اتاق فرمان آنها را باز و بسته می کند.

خبر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر کرج :
هزار میلیارد بدهی برای یک کالنشهر زیاد نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر کرج گفت که هزار 
میلیارد تومان بدهی ناشی از کارهای عمرانی عدد زیادی برای یک کالنشهر 

به حساب نمی آید. 
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج، فرج 
اله ایلیات در جلسه کمسیون برنامه و بودجه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: 
بدهی های در حد هزار میلیارد تومان عددی نیست برای یک کالنشهر ایجاد 
نگرانی کند و این رقم را می توان با چند پروژه مشارکتی تامین کرد. در هر 
حال اداره شهر نیازمند  اجرای پروژه های عمرانی است و در برخی برهه 
های زمانی که نقدینگی در دسترس نیست، باید به سراغ گزینه های روی میز 
همچون دریافت تسهیالت بانکی رفت. وی با بیان اینکه نباید به دنبال خام 
فروشی باشیم و این گونه روش های درآمدزایی در دنیا مردود است، گفت: 
شهرداری کرج باید نشست های تخصصی را برای رشد درآمدزایی و ارتقای 
مشارکت بخش خصوصی و تعریف و اجرای پروژه های مشارکتی برگزار 
کند که البته خروجی نیز داشته باشد. اینکه شهرداری چند قطعه زمین را برای 
فروش به شورای اسالمی شهر معرفی کند، گرچه روشی متداول شده اما به 
هیچ وجه قابل اعتماد و اتکا نیست. این مسئول در ادامه خواستار تفکیک 
دارایی های کرج و فردیس شد و ادامه داد: در حال حاضر سند مالکیت 
بسیاری از اموال، اراضی و ماشین آالتی که شهرداری فردیس مستقر هستند، 
به نام شهرداری کرج است و شاهدیم که دستگاه قضا نیز در پرونده های 
مطروحه ما را محکوم می کند حال آنکه طبق قانون عواقب قانونی متوجه بهره 

بردار است و هزینه های ناشی از آن را نیز باید پرداخت کند.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد؛ 

شستشوی مخزن ذخیره ای شهر واوان 

به منظور ارتقاء کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم واوان مخزن 
8 هزار مترمکعبی این شهر شستشو و راه اندازی مجدد گردید.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی 
استان تهران مدیر امور آبفای شهر واوان این خبر را اعالم کرد و گفت : در 
راستای تاکیدات جناب آقای مهندس صدرائیه مدیر عامل محترم شرکت مبنی 
بر تامین آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم با کمیت و کیفیت مطلوب 
و با عنایت به دستور العمل صادره از سوی معاونت نظارت بر بهره برداری در 
خصوص شستشو و راه اندازی مجدد مخازن و همچنین به روز رسانی تجهیزات 
و تاسیسات ، لذا طی دی ماه جاری پروژه شستشوی مخزن 8 هزار متر مکعبی 
این شهر در دستور کار قرار گرفته و انجام شد.  پرویز عبدی ضمن تشریح پروژه 
مذکور یادآور شد : بلحاظ انباشت ماسه و امالح ته نشین شده حاصله از چاهها 
و منابع تامین آب در کف مخازن عالوه بر افت کیفیت آب آشامیدنی موجب 
بروز مشکالتی در مخزن و خطوط و شبکه های آبرسانی نیز می گردد  و با توجه 
به تامین بخش قابل توجهی از آب آشامیدنی شهروندان از طریق چاهها ناگزیر 
به شستشو و پاک سازی مخازن از امالح مطابق برنامه زمانبندی شده می باشیم.  
لذا در همین رابطه طی دی ماه سالجاری عملیات شستشوی مخزن 8 هزار متر 
مکعبی واوان با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی انجام گردید . که ضمن به 
روز سانی و بازدید دقیق تجهیزات و اتصاالت برقی مورد استفاده در مخزن و 
خارج سازی ماسه و امالح ته نشین شده، مخزن مذکور مجددا با آب ژاول و کلر 

شستشو گردیده و سپس آبگیری و وارد مدار توزیع شد. 

خبر

کشور،  در  بار  اولین  برای  اصفهان:  بهادری- 
متخصصان  همکاری  با  مبارکه  فوالد  کارشناسان 
تعمیرات  اجرای  جریان  در  داخلی،  شرکت های 
ماشین کاری  فرایند  شرکت،  گرم  نورد  ساالنۀ 
قفسه های نورد نهایی و نصب بلوک باالنس های 

جدید را با موفقیت کامل انجام دادند.
مرتضی رمضانی رئیس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم 
فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق از اجرای موفقیت آمیز 
تعمیرات ساالنۀ ناحیۀ نورد گرم خبر داد و گفت: 
توقف ساالنۀ نورد گرم یکی از بزرگ ترین توقفات 
تعمیراتی انجام شده در مجتمع فوالد مبارکه بود که 
با برنامه ریزی سه ساله و صرف بیش از 70هزار نفر 
ساعت از توان تعمیرات مرکزی و همکاری مستقیم 
11 شرکت پیمانکاری و مشارکت کارکنان ناحیۀ 

نورد گرم در مدت 21 روز انجام شد.
نورد  تعمیرات  فنی  دفتر  کارشناس  داوری،  نیما 
عملیات  این  اجرای  جزئیات  خصوص  در  گرم 

با  عملیات،  این  افزود:  مهم  و  بزرگ  تعمیراتی 
توجه به فرسایش قفسه های نورد گرم و افزایش 
خرابی تجهیزات و توقفات اضطراری که ممکن 

بود هزینه های سنگینی به شرکت تحمیل کند، از 
سوی مدیریت شرکت در دستور کار قرار داده شد. 
به همین منظور با انجام فعالیت های کارشناسی از 

3 سال گذشته، برنامۀ تعمیرات اساسی قفسه های 
نورد گرم و به طور مشخص ماشین کاری قفسه های 
نورد نهایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و 
اجرایی شد. در فاز اول کلیۀ عیوب به صورت دقیق 
بررسی گردید و با توجه به گزارش های تخصصی 
تهیه شده، فرایند انتخاب پیمانکار ذی صالح جهت 

انجام تعمیرات شروع شد.
وی با بیان این که در فاز دوم، پس از تعیین پیمانکار، 
در توقف ساالنۀ سال گذشته، وضعیت قفسه ها با 
استفاده از فناوری »لیزرتراکر« جهت طراحی برنامۀ 
باالنس  بلوک  طرح  تغییر  و  ماشین کاری  نهایی 
قفسه های نورد نهایی، مورد داده برداری و تحلیل 
با  پروژه  فاز سوم  داد: در  ادامه  قرار گرفت  دقیق 
همۀ  همت  و  عزم  با  و  مناسب  آماده سازی های 
واحدهای مرتبط فرایند ماشین کاری قفسه های نورد 
نهایی و نصب بلوک باالنس های جدید با موفقیت 

کامل انجام شد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛ 

دست یابی کارشناسان فوالد مبارکه به دانش فنی ماشین کاری قفسه های نورد گرم

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ 131SE به شماره موتورM13 / 5742250 و 
شماره شاسی NAS411100G3621111 و شماره پالک ایران 72-861ق92 مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه 
بابل  پرونده کالسه 9709982023300608 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
مازندران-  استان  نشانی  به  آقا  جان  فرزند  بالف  زاده  ابراهیم  سعید  آقای  شاکی: 

شهرستان بابل- بابل- خیابان نواب صفوی- اشرفی6- ساختمان فاطیما- طبقه اول 
متهم: آقای محمد حاتمی داودی فرزند قربانعلی به نشانی استان مازندارن- شهرستان 

بابل- بابل – خیابان شهید صالحی – حسینی 10 
اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 

دادگاه با مطالعه جامع محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگی انشاء رای می نماید.
اتهام آقای محمد حاتمی فرزند قربانعلی اهل و ساکن  رای دادگاه- در خصوص 
بابل متواری و مجهول المکان دایر به توهین و تهدید به آدم ربایی موضوع شکایت 
آقای سعید ابراهیم زاده بالف، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گواهی گواهان عدم 
حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه با وصف ابالغ بزه انتسابی را محرز دانسته 
است و به استناد مواد 608-669 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را به دو فقره شالق 
تعزیری هفتاد و چهار ضربه محکوم می نماید از آنجایی که هر دو مجازات اشد 
محسوب می شود و حکم اشد قابلیت اجرا دارد و یک مورد از مجازات قابلیت 
اجرا دارد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 

مازندارن است.
رئیس شعبه دادگاه کیفری دو بابل – کاظم هادی نژاد

متن آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم زینب عدالت جو دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1-احمد راشدی2- ثامر راشدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986132400609شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
امام خمینی ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/28ساعت 11تعیین  بندر  بخش 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 73قانون  دادگاه طبق موضوع  که حسب دستور 
المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از  مجهول 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  ،نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره 

م الف)16/501(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –
محمدرضا اکبرزاده

متن آگهی 
نظریه  رضا  فرزند  دریکوند  مهوش  شما  بطرفیت  بهرامی  نورمحمد  دعوی  خصوص  در 
کارشناسی به شما ابالغ چنانچه اعتراضی دارید ظرف یک هفته پس از روئت به این شعبه 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  اعالم نمائید.

اجرائیه
مشخصات محکوم له: مجید فتحی

به نشانی: اسالمشهر- واوان شهرک فرهنگیان – نبش خیابان معلم 1/2  
مشخصات محکوم علیه:  حسین احمدی      مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 887  مورخ 96/12/13   شورای حل اختالف  
اسالمشهر  حوزه دوم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و 
هشتصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته  به انضمام مبلغ 625/000 ریال هزینه 
داد رسی و تاخیر تادیه از تاریخ 97/10/27 لغایت اجرای حکم در حق خواهان  و 

همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 

متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف 2230
حوزه دوم شورای حل اختالف اسالمشهر  

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 13976030105900179294/231     مورخ 1397/09/10 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  زهرا الهمرادی  
فرزند جهانبخش   به شماره شناسنامه 2320    صادره از میاندوآب   به شماره ملی 
2970941228   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 100/87   
متر مربع به  پالک 37950     فرعی از 42   اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از 
پالک 1742    فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد شاهی  بخش 12 تهران 
خریداری از مالکیت رسمی زهرا الهمرادی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی 
تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2229 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/02
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت
ثبتی 38/255/3147 اصلی بخش چهار  یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 
خوی در جلد 94 و صفحه 103 بنام خانم وجیهه نیکفام ثبت و سند مالکیت آن صادر 
و تسلیم گردیده سپس خانم زهرا ولی زاده گان برابر وکالتنامه با تسلیم یک برگ 
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  صادره به علت اسباب کشی  مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی 
قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر 
گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . مورد ثبت برابر سند شماره  164997 مورخه 
88/3/4 دفترخانه 15 خوی نزد بانک مسکن در قید رهن میباشد.در ضمن این آگهی 

فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک خوی-سلیمانپور 

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه1741648041صادره  پدرموسی  نام  بانونیلوفرخانمیرزائی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم گوهراکبری 
بشناسنامه119صادره مسجدسلیمان درتاریخ96/11/11دراهوازاقامتگاه دائمی خودفوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی نیلوفر خانمیرزائی فرزندموسی بشناسنامه1741648041صادره 
ازاهواز)دخترمتوفیه(والغیربه شرح دادخواست تقدیمی به شورابه شماره970563حقوقی 
می باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-محمددستیار

مفقودی
انتظامی  بشماره   1394 مدل   TU5 پژوپارس   سواری  خودرو  سندکمپانی 
شاسی   بشماره  و    139B0082056 موتور   بشماره  27-934ب34  ایران 

NAAN11FC8FK829899  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقوی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 86  با شماره پالک 557ج27 ایران 
86 با شماره موتور 1948011و شماره شاسی s1412286094855بنام فاطمه عباسپور 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 کارت هوشمندناوگان  ایسوزو مدل 88 با شماره پالک 942ع58 ایران 62 با شماره 
کارت 2294244بنام اسداهلل عزیزاده با شماره ملی 2060326389مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت روان سیکلت به رنگ مشکی با شماره پالک 
43175-587مدل 91 با شماره موتور 51023683و شماره شاسی 9100817 مفقود 

بابلگردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم معصومه صدیقی فرزند محسن  بشرح درخواستی که به شماره  703/97/ش 
اعالم  نموده و  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  6این شورا 
داشته که  مرحوم محسن صدیقی فرزند عبدالکریم  بشماره شناسنامه 71صادره از   
تنکابن   در تاریخ  97/10/3دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن   بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-خیرالنساء جعفر قلی نژاد فرزند متوفی

2-محمد صدیقی فرزند محسن فرزند حسین همسر متوفی
3-ستار صدیقی فرزند محسن فرزند حسین فرزند  متوفی

 4- معصومه صدیقی فرزند محسن فرزند حسین فرزند  متوفی
5-سمانه صدیقی فرزند محسن فرزند حسین 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  ششم شورای حل اختالف  تنکابن

مفقودی
 سند کمپانی پژو 206 مدل 1394 پالک 649 ی 83 77 موتور 165A0024298شاسی 

NAAP03EE7FJ216606  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده سمیه سلیمی  فرزند سید علیرضا        درخواستی که به شماره 809/97/ش  اول  
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  سید علیرضا سلیمی فرزند سید حسین شماره شناسنامه  4  صادره از تنکابن  
درتاریخ13/ 10/ 96  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:   سید ایلیا سلیمی فرزند متوفی
سید شبیر سلیمی فرزند متوفی
سید شبر سلیمی فرزند متوفی

سید عزیز سلیمی فرزند متوفی
سید حسین سلیمی فرزند متوفی

سید علی سلیمی فرزند متوفی
سید عباس سلیمی فرزند متوفی
سید حسن سلیمی فرزند متوفی

سیده ام النین سلیمی فرزند متوفی
سیده بانو اعظم سلیمی فرزند متوفی

سیده سلمی سلیمی فرزند متوفی
سیده سوسن سلیمی فرزند متوفی

سیده زبیده سلیمی فرزند متوفی
سیده تهمینه سلیمی فرزند متوفی
سیده سمانه سلیمی فرزند متوفی
سیده شیرین سلیمی فرزند متوفی
سیده فاطمه سلیمی فرزند متوفی

مهین عالمه سلیمانی 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   اول     شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به   318 شماره  شناسنامه  دارای  حسینی  ربابه  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   15/1237/97
توضیح داده که شادروان سیده مرضیه حسینی هاللی  به شناسنامه 382 در تاریخ 
87/1/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته است ورثه حین  فوت  ان مرحوم 

عبارتند از 
سید حسن حسینی هاللی فرزند سید عیسی به شماره شناسنامه 3207 فرزند متوفی

2-  سیده ربابه حسینی هاللی فرزند سید عیسی به شماره شناسنامه 318 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مصطفی نورمحمدی فرمی  فرزند محمد کاظم به شرح درخواستی  که به شماره 
970986این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داد که شادروان محمد کاظم نورمحمدی فرمی فرزند مال قربان و شماره 
شناسنامه 228 صادره از بابلسر در تاریخ97/10/2 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار فوت نموده و وارث هنگام فوت وی عبارتند از
1- شهربانو نورمحمدی فرمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 15 فرزند متوفی 

2-مصطفی نورمحمدی فرمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 91 پسر متوفی
3- اسفندیار نورمحمدی فرمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 23 فرزند متوفی

4- مصطفی نورمحمدی فرمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 989 فرزند 
متوفی 

5-حوا نورمحمدی فرمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 1186 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ 
1و2و3قانون صالح  مواد  اصالح  قانون  موضوع  هیات  طرف  از  صادره  رای  مفاد 
وحذف مواردی از قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1365/4/21والحاقی موادی به 

آن مصوب سال 1370
برابررای شماره 10054مورخ 81/4/30صادره از هیات رسیدگی به اسناد عادی موضوع 
قانون اصالح مواد 1و2و3قانون اصالح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد وامالک 
مصوب 1365/4/21والحاق موادی به آن مصوب سال 1370مجلس شورای اسالمی 
تصرفات مالکانه آقای رضا سجادی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 2840متر مربع مفروز ازاعیان پالک 20فرعی از 163اصلی واقع درحوزه ثبتی 
شهرستان فردیس وبرابرمحتویات پرونده بنام ایرج سرحدی می باشد نامبرده  درهیات 
حضورنیافته وهیات مقرر نموده با اعمال بند 6ماده 147قانون 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 ./1197
تاریخ انتشار نوبت اگهی نوبت اول 97/10/18 تاریخ  انتشار نوبت دوم 97/11/3

کفیل اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

رییس نظام پزشکی استان البرز هشدار داد؛

مقاومت شبکه مافیایی در مقابل اصالح

کرج- خبرنگار زمان؛ رییس نظام پزشکی استان 
البرز ضمن تاکید بر کاستی های جدی در حوزه 
درمان استان، از برخورد جدی این سازمان با شبکه 
های فساد اختاپوسی و مافیایی در حوزه سالمت 

خبر داد.
نظام  سازمان  رییس  روستا  خرد  محمدرضا   
پزشکی کرج گفت:  کاستی های جدی در حوزه 
درمان استان وجود دارد که بخشی از آن  به کمبود 
امکانات و بخش مهمی به سو مدیریت سالمت 
در استان بر می گردد و اکنون شبکه های مافیایی 
در استان وجود دارند که درمقابل اصالح مقاومت 

می کنند. 
خرد روستا ادامه داد: بنظر می رسد هر بار سازمان 
و  قضایی  نهادهای  هماهنگی  با  پزشکی  نظام 

مسوالن ارشد استان، برای احقاق حقوق مردم و با 
رویکردی عادالنه در مسیر اصالح گام بر می دارد، 
حاشیه سازی ها و تهدیدها و و باند بازیها شروع 
می شود.وی ادامه داد: در حال حاضر هم خبر دار 
شدیم که شیطنت های جدی و برنامه ریزی شده 
ای برای جلوگیری از اقدامات اصالحی طراحی 
شده است.رییس نظام پزشکی کرج در ادامه و در 
پاسخ به این سووال که کدام بخشهای بیمارستانی 
بیشترین شکایت را دارا هستند گفت: باالترین 
درصد شکایات در دادسرای نظام طی یک سال 
اخیر در حوزه بیماران بستری مربوط به بخش 
دولتی بوده است خرد روستا ادامه داد:نظام پزشکی 
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
اولویت برخورد با دانه درشتها؛ بدنبال برخورد با 
شبکه های اختاپوسی فساد در حوزه سالمت است 
و در این مسیر پیام معظم له و قوانین مربوطه محور 
کار است. رییس نظام پزشکی کرج در پایان ضمن 
سالمت  اصالح  حوزه  اندازان  سنگ  به  هشدار 
در استان گفت:بنا نداریم با پرونده سازی برای 
پزشکانی که از حمایتهای رانتی برخوردار نیستند 
و با چشم پوشی بر یک اقلیت قدرتمند متخلف، 
خسارات اخالقی و قانونی  مجموعه ای را فدای 

آمار سازی کنیم.

آبفای اراک برگزار کرد؛ 

مانور مدیریت بحران در شهر اراک

داودی- اراک: به منظور سنجش میزان آمادگي 
واحد بهره برداری فاضالب امور آبفا شهر اراک 
در مواقع گرفتگی خطوط انتقال و شبکه های 
جمع آوری فاضالب مانور مدیریت بحران با 
محوریت گرفتگی خط اصلی انتقال فاضالب 
توسط امورآب و فاضالب شهرستان برگزار 

شد.
فاضالب  و  آب  امور  مدیر  سرآبادانی  سعید 
شهرستان اراک در ابتدای این مانور که با حضور 
دکتر بختیار فرماندار شهرستان اراک، مهندس 
غیاثی مدیر کل دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت 
بحران استانداری، مهندس خلیلی مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی و جمعی 
ازمدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی 
از وضعیت  ارائه گزارشی  برگزار شد ضمن 
اجرای طرح فاضالب در شهر اراک ، از مدیر 
استان مرکزی   عامل شرکت آب و فاضالب 
برای  پیگیری ها و حمایت های اجرای این  
و  نمود  قدردانی  اراک  شهر  در  بزرگ  طرح 
تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 95 درصد 
از جمعیت شهر اراک تحت پوشش خدمات 

دفع فاضالب شهری قرار دارند. 
از  برخورداری  اینکه  به  اشاره  با  وی 

تصفیه  و  انتقال  آوری،  جمع  تاسیسات 
فاضالب شهری یکی از نشانه های توسعه 
داشت:  اظهار  رود  می  شمار  به  یافتگی  
آوری  جمع  شبکه  دارای  شهرهای  در  اما 
فاضالب  همواره گرفتگی و انسداد خطوط 
انتقال و شبکه های جمع آوری فاضالب به 
شرکت  بزرگ  های  دغدغه  از  یکی  عنوان 
قراردارد  توجه  مورد  فاضالب  و  های آب 
و سنجش میزان آمادگی برای برطرف کردن 
های  شبکه  و  انتقال  خطوط  در  گرفتگی 
جمع آوری به عنوان امری الزم و ضروری 

خودنمایی می کند. 
مدیر امور آب و فاضالب اراک بر لزوم آمادگی 
هرچه بیشتر واحد بهره برداری فاضالب اراک 
به  لحاظ توان عملیاتی همکاران  و ماشین 
آالت تحت اختیار تاکید نمود و افزود: در این 
صورت می توان  شرایط بحران را در سریعترین 
زمان و با بهترین کیفیت مدیریت کرد. مهندس 
سرآبادانی عوامل اجرایی این  مانور را 80 نفر و 
تعداد ماشین آالت سبک و سنگین و تجهیزات 
و  نمود  عنوان  دستگاه  را 100  استفاده  مورد 
مانورها در سطح شهر  اینگونه  تصریح کرد: 

اراک به صورت مستمر اجرا خواهدشد.
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تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه 
TTAC غذایی با سامانه

 مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: سامانه 
TTAC بسیاری از فرآیندهای مربوط به صدور و نظارت مجوز واردات 

مواد اولیه صنایع غذایی را کاهش داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وحید مفید در مورد میزان رعایت قوانین 
قانون  گفت:  تولیدکنندگان  توسط  گیاهی  و  دامی  فرآوردهای  به  مربوط 
نظارت مواد خوردنی و آشامیدنی بخشی از کنترل را به عهده دارد و بخش 
جهاد  و  دامپزشکی  سازمان  مانند  سازمان هایی  توسط  نظارت  از  دیگری 
تا  »مزرعه  از  دنیا  در  نظارت  اینکه  بیان  با  می شود.وی  انجام  کشاورزی 
سفره مدنظر« است، خاطرنشان کرد: کنترل یک محصول غذایی از خاک و 
آبی که کشت و آبیاری می شود تا نوع کود و سم باید تحت کنترل باشد. 
برای اجرای این کار به سیاستگذاری واحد نیاز داریم و اگر این امر محقق 
شود می توانیم ادعا کنیم محصولی را که از هر حیث سالم و کیفی است، 

تولید کردیم.
مورد  در  دارو  و  غذا  سازمان  آشامیدنی  و  غذایی  فرآورده های  مدیرکل 
موانع  صنعت،  این  مشکالت  جمله  از  گفت:  غذا  صنعت  مشکالت  رفع 
بوروکراسی و کاهش زمان فرآیند نظارت است که سازمان غذا و دارو از 
TTAC را  سال های گذشته برای ساماندهی و سهولت واردات، سامانه  

راه اندازی کرده است.
وی افزود: با تفویض اختیار به همه استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، 
استان  هر  در  کارخانه ای  هر  و  مجوز  دارای  تولیدکننده های  تمام  تقریبا 
می تواند به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کند 

و امور خود را انجام دهد.
مدیرکل دفتر فرآورده های غذایی، آشامیدنی در پایان اظهارکرد: برای مسائل 
به   امور  بوروکراسی،  کاهش  به  منظور  نیز  اولیه  مواد  واردات  به  مربوط 
صورت الکترونیک با سامانه TTAC انجام می شود همچنین به روزرسانی 
قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت غذا و نزدیک شدن به قوانین کشورهای 

مترقی تر و پیشرفته تر در دستور کار سازمان غذا و دارو  قرار دارد.

نقش مرکز هشدار الکترونیک پلیس 
در برقراری امنیت واحدهای صنفی

 
انتظامی تهر ان بزرگ اعالم کرد: طی 2 سال گذشته از  واحدهای  فرمانده 
صنفی مشترک با مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، هیچگونه سرقتی انجام 

نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به این که 
طی 2 سال گذشته از واحدهای صنفی مشترک با مرکز هشدار الکترونیک )مها( 
پلیس پایتخت، هیچگونه سرقتی انجام نشده، گفت: امیدواریم در روزهای آینده 
واحدهای صنفی بیشتری، عضو این مرکز شوند.سردار حسین رحیمی ضمن 
اعالم این خبر که تا کنون بیش از چهار هزار و 500 واحدهای صنفی و تجاری 
به ویژه از صنف طالفروشی ها و صرافی های سطح شهر تهران، عضو این 
سامانه شده اند، گفت: اقدامات تکمیلی برای عضویت بیشتر واحدهای صنفی با 
این مرکز در حال انجام است.وی با اشاره به این مطلب که طی 2 سال گذشته به 
هیچ عنوان از مشترکین این سامانه سرقت نشده است، اظهار داشت: امیدواریم 
در روزهای آتی واحدهای صنفی بیشتری عضو این سامانه بشوند.رئیس پلیس 
پایتخت، با تاکید بر این مطلب که مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، نقشی 
موثر در ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع سرقت ویژه واحدهای صنفی شهر 
تهران خصوصا طالفروشی ها، صرافی ها و مراکز تجاری می باشد، تصریح 
کرد: به عنوان نمونه، چندی پیش یکی از واحدهای صنفی که مورد دستبرد قرار 
گرفته بود، ماموران انتظامی مستقر در محدوده موفق شدند با هشدار به موقع 
این مرکز در محل حضور یافته و سارقان را دستگیر کنند.سردار رحیمی، در 
خصوص نحوه عملکرد مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، عنوان داشت: 
عملکرد این مرکز به گونه است که با حضور سارق در محل، بالفاصله هشدار 
الکترونیکی به نزدیک ترین واحد گشت انتظامی مستقر در محل اعالم شده و 
پلیس می تواند در کمترین زمان ممکن در محل وقوع سرقت حضور یابند.

سردار رحیمی، در پایان با دعوت از شهروندان برای اشتراک با مرکز هشدارهای 
الکترونیک پلیس پایتخت، گفت: مالکان واحدهای صنفی و شهروندان، به منظور 
بهره برداری هرچه بیشتر از خدمات انتظامی با عضویت در این مرکز، می توانند 
امکان وقوع هرگونه سرقت و دستبرد به محل سکونت و واحد صنفی خود 

کاهش دهند.

واردات مشروط کاالهای لوکس

 با بخشنامه جدید اعالم شده از سوی گمرک، امکان انتقال کاالهای 
مشــمول اولویت گروه چهارم)کاالهای لوکس و غیر ضروری( که 
پیش از این و قبل از ممنوعیت، مجوز ثبت ســفارش گرفته اند به 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این کاالها در فهرست ۱۳۳9 قلم 
کاالی گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه ای مبنی بر 
عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کاالیی و عدم انتقال این 
گروه کاالها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابالغ 
شــده بود.با بخشنامه جدید امکان انتقال کاالهای مشمول اولویت 
گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز، ثبت سفارش 

گرفته اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می شود.

پانصد شفا یافته سرطان، میهمان مرکز جامع 
کنترل سرطان ایران 

پانصد نفر از شفا یافتگان بیماری سرطان به همراه یک عضو خانواده 
شان میهمان ویژه همایش پیشگیری از سرطان به میزبانی مرکز جامع 
کنترل سرطان ایران ICCC در منطقه 22 تهران خواهند بود.علی 
انصاری رئیس هیئت مدیره بنیاد خیریه و نیکوکاری تات، صبح 17 
دیماه، با اعالم این مطلب، در جمع مدیران و اعضای ستاد برگزاری 
»همایش مردمی پیشگیری و کنترل سرطان«، گفت: بنده با پیشنهاد 
آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان 
ایران که مدیر مرکز جامع کنترل سرطان ایران در منطقه 22 هستند، 
در لحظه اول موافقت کردم و معتقدم کمک به پیشگیری از بیماری 
انسان  تعداد می شود، نجات جان  پر  افسار گسیخته  سرطان که 
هاست و با هیچ معیار مادی، قابل سنجش نیست.وی افزود: گسترش 
سرطان های مختلف بنابر آمار رسمی، بر نگرانی ها می افزاید و 
وظیفه همگان بویژه نیکوکاران است که در حد امکان، به عرصه 
آگاه سازی مردم، کاهش رشد و کمک به درمان بیماران، وارد شوند.
انصاری با خداپسندانه تلقی کردن و انسان دوستانه خواندن حرکت 
برگزاری  های  هزینه  تقبل  اعالم  و  سرطان  از  پیشگیری  مردمی 
این همایش مرتبط با هفته ای به همین نام در مرکز جامع کنترل 
سرطان ایران در منطقه 22 که بزرگترین مرکز مطالعات، تحقیقات و 
پیشگیری از سرطان است، اظهار امیدواری کرد حضور شفا یافتگان 
بیماری سرطان و دعای آنان، فصلی نیک و اقدام خداپسندانه ای در 
آستانه آغاز به کار مجموعه ایران مال باشد.پیش از سخنان وی، دکتر 
قاسم اکبری دبیر ستاد برگزاری همایش هفته پیشگیری و کنترل 
سرطان، گزارشی از مردمی سازی پویش پیشگیری و برنامه های این 
هفته ارایه و اعالم کرد: نگاه علمی، تلفیق روان شناسی و افزایش 
اطالعات مردم درباره سرطان با روش هایی همچون ارایه کتاب و 
تجارب غلبه بر این بیماری بوسیله شفا یافتگان، از تمایزهای برنامه 

امسال این هفته خواهد بود.

خبر

خبری خوش برای زوج های نابارور

ناباروری سومین  نازایی و  دبیر علمی بخش زنان، 
کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران با اشاره به 
اینکه پزشکی شخصی تحول عظیم در حوزه جنبه های 
مختلف سالمت شامل پیشگیری، تشخیص و درمان 
بر اساس یافته های مولکولی ژنتیکی هر فرد است، 
گفت:  در این روش افراد، سرویس پزشکی متناسب 
پیام  گزارش  به  می کنند.  دریافت  خود  ژنتیک  با 
زمان سهیال انصاری پور در آستانه برگزاری سومین 
کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران در ارتباط با 
پزشکی شخص محور یا پزشکی شخصی در نازایی 
و IVF اظهارداشت: »فارماکوژنومیکس« یک روش 
نوید بخش و نوین در حوزه پزشکی امروزی است 
و در واقع این شیوه تحول عظیم در حوزه جنبه های 
مختلف سالمت شامل پیشگیری، تشخیص و درمان 
بر اساس یافته های مولکولی ژنتیکی هر فرد  است.
وی افزود: این رویکرد تحت عنوان پزشکی ژنومی نیز 
گفته می شود و  در این روش افراد، سرویس پزشکی 
ژنتیک خود دریافت می کنند. همچنین  با  متناسب 
یکی از مهم ترین زمینه های ورود پزشکی شخصی در 
 IVF نازایی در واقع اشتراک و عبور آن از آزمایشگاه
به منظور پیشگیری از بسیاری از بیماری های ژنتیکی 
به کمک تکنیک PGDاست؛ اگرچه امروزه انجام  
IVF  کمتر بدین منظور بکار می رود.دبیر علمی 
بین  کنگره  ناباروری سومین  و  نازایی  زنان،  بخش 
المللی پزشکی شخصی ایران خاطرنشان کرد: کاربرد 
دیگر پزشکی شخصی در نازایی، سعی در شناسایی 
پلی مورفیسم های مختلف ژنی رسپتور گنادوتروپینی 
در احتمال پاسخ های ضعیف و یا شدید تخمدان به 

تحریک هورمونی است.
انصاری پور افزود: عالوه بر انتخاب جنین سالم بر 
اساس تست های ژنتیکی، دیگر روش های مولکولی 
مانند تست های پروتئومیکس، متابولومیکس محیط 
کشت جنین در انتخاب جنین سالم کمک می کند. 
هتروژنی یا ناهمگونی بیماران نشان از بر هم کنش 
فاکتورهای مختلف ژنتیکی و محیطی در تظاهرات 
بیماری می کند و لذا بیماران را به گروه های مختلف 
جهت انتخاب مناسب ترین و بهترین درمان،تقسیم 
می کنند.وی بیان داشت: انتخاب دوز داروهای تحریک 
تخمک گذاری،تعداد انتقال جنین مناسب برای هر 
بیمار، انتخاب روش انتقال جنین و انتقال فریز برای 
همه یا خیر  و یا جنین بالستوسیست برای همه یا خیر 
و دیگر روش های انتخابی در تست های تشخیصی 
و  نازایی   زنان،  بخش  علمی  است.دبیر  درمانی  و 
ناباروری سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی 
المللی پزشکی  بین  ایران گفت: در سومین کنگره 
شخصی )24 تا 26 بهمن ماه 97 ( سعی بر آن داریم 
تا با حضور اساتید و فرهیختگان خارجی و داخلی 
مطالب روز این حوزه را به بحث و بررسی بپردازیم.

ایران  شخصی  پزشکی  المللی  بین  کنگره  سومین 
توسط مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل )عج( و با همکاری  سایر دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی  کشور با محوریت سرطان، بیماریهای 
قلب و عروق، نازایی و ناباروری 24 تا 26 بهمن در 
مرکز همایش های بین المللی صدرا برگزار می شود. 
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
سایت www.PMCongress.ir  مراجعه نمایند.

خبر

سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به مهمترین 
اولویت های کاری  خود در حوزه سالمت و به 
ویژه بخش دارو، از بکارگیری 19 هزار نیروی 

جدید پرستار در سال 98-99 خبر داد.
دکتر سعید نمکی در حاشیه همایش سراسری 
آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان 
نظارت بر درمان با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز در این جلسه حضور یافتم برای بیان 
اینکه حقوق بیمار و نظارت بر حقوق شهروندی 
بیماران از اصلی ترین رسالت های ما در وزارت 

بهداشت است.
مهمترین  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
با  گفت:   بهداشت  وزارت  در  اولویت هایش 
تشکر از جدیت و پشتکار آقای دکتر هاشمی که 
زحمات زیادی را در وزارت بهداشت کشیدند 
ما راه طرح تحول را ادامه می دهیم. باید توجه 
کرد که طرح تحول نظام سالمت طرح دولت 
روحانی است و ما هم با قوت و شدت آن را 

پیش می بریم.
نمکی ادامه داد: بر این اساس در زمینه برنامه ها 
برای کاهش هزینه های کمرشکن،  اقدامات  و 
اساسی  داروهای  تامین  زیرساخت ها،  توسعه 
ماندگاری  العالج،  صعب  و  خاص  بیماران 
پزشکان در مناطق محروم و ... که از پکیج های 
طرح تحول بودند با شدت بیشتر ادامه خواهند 
فکر  که  هم  مواردی  در  حال  عین  در  یافت. 

می کنیم باید هزینه ها را منطقی تر کنیم این اقدام 
را انجام خواهیم داد.

توسعه  موضوع  به  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
زیرساخت های مورد نیاز برای بیماران سرپایی 
در اقصی نقاط کشور نیز می پردازیم و بحث 
بیماری های غیر واگیر را به عنوان یکی از مواردی 
که امروز بر دوش حوزه سالمت سنگینی می کند 
دنبال می کنیم. در عین حال پیگیر ادغام اقدامات 
بهداشت روان در فعالیت های نظام سالمت نیز 
هستیم. همچنین رسیدگی به سالمت سالمندان 
با افزایش جمعیت سالمندی و اصالح ساختار 
نظام  ساختار  و  درمان   – بهداشت  شبکه های 

سالمت نیز جزء برنامه هایمان است. باید توجه 
کرد که بیش از 30 سال است که در ساختار 
بهداشت و درمان بازنگری نشده و ما این اقدام را 

انجام خواهیم داد.
اولویت های  درباره  به سوالی  پاسخ  نمکی در 
دارویی نیز ضمن تشکر از اقدامات دکتر اصغری 
رییس سابق سازمان غذا و دارو گفت:  دیروز 
دکتر پیرصالحی را به عنوان رئیس سازمان غذا و 
دارو منصوب و تکالیفی را برایشان تعیین کردم. 
اولین تکلیف این بود که داروهای اساسی مردم 
با توجه به شرایط تحریم ها حتی یک روز هم 
معطل نماند. خوشبختانه ذخایر دارویی خوبی را 

داریم و منابع خوبی هم به صنعت دارویی کشور 
بابت  نگرانی  هیچ  بنابراین  است.  تزریق شده 
آینده وجود  ماه ها و سال های  در  دارو  کمبود 
ندارد. وی ادامه داد: در عین حال به آقای رییس 
که  کردم  تکلیف  دارو   و  غذا  سازمان  جدید 
صنعت دارویی را حمایت کنند. صنعت داخلی 
دارو نباید لگدمال واردات شود. البته ما داروهای 
های تکی داریم که به کشور وارد می شوند و در 
خواست کردم تا تالش کنند صنعت داخلی ما که 
بسیار پویاست بتواند با بزرگان تکنولوژی در دنیا 
همکاری کرده و داروهای »های تک« هم با همت 
تولیدکنندگان داخلی تولید شوند. در عین حال 
در حوزه غذا نیز از دکتر پیرصالحی درخواست 
کردم تا نظارت بیشتری داشته باشند تا غذای 

سالم به دست مردم برسد.
وضعیت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  نمکی 
نیروهای پرستاری در کشور گفت: به هر حال 
پرستاران به عنوان خط مقدم جبهه سالمت چه 
در درمان بستری و چه در درمان سرپایی ارائه 
خدمت می کنند و بسیار مورد احترام هستند. ما از 
پیش از اینکه به وزارت بهداشت بیاییم نیازهای 
نیروی پرستاری را بر اساس تعداد تخت های 
سال 98- 99  در  و  کردیم  احصا  بیمارستانی 
قرار است 19 هزار نیروی جدید پرستاری به 
کارگیری کنیم تا به ناوگان پرستاری کشور اضافه 

شوند.

سرپرست وزارت بهداشت:

هیچ نگرانی بابت کمبود دارو وجود ندارد

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: سامانه 
کنترل هوشمند گشت های ناجا با هدف نظارت بر عملکرد 
گشت های پلیس و کنترل وضعیت وسایل نقلیه راه اندازی 

شد.
سردار حمید عطایی افزود: ارتقای توانمندی پلیس و اشاعه 
و ترویج فرهنگ استفاده ار روش های مدرن و استاندارد در 
ماموریت ها، نمایش بر خط و غیر خط موقعیت جغرافیایی 
راه  اهداف  از  موتورسیکلت  و  از خودرو  اعم  ها  متحرک 

اندازی این سامانه است.
وی اظهار داشت: گزارش گیری از سوابق حرکت متحرک 
ها روی نقشه جغرافیایی، برنامه ریزی مدیریتی در نحوی 
چینش و آرایش نیروهای پلیس برای اجرای طرح های مهار 
و سرعت در ارجاع نزدیکترین واحدهای گشتی 110 و اعزام 

سریع به محل از دیگر اهداف این سامانه است. 
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم رضایت مردم از 
نحوه برخورد کارکنان کالنتری ها و پاسگاه ها به چه رده ای 
می توان مراجعه کرد، گفت: در این صورت مردم می توانند به 
مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا برای تسهیل مطالبات 
و رسیدگی به تظلمات با شماره تلفن 197 مراجعه کنند و 
انتقاد و پیشنهاد خود را  به صورت شبانه روزی شکایت، 
عنوان کنند. وی خاطرنشان کرد: این اقدام به خاطر لزوم ارتقا 
رضایتمندی شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد سازمانی و 

فردی پلیس انجام می شود.

سامانه کنرتل هومشند گشت های 
نیروی انتظایم راه اندازی شد

معاون توسعه کاربرد و مدیریت فناوری سازمان فضایی با تاکید 
بر اینکه ایران در میان 191 کشور رتبه اول زلزله را دارد، گفت: 
پایش های گرد و غبار ما نشان می دهد که حادترین شرایط طوفان های 
گرد و غبار در استان های جنوب شرق و جنوب غرب کشور بوده 
است. مهندس صادقی نائینی درنشست خبری بازدید اصحاب رسانه 
از دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی، خشکسالی، سیل، امنیت 
غذایی، امنیت مرزها، انرژی، افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز، 
کمبود منابع آب، انواع آلودگی های زیست محیطی و آتش سوزی 
جنگل ها را از جمله مخاطرات و حوادث غیر مترقبه کشور دانست.

وی با بیان اینکه در دنیا با همکاری سازمان های فضایی و دستگاه های 
مختلف اقدام به مطالعه و پایش های زیست محیطی می شود، یادآور 
شد: این همکاری ها در کشور شکل گرفته و برنامه ای تحت عنوان 

زیست بوم سنجش از دور نیز اجرایی شده است.
صادقی، راه اندازی مرکز پایش ماهواره زمین را از جمله اقدامات 
سازمان فضایی در زمینه پایش مخاطرات دانست و ادامه داد: در مرکز 
فضایی ماهدشت نیز بسترهایی برای دریافت داده های ماهواره های 

بومی و غیر بومی فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ایستگاه قشم، از 10 ماهواره با حجم 200 

گیگابیت، داده گیری و ذخیره سازی داده ها صورت می گیرد.
معاون توسعه کاربرد و مدیریت فناوری فضایی سازمان فضایی با بیان 
این که بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران از لحاظ مخاطره زلزله در 
میان 191 کشور در رتبه اول دنیا قرار دارد، گفت: این به این معنا 
است که کشورهایی چون چین، مالزی و ژاپن بعد از ایران قرار دارند.

رتبه اول ایران از لحاظ مخاطره 
زلزله در میان ۱۹۱ کشور

معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد: از سال 98 مرحله 
تکمیل ظرفیت از نظام آموزش عالی حذف خواهد شد و 

پذیرش فقط در دو مرحله مهر و بهمن انجام می گیرد.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در نشست خبری به جزئیات 
حذف کنکور اشاره کرد و گفت:  حذف تدریجی کنکور از 
سال 92 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی آغاز شد 
و در مصوبه حذف کنکور نیز تاکید شده بود که 85 درصد 
پذیرش دانشجو ظرف 5 باید از طریق بررسی سوابق تحصیلی 
صورت بگیرد، بر این اساس از سال گذشته بالغ بر 85 درصد 

پذیرش را با احتساب دوره های مهارتی انجام می دهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: اتفاقی که در کنکور 98 خواهد 
افتاد این است که عمال برنامه زمانبندی به گونه ای پیش 
بینی شده که رشته های واجد شرایط برای پذیرش از طریق 
سوابق تحصیلی، از فرآیند کنکور خارج می شوند و صرفا برای 

رشته های پر متقاضی کنکور برگزار می شود.
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین گفت: رشته های کم 
متقاضی در کنکور 98 از فرآیند کنکور خارج خواهند شد و تا 
پایان دی ماه جاری اسامی رشته محل هایی که واجد شرایط 
پذیرش خارج از کنکور هستند در سامانه سازمان سنجش 

آموزش کشور درج خواهند شد.
معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد: از سال 98 مرحله 
تکمیل ظرفیت از نظام آموزش عالی حذف خواهد شد و 

پذیرش فقط در دو مرحله مهر و بهمن انجام می گیرد.

حذف تکمیل ظرفیت دانشگاهها 
از سال آینده

مفقودی
موتور   بشماره  شماره   به    1378 مدل  پژو   سواری  نقلیه   وسیله  کمپانی  سند 
وفوری  حسین  بنام    NAAM01CA39K0028 شاسی  شماره  به   124880293

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/671/97شعبهدوم شورای حل اختالفشهرستان جوانرود 
بیان داشته  آقایبالل اعظمیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
شادروان محمداعظمیدر تاریخ 25/ 12/ 1370در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.ریحان اعظمی  زایچه:اختصاصی-1320/5/2  کدملی: 4950139126 همسرمتوفی

2.عباس اعظمی  زایچه:310-1349/7/1  کد ملی:4959858273 پسرمتوفی
3.صدیق اعظمی  زایچه:312-1353/4/8 کدملی:4959858291  پسرمتوفی
4.جبار اعظمی  زایچه:309-1356/12/1  کدملی:4959858257  پسرمتوفی
5.عثمان اعظمی زایچه:311-1351/6/17  کدملی:4959858281 پسرمتوفی

6.جالل اعظمی  زایچه:332-1360/2/1 کدملی:4959858737 پسرمتوفی
7.بالل اعظمی  زایچه:17-1366/7/1  کدملی:4959990112 پسرمتوفی

8.اسماء اعظمی  زایچه:126-1339/4/6 کدملی:5959772221  دخترمتوفی
9.رابعه اعظمی  زایچه:125-1337/3/5  کدملی:5959772213  دخترمتوفی

10.سلما اعظمی  زایچه:329-1344/7/1  کدملی:4959858451  دخترمتوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد.
شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی
خزعل  نجیه  علیه  سلیمانی  طاهر  له  اجرا  971030این  اجرایی  پرونده  درخصوص 
22/1بخش  ثبتی  پالک  مشاع  ملک  دستورفروش  بر  عبدالعزیزمبنی  پورفردفرزند 
میزان  به  ملک  ارزیابی  و  کارشناس رسمی  امربه  ارجاع  ونظربه  3ناحیه 8و9خرمشهر 
2/500/000/000ریال )دو میلیارد وپانصد میلیون ریال (لذا مقررفرمایید ظرف مهلت 
سه روزپس ازنشرآگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهارهرمطلبی نفیا یا اثباتا به 

اجرای احکام مدنی خرمشهرمراجعه فرمایید.شماره م الف:9/1090
مدیردفتر اجرای احاکم مدنی خرمشهر-فرحانی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سهیال جوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سهیال جوکار 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
که حسب  10:00تعیین  ساعت   1397/12/1 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139460325003001043مورخ 1397/09/06هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی گرائی فر درششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 138/90 مترمربع قسمتی از پالک155اصلی واقع در بخش 12 
استان لرستان شهرستان دلفان نرآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای علی زمان 
زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 523                        
 امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/18

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد  جوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد جوکار 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
که حسب  10:00تعیین  ساعت   1397/12/1 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
به  آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 934/96 و رای شماره 4638مورخه 97/7/7  خرم 
به  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند جمشید  منش  دارائی  فریدون  تقاضای 
مساحت 57/40  متر مربع مجزی شده از پالک  1657/1 فرعی و قسمتی از1657  اصلی 
واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد 
رضا مالی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف 4155321
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 513 و رای شماره 0005520مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جان  حسین  فرزند  رشیدی  گوطال  تقاضای  به   97/8/9
در  واقع  اصلی   3 پالک   از  شده  مجزی  مربع  متر   1800/13 مساحت  به  عمارت 
بخش 10شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد چواوالی 
تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  بیرانوندی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155320
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 108 و رای شماره 1004453 مورخه 
97/7/1 به تقاضای عبدالرضا حسین زاده فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 145/50 متر مربع مجزی شده از پالک  37 اصلی واقع در بخش 
دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( تقی میر دریکوندی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  نهایی می باشد در غیر  ارائه حکم  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155330
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 
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 سوآپ فرآورده های نفتی
 در سال ۹5 »صفر« شد 

عملیات سوآپ فراورده های نفتی نیز مشابه عملیات 
سوآپ نفت خام در سال 95 »صفر« بوده است. 

به گزارش زمان به نقل از فارس براساس اطالعات 
مندرج در ترازنامه هیدروکربوری سال 95 همانطور که 
عملیات سوآپ نفت خام در این سال علی رغم وعده 
های داده شده توسط مسئوالن وزارت نفت صفر بوده 
است، عملیات سوآپ فرآورده های نفتی نیز در سال 

95 صفر شد.
براساس این گزارش، گاز مایع در سال های گذشته به 
کشور های اسیای میانه ار جمله قزاقستان و ترکمنستان 

سواپ می شد.
همچنین از دیگر فراورده های نفتی که به کشور های 
آسیای میانه سوآپ شده است می توان به بنزین، نفت 
گاز و نفت کوره نیز اشاره کرد. براساس این گزارش، 
انواع  تن  و 725  هزار  در مجموع 65  در سال 94 

فراورده به کشور های همسایه سوآپ شده است.

پیش بینی ۱5۰۰ میلیارد تومان
 برای گازرسانی به روستاهای محروم 

در بودجه ۹۸ 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
در الیحه بودجه سال 98 برای قیر رایگان 6 هزار 
میلیارد تومان و برای گازرسانی به روستاهای محروم 
1500 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
عبدالکریم حسین زاده، با تاکید بر اینکه کلیات، بندها 
در  کشور  عمرانی  بخش   با  مرتبط  تبصره های  و 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسیده است، گفت: تبصره یک بند )د( الیحه بودجه 
مربوط به گازرسانی از محل چهارده و نیم درصد سهم 
وزارت نفت برای گازرسانی به روستاهای محروم از 
جمله روستاهای استان سیستان و بلوچستان با پیشنهاد 
اختصاص بودجه 1500 میلیارد تومان به این مهم به 

تصویب کمیسیون عمران رسید.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه بقیه تبصره ها و بندهای مرتبط با کمیسیون 
انرژی نیز تا پایان هفته بررسی خواهند شد، افزود: 
تبصره 19 مربوط به واگذاری پروژه های عمرانی نیز 
به عنوان یکی از مباحث مهم در الیحه بودجه به زودی 
درباره آن بحث و بررسی می شود و در صورت لزوم 

اصالح خواهد شد.  
شایان ذکر است که کلیات بودجه سال 98 کل کشور، 
)یکشنبه، 16  دیروز  عصر  انرژی،  بخش  با  مرتبط 
دی ماه( در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

تصویب شد.

کوتاه از انرژی

 توزیع سراسری و گسترده گازوئیل
 یورو ۴ در کشور 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع سراسری و 
گسترده گازوئیل یورو 4 در کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
یزد،  کرمان،  استان های  به زودی  گفت:  موسوی خواه  سیدمحمدرضا 
سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان و فارس به طور کامل از گازوئیل 

یورو 4 بهره مند خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت به سرعت در حال افزایش توزیع گازوئیل 
یورو 4 در کشور است، افزود: تعهد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

توزیع روزانه 28 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 تا پایان سال است.
موسوی خواه با بیان اینکه هم اکنون به صورت مستمر گازوئیل یورو 4 در 
کشور توزیع می شود، تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده تا دهه فجر 
امسال توزیع گازوئیل یورو 4 به روزانه 28 میلیون لیتر خواهد رسید که 
فراتر از تعهد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این زمینه خواهد 

بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: مطابق برنامه ریزی و 
هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پاالیش و پخش، با افزایش تولید این 
فرآورده ارزشمند در پاالیشگاه ها، حجم توزیع آن به روزانه 40 میلیون لیتر 
ارتقا خواهد یافت که به این ترتیب بیش از 80 درصد مصرف کل گازوئیل 

بخش حمل ونقل کشور، زیر پوشش این فرآورده قرار خواهد گرفت.
 موسوی خواه با اشاره به اینکه هم اکنون گازوئیل یورو 4 در 166 جایگاه 
هشت کالنشهر و همچنین 163 جایگاه در مسیرهای مواصالتی توزیع 
پمپ  اپلیکیشن  دانلود  طریق  از  می توانند  رانندگان   گفت:  می شود، 
بنزین یاب، تازه ترین اطالعات مربوط به برنامه توزیع گازوئیل یورو 4 را 

که به طور منظم روزآمد می شود، دریافت کنند.
وی تصریح کرد: هدف بزرگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی توزیع 
100 درصدی گازوئیل یورو 4 در بخش حمل و نقل سراسر کشور است 
که امید داریم با برنامه های توسعه ای در حال انجام، این موضوع مهم در 

کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.

خبر

افزایش تعرفه آب  اینکه  بیان  با  با کم آبی  دبیر کارگروه ملی سازگاری 
پرمصرف ها در دولت تصویب و در مرحله ابالغ قرار گرفت، گفت: قبض 

آب صنوفی که بیش از ظرفیت قرارداد مصرف کنند، افزایش یافت. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، بنفشه زهرایی در پاسخ به این سئوال که در 
اظهارات جدید رئیس جمهور خبر از برنامه های ویژه دولت برای مدیریت 
مصرف آب داده شد، جزئیات این برنامه ها چیست؟ گفت: وزارت نیرو 
برنامه ویژه برای گذر از تابستان 98 به دولت و مجلس ارائه کرده است 
که آن برنامه یک پیوست برای کاهش مصرف آب و هدررفت آب شهری 
دارد که در الیحه بودجه 98 نیز این موضوع دیده شده است که نسبت به 
سال 97 بودجه آن افزایش داشته است.  وی در پاسخ به این سؤال که چه 
باید کرد که مردم متوجه کم آبی شوند و صرفه جویی آب را جدی بگیرند، 
گفت: به هر حال کمبود آب را مردم به خوبی درک می کنند و نباید با این 
تصور که بارش ها مناسب بوده، مدیریت مصرف آب را در فصل پاییز و 
زمستان فراموش کنند. زهرایی افزود: در وزارت نیرو جلسات زیادی با 
صنوف مختلف برگزار می شود و به آنها توضیح داده می شود که باید به 
مدیریت مصرف آب به طور جدی نگاه شود. در وزارت نیرو جلسات 

زیادی با صنوف مختلف برگزار می شود و به آنها توضیح داده می شود 
که باید به مدیریت مصرف آب به طور جدی نگاه شود. وی با اشاره به 
جلسه هماهنگی با مجموعه هتل داران در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: 
صنوف مختلف یک ظرفیت قراردادی برای مصرف آب در طول سال 
دارند و بر اساس آن ظرفیت قراردادی اگر پایین تر از آن ظرفیت قراردادی 
آب مصرف کننده بر اساس تعرفه آن صنف با او برخورد و میزان مصرف 

محاسبه خواهد شد.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ادامه داد: به عنوان مثال برای هتل ها 
این تعرفه صنعتی است که هر مترمکعب 610 تومان و تعرفه آب برای 
مراکز آموزشی حدود 310 تومان است، اما اگر این صنوف باالتر از ظرفیت 

قراردادی آب مصرف کنند، تعرفه آزاد برای آنها محاسبه خواهد شد.
تعرفه آب صنوف افزایش یافت

زهرایی اضافه کرد: این تعرفه تا سال گذشته 1100 تومان بود امسال این 

تعرفه به 3500 تومان افزایش یافته است و مکان هایی که بیش از ظرفیت 
قراردادی آب مصرف کنند، با این محاسبه جدید این جریمه بیشتر شده و 
پول  آب بیشتری پرداخت می کنند. وی ادامه داد: ذهن این گروه و صنوف 
مصرف کننده های آب نسبت به گذشته از طریق این قبوض فعال شده 
است. بنابراین جلسات هماهنگی و توجیهی با صنوف و گروه های مختلف 
ادامه خواهد یافت و به آنها توضیح داده خواهد شد که چرا قبض آب آنها 
افزایش یافته است و از چه راهکارهایی و یا نصب کاهنده های مصرف 
آب مثل شیرهای چشمی، رگوالتورها و سردوش ها می توانند به کاهش 
مصرف آب اقدام کنند. دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم  آبی، افزود: 
وزارت نیرو با دانشگاه ها و وزارت علوم و تحقیقات مکاتبه هایی انجام 
داده است و توضیحات الزم برای مدیریت مصرف آب به وزارت علوم 
ارائه شده است و این وزارتخانه نیز قرار شده این موارد را به دانشگاه ها 
اطالع رسانی کند. وی با بیان اینکه به زودی با نیروهای مسلح نیز وارد 

جلسه و ارائه توضیحات خواهیم شد، گفت: مدارس و مساجد از طریق 
بودجه هایی که امسال و سال های پیش برای نصب کاهنده آب داشتند، 
شرکت های آبفا برای آنها اقدام به نصب مجانی کاهنده های مصرف آب 
می کنند. به گفته وی، به هر حال وقتی مدارس و مساجد پول آب پرداخت 
نمی کنند، خیلی ذهن آنها بابت تعرفه آب فعال نیست. دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم  آبی در پاسخ به این سؤال که آیا این کارگروه برای بحث 
اکثر  ارائه کرده است، گفت:  مدیریت مصرف آب مصوبات جدیدی 
مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در راستای مدیریت مصرف 
آب بوده است که یکی از این مصوبات، افزایش تعرفه آب پرمصرف ها 
بود که در دولت هم تصویب شد، اما دولت هنوز آن را ابالغ نکرده 
است. زهرایی در پاسخ به این سؤال که قبول دارید ذهن مردم به دلیل 
بارش های اخیر نسبت به مدیریت مصرف آب فعال نیست، گفت: در 
مصارف خانگی با آگاهی بخشی می توان مصرف آب را در بخش شرب 
کاهش داد، اما مشترکان پرمصرف چون استفاده های غیرعادی از آب شرب 
دارند، با قبوض آب نمی توان آنها را به کاهش مصرف آب متقاعد کرد، 

اما به هر حال در مشترکان غیرخانگی اقدامات خوبی شروع شده است.

مفقودی
کارت هوشمند کشنده تریلی به شماره هوشمند 420031 و به و به شماره شناسه  

DEXJ9K2UO126048 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا جوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا جوکار 
به شماره  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  به خواسته 
پرونده کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبرجوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبر جوکار 
به شماره  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  به خواسته 
پرونده کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیروس جوکار  

خواهان آقای مهدی رضایی دولتشاه دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای سیروس 
جوکار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986613400575   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139560325003000940مورخ 1397/08/09هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت سیلوی زرین 
خوشه دلفان به شناسه ملی 14005949568 درششدانگ یک قطعه زمین محصور 
شده که در آن احداث بنا گردیده موضوع الحاقی به پالک 1460 فرعی از 1 فرعی از 
156 اصلی به مساحت 4785/56 مترمربع تحت پالک 1 فرعی از 156اصلی مفروز 
نورعلی  آباد  اسماعیل  دلفان  شهرستان  لرستان  استان   12 بخش  در  واقع  فرعی  از 
خریداری از مالک رسمی آقای نورمراد و علی و حجت شهرتین راد محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 524                        
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/02 تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/18

متن آگهی
طرفیت  به  دادخواستی  عدالت جو  زینب  خانم  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  خواهان 
خواندگان 1-ثامرراشدی 2-فاطمه راشدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986132400649شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
بخش بندرامام خمینی ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/27ساعت 10:00تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که 
المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از  مجهول 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  ،نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره 

م الف )16/506(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –

محمدرضا اکبرزاده

متن آگهی مزایده
واقعی  ثبت:1397/10/10-تاریخ  مزایده:139704317099000015-تاریخ  شماره 
انجام مزایده:وضعیت:تاییدشده.آگهی مزایده اموال غیرمنقول :بدینوسیله به اطالع عموم 
میرساندبه موجب پرونده اجرائی رهنی کالسه 139604017099000261له بانک رفاه 
یکبابخانه  ششدانگ  شوشتری  وحامدنداف  ثنائی  زهرا  رامهرمزعلیه  مرکزی  شعبه 
مسکونی ویالیی باقدمت حدودا29سال به شماره پالک 36/3بخش1رامهرمز که ذیل 
ثبت 3625صفحه112دفترجلد26به نام خانم زهراثنائی فرزندرحیم ثبت شده است.
ملک فوق الذکربنشانی رامهرمز-خیابان پیروزی جنب شرکت گازکوچه بن بست 
بازیربناحدودا165متر3خوابه،دارای  264/95مترمربع  بامساحت  میهن  دبستان  جنب 
طاق  سقف  وآشپزخانه  بهداشتی  های  سرویس  عمومی  وهال  پذیرایی  سالن 
ضربی)آجروتیرآهن(پوشش  دیوارهای داخلی گچ وسفیدکاری ونمای آجری 5سانتی 
بابندکشی مالت ماسه وسیمان دارای انشعابات آب وبرق وگازمیباشدوباحدوداربعه 
2243فرعی  متربشماره  دیواربطول6مترو22سانتی  دیواربه  اول  دردوقسمت  :شماال: 
پالک41اصلی  متربه  دیواربطول18مترو80سانتی  دیواربه  دوم  اصلی  یک  ازپالک 
شرقا:دیواربه دیواربه طول11مترو50 سانتی متربه باقیمانده36اصلی جنوبا:دردوقسمت 
دیواربه  دوم  احداثی  بست  بن  کوچه  ودیواربطول5مترو95سانتیمتربه  درب  اول 
دیوار  :دیواربه  غربا  از36اصلی  شماره2فرعی  متربه  طول17متر50سانتی  به  دیوار 
بطول 10مترو37سانتیمتر به شماره 2244فرعی از1اصلی.طبق نظر کارشناس رسمی 
شماره26553- سندرهنی  وطبق  گردیده  ارزیابی  2/117/225/000ریال  مبلغ  به 
دررهن  1/700/000/000ریال  مبلغ  درقبال  رامهرمز  95/6/24دفترخانه77شهرستان 
بانک رفاه شعبه مرکزی رامهرمزقرارگرفته اند.پالک فوق ازساعت9الی12روزیکشنبه 
مورخ97/11/7درشعبه اجرای اداره ثبت اسنادرامهرمزواقع دررامهرمز-خیابان طالقانی 
وبه  الذکرشروع  فوق  پایه  ازمبلغ  میرسد.مزایده  فروش  به  مزایده  ازطریق  غربی 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های 
مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف در صورتی که 
موردمزایده دارای آنها باشدونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ 
مزایده  برنده  عهده  باشدبه  یانشده  معلوم  شده  آن  قطعی  رقم  ازاینکه  اعم  مزایده 
است ونیزدرصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه 
برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده نقداوصول می گرددضمنا چنانچه 
روزمزایده تعطیل رسمی گردد.مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان 

مقرربرگزارخواهد شد.تاریخ انتشار:1397/10/18 شماره م.الف)12/598(
بهمن باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه2002059527صادره  پدراسمعیل  فرنام  علیرضاجوادی  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که970608مرحوم 
درتاریخ97/9/24دردزفول  دزفول  بشناسنامه200364764صادره  فر  جوادی  اسمعیل 
باال2-محمدرضاجوادی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
فربشناسنامه10816صادره  ازدزفول3-غالمرضاجوادی  فربشناسنامه60729صادره 
جوادی  ازدزفول5-محسن  فربشناسنامه115صادره  ازدزفول4-عبدالرضاجوادی 
ازدزفول7- فربشناسنامه347صادره  ازدزفول6-مهدی جوادی  فربشناسنامه776صادره 
جوادی  متوفی(8-نجمه  ازدزفول)پسران  فربشناسنامه3015صادره  جوادی  مصطفی 
فربشناسنامه 17635صادره ازدزفول)دخترمتوفی(9-زیبازنبیل چی بشناسنامه 3732صادره 
ازدزفول)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 دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دزفول-حیدرحسینوند

آگهی دادنامه
احکام:711/97- :97/8/7-شماره  رسیدگی  کالسه:606/3/96-تاریخ  پرونده  شماره 
قاضی  اهواز-رای  یک  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:قاضی  مرجع 
شورا-درخصوص دادخواست آقای محمدعباسی  نژادپورفرزندماجد بطرفیت آقای 
میلیون ودویست هزار  مبلغ سه  مطالبه  بخواسته  اله  پورفرزند کرم  سیروس حاجی 
ریال خسارت وافت وارده به خودرو اینجانب طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
اظهارات  دربرگ  خواهان  که  وتاخیرتادیه  وکارشناسی  دادرسی  هزینه  وپرداخت 
پژو  باخودرویش  درمورخ96/6/2درخیابان13کیانپارس  نموده  اعالم  صفحه5پرونده 
پالک127ج22ایران14بوده باخودروتویوتا استیشن پالک48642تصادف نموده وخوانده 
مقصر بوده که خواهان جهت اثبات ادعایش باتوجه به مجهول المکانی خوانده تقاضای 
اتیان سوگند خوانده را نمودند وباصدورقراراتیان سوگند خوانده و جری تشریفات 
دادرسی وابالغ از طریق نشرآگهی خوانده حاضرنشده وبارد سوگند به خواهان ایشان 
با سوگندبه اسماءجالله خداوند متعال ادعای خودرا درجلسه دادرسی اعالم نمودند 
بنابراین باتوجه به گزارش مرجع انتظامی درخصوص صحت حادثه وپاسخ استعالم 
پلیس راهور که موید مالکیت خواهان درخودروی زیان دیده می باشد وکروکی فرضی 
مبنی برتقصیر خوانده و اینکه علیرغم ابالغ نظریه کارشناس )که خسارت وارده به 
خودرو خواهان را سی و دومیلیون ریال برآورد نموده(از طریق نشرآگهی مورد اعتراض 
قرارنگرفته و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی بانشر آگهی حاضر نشده لذا دعوای 
خواهان را محمول برصحت تشخیص داده ومستندا به بند الف ماده9قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94ومواد 1و2قانون مسئولیت مدنی وبندهای 4و5 ماده1258قانون 
مدنی ومواد 272و286و198و515و519و522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامورمدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون  ودویست 
هزار ریال بابت اصل خواسته و دومیلیون و پانصدو سی هزار ریال بابت درخواست و 
کارشناسی تامین دلیل و مبلغ یکصدو بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 96/6/12تازمان اجرای حکم 
براساس نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وپرداخت هزینه های نشرآگهی 
با احتساب درواحد محترم اجرای احکام شورا ها درحق خواهان صادرو اعالم می دارد 
رای صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین 
شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز درقابل تجدید نظرخواهی دردادگاههای محترم 

عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز-امین داغالوی

متن آگهی
طرفیت  به  جودادخواستی  عدالت  زینب  خانم  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  خواهان 
خوانده آقای حامد راشدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
بندرامام  بخش  پرونده کالسه 9709986132400593شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
حسب  که  13:00تعیین  مورخ1397/11/28ساعت  رسیدگی  ووقت  ثبت  خمینی 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف)16/504(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –

محمدرضا اکبرزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حسن صادقی     دارای شناسنامه شماره  2790082308 بشرح دادخواست به 
کالسه  971960 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان پریسا رستمی بشناسنامه 2910106810   در تاریخ 97/9/16 اقامتگاه 
به/1-  محمد مهدی   است  منحصر  آن مرحوم  به درود گفته ورثه  را  دائمی خود 
متوفی/2- حسن   –پسر  –ش ش 2791907769   خوی  فرزند  حسن   صادقی 
صادقی فرزند  محمد   -ش  ش  2790082308 خوی-همسر متوفی/3-  حسین 
رستمی فرزند محمد -ش  ش  339    –چالدران -پدر متوفی/4-  محترم علی 
زاده فرزند مجتبی    - ش ش   2919440896  سیه چشمه -مادر 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

متن آگهی
طرفیت  به  جودادخواستی  عدالت  زینب  خانم  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  خواهان 
خوانده خانم ماه بی بی کوپی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
بخش  حقوقی  عمومی  9709986132400611شعبه2دادگاه  کالسه  پرونده  شماره 
که  11:00تعیین  1397/11/27ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خمینی  بندرامام 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
االنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف)16/505(
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی –

محمدرضا اکبرزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حجت کاظم لو     دارای شناسنامه شماره  89 بشرح دادخواست به کالسه  
971929    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان مقصود کاظم لو بشناسنامه 14 در تاریخ 97/5/31 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  رضا کاظم لو     فرزند مقصود 
–ش ش   2790354332 خوی –پسر متوفی/2- حجت کاظم لو     فرزند مقصود 
-ش  ش     89 خوی-پسر متوفی/3-   فتانه کاظم لو     فرزند مقصود -ش  ش 
2790200191 –خوی-دختر متوفی/4-  سمیه کاظم لو     فرزند مقصود - ش ش  
2790859264    -خوی-دختر متوفی/5- مارال کریم بگلو  فرزند بهرام   -  ش ش   
581 خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

اداره  ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک  رحیم آباد
هیات  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016000712 – مورخ 1397/7/12 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای  خلیل  شریفی  فرزند سهراب  به شماره شناسنامه  - صادره  از رحیم  آباد به 
شماره  ملی 2680039769 در ششدانگ یک  قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  خانه  
به مساحت  291/53 متر مربع پالک 214  فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک -  فرعی  از 174  اصلی  واقع در قریه  جعفر  سرا  خریدار شده  از 
مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1001- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   نقی غیرتی دارای شناسنامه شماره  717 بشرح دادخواست به کالسه  971992   
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
غدیر  شکوری تبریزی بشناسنامه 1204   در تاریخ89/10/21  اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- نقی غیرتی فرزند تقی    –ش 
ش  717 خوی –پسر 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

با ثبت یک رکورد بي سابقه در صنعت فراساحل، 
دو سکوي فاز13 پارس جنوبي به طور همزمان 
)شنبه شب، 15 دي ماه(، کمتر از 4 روز کاري 
و  هوک آپ  عملیات  شروع  از  پس  دریا  در 

راه اندازي، آماده تولید شدند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز 
پارس، پیام معتمد مجري طرح توسعه فاز 13 
پارس جنوبي با اعالم این خبر گفت: با همت 
مثال زدني تیم کارفرما و پیمانکاران این طرح 
شامل شرکت های صدرا، تسکو و پیمانکاران 
اجرایی توسعه هر دو سکوي اصلي B و اقماري 
D، پس از اتمام عملیات ساخت و نصب، با 
راه اندازی تمامی سیستم هاي ایمني F&G و 
کنترلی و باز کردن اولین چاههای آماده تولید، 
فارس  خلیج  آبهای  در  سکو  دو  این  مشعل 

روشن شدند.
وي اظهار کرد: به زودی و با آماده شدن خط 
لوله دریا، ارسال گاز به پاالیشگاه خشکی آغاز 

مي شود.
جنوبي  پارس   13 فاز  توسعه  طرح  مجري 
این  مشعل  همزمان  شدن  روشن  به  اشاره  با 
 13D کاری سکوی روز  در سومین  عرشه ها 
و چهارمین روز کاری سکوی 13B گفت: با 
این دو سکوي دریایي فاز13  راه اندازي کامل 
پارس جنوبی، تولید یک میلیارد فوت مکعب 
گاز ترش غني معادل 28 میلیون متر مکعب )یک 
فاز استاندارد( نیمي از ظرفیت کامل این طرح 

توسعه اي محقق مي شود.
معتمد از تالش متخصصان ایراني در راه اندازي 
طرح  این  گازي  بزرگ  سکوي  دو  همزمان 

رویداد  این  بي شک  گفت:  و  کرد  قدرداني 
بي سابقه، رکوردي ماندگار در صنعت فراساحل 

برجا مي گذارد.
 B وی یادآور شد: دو سکوي گازي موقعیت
و D طرح توسعه فاز 13 پیش از این و بطور 
همزمان جهت نصب در بخش فراساحل این 
طرح از یارد بوشهر شرکت صنعتي دریایي ایران 
بارگیري و پس از ارسال به دریا، در بازه های 
نصب  خود  موقعیت های  در  هوایی  مناسب 

شدند.
به گفته معتمد راه اندازي این دو سکو پیش از 
نشان مي دهد عزم وزارت  تعیین شده،  موعد 
نفت و شرکت ملی نفت ایران در بهره برداري 
افزایش  و  جنوبي  پارس  گازي  طرح هاي  از 
تولید از این میدان جدي بوده و با حمایت از 

پیمانکاران، توانمندي متخصصان داخلي را در 
مراحل ساخت، نصب و راه اندازي پروژه هاي 
زمان  حداقل  در  گاز،  و  نفت  صنعت  بزرگ 

ممکن، افزایش داده است.
شایان ذکر است بخش فراساحل فاز 13 پارس 
جنوبی متشکل از 38 حلقه چاه دریایی در بخش 
شمال غربی میدان مشترک پارس جنوبی است 
از  نیمی  عرشه،  دو  این  از  بهره برداری  با  که 
تعهدات توسعه ای این طرح محقق خواهد شد.
با ارسال گاز ترش استحصال شده از موقعیت 
مخزنی دو سکوی فاز 13، از طریق خط لوله 
32 اینچی به پاالیشگاه خشکی، پس از انجام 
عملیات فرآورش، محصوالت مختلفی چون 
گاز شیرین، اتان، پروپان،بوتان، میعانات گازی و 

محصول جانبی گوگرد تولید خواهد شد.

دو سکوي فاز ١3 پارس جنوبي همزمان آماده تولید شدند

افزایش تعرفه آب پرمصرف ها در مرحله ابالغ
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جدیت دولت در بازگشت ارز صادراتی
تسهیالت صادرکنندگان متخلف قطع می شود؟

 اطالعیه بانک مرکزی و سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور درخصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات نشان می دهد که دولت در اجرای این 
قانون بر اساس بخش نامه مذکور جدی است و این احتمال می رود 
که در صــورت عدم توجه صادرکنندگان به این موضوع، خدمات و 

تسهیالت دولتی به آن ها قطع شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، پس از آن که مهلت سه ماهه بانک 
مرکزی برای صادرکنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به پایان رسید، این بانک با صدور اطالعیه ای از صادرکنندگانی که 
وضعیت خود را تعیین تکلیف نکرده اند، درخواســت کرد که هرچه 
زودتر نســبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.بانک مرکزی در 
آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
نحوه بازگردانی ارز به چرخه  اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از 
طریق یک یا ترکیبی از چند روش از پنج روش اعالمی مجاز دانست 
که بر اســاس آن این پنج روش عبارتنــد از واردات خود در مقابل 
صادرات خود،   واردات اشــخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت 
اقســاط بدهی ارزی تسهیالت فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، 
فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و ســپرده گذاری ارزی نزد 
بانک ها. در این بین صادرکنندگان کاالهای پتروشیمی، فرآورده های 
پایه نفتی، میعانات گازی و کانی های فلزی صرفا با تأیید مقام عالی 
وزارتخانه های ذی ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند 
بود.اما یکی از نکات این دســتورالعمل بندی از آن اســت که ارائه 
خدمات و تســهیالت به صادرکنندگان توســط تمام دستگاه های 
اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که 
از مصادیق آن ایجاد مســیر ســبز و فعاالن مجاز اقتصادی توسط 
گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشــوق های صادراتی، 
اعتبارســنجی و رتبه بندی توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و معافیت های مالیاتی توســط وزارت اقتصاد عنوان شــده اســت.

این بند از این دســتورالعمل حاکی از آن اســت که در صورتی که 
صادرکنندگان نســبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن 
است از این خدمات محروم شــوند.در اطالعیه اخیر بانک مرکزی 
هم از صادرکنندگان خواسته شده با توجه به پایان مهلت سه ماهه 
برای رفع تعهد ارزی، نســبت به این امــر اقدام کنند و در غیر این 
صورت بانک مرکــزی می تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد 
کند.اما صحبت های محمــود واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهور 
تندتر از گذشــته مطرح شــده و به نوعی به صادرکنندگان درباره 
برخورد قانونی با متخلفان هشــدار جدی داده است.وی با اشاره به 
ضرورت بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
و اهتمام دولت در این راســتا، گفت: برخی از صادرکنندگان تصور 
می کنند دولت از آنچه اعالم کرده عقب نشینی می کند، در حالی که 
با تصمیمات اتخاذ شــده می توان با صادرکنندگانی که به مقررات 
اعالم شــده عمل نمی کنند، برخورد قانونی انجام داد.واعظی تاکید 
کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور 
نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاســخگوی 
نیازهای کشور باشیم.رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
همه باید احســاس مســئولیت کرده و به دولت و بالندگی اقتصاد 
کشــور کمک کنند، افزود: بانک مرکزی و ســایر بانک های عامل 
کشور در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا باید برای تامین نقدینگی 
مــورد نیاز برای وارد کردن مــواد اولیه واحدهای تولیدی به کمک 
تولیدکنندگان کشور بیایند و تســهیالت الزم را ارائه دهند و این 

موضوعی است که رئیس جمهور با جدیت آن را دنبال می کند.
اما چند روز پیش، جلســه ای بین بانک مرکزی و هیات رئیســه و 
اعضای اتاق های بازرگانی برگزار شــد که به نظر می رســد اتفاقات 
مثبتی در این جلســه افتاده باشد.در پی این جلسه، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران روز گذشته با انتشار اطالعیه ای 
ضمن تعهد به پی گیری مشکالت صادرکنندگان در چارچوب منافع 
ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیداٌ درخواست کرده تا 
نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم 
و مستمر اقدام کنند.در این اطالعیه تاکید شده: »هر صادرکننده ای 
بســته به نوع ارز، ماهیت کاالی صادراتــی، مقصد صادرات، میزان 
صادرات و هزینه تمام شــده کاالی خود، نســبت به نرخ گذاری ارز 
حاصله مختار و صالح اســت و اتاق ایران امیــد دارد تا با همکاری 
بانک مرکزی، نگرانی های پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مرتفع شــود و آن ها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده 
وظیفه تاریخی خود در بیشینه کردن درآمدهای ارزی کشور برآیند. 
» اصــرار برخی صادرکنندگان برای عدم رفــع تعهد ارزی خود از 
راه های اعالم شده توسط بانک مرکزی پس از اتمام مهلت سه ماهه 
فارغ از اینکه ایرادات شــان به این بخش نامه درســت یا غلط باشد، 
تخطی از قانون اســت و عمال این افراد، بــا رعایت نکردن قانون از 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور سرباز 
می زنند. با توجه به اینکه صادرکنندگان، برای تولید کاالهای خود، 
تامین مواد اولیه، واردات مواد موردنیاز و ... از بســترهای ایجادشده 
در اقتصاد ایران بهره می برند، حداقل درخواست از آنان این است که 
ارز حاصل از صادرات خود را برای رشد و شکوفایی اقتصاد، به چرخه 
اقتصادی ایران بازگردانند.با این حــال، تاکید جدی بانک مرکزی 
و رئیس دفتــر رئیس جمهور بر برخورد قانونی با صادرکنندگانی که 
نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکنند، می تواند قطع ارائه خدمات و 
تسهیالتی که در دستورالعمل مربوط به رفع تعهد ارزی تشریح شده 
باشــد که در این صورت صادرکنندگان دیگر نمی توانند از خدمات 
اقتصادی ایران برای صادرات خود بهره ببرند.با توجه به تاکید اتاق 
بازرگانی ایران بر ارائه ارز صادرکنندگان در ســامانه نیما، باید دید 
که همه صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
خود به چرخه اقتصادی کشــور اقدام می کنند و در غیر این صورت 
دولت دسترسی آن ها به خدمات و تسهیالت مذکور را قطع خواهد 

کرد یا خیر؟
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

وام ازدواج تا 25میلیون تومان افزایش می یابد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش 
میزان وام ازدواج تا مبلغ 25 میلیون تومان خبر داد..

به گزارش زمان به نقل ازفارس، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست دیروز کمیسیون فرهنگی 
گفت : در جلسه امروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که در بودجه 98 
وام ازدواج تا مبلغ 25 میلیون تومان افزایش یابد. وی افزود: در این جلسه 
اعضای کمیسیون عالوه بر ماده واحده مواد 11، 12 و 16 الیحه بودجه سال 
98 را به تصویب رساندند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار 
داشت: همچنین در جلسه دیروز نمایندگان پیشنهادات خود را در رابطه 
با الیحه بودجه 98 در کمیسیون مطرح کردند تا پیرامون آن تصمیم گیری 

الزم صورت گیرد.

نگاه روز

اطالعیه بانک مرکزی درباره خبر 
توقف سامانه نیما

 بانک مرکزی اعالم کرد: نه تنها توقف فعالیت 
سامانه نیما صحت ندارد و فعالیت صادرکنندگان 
و واردکنندگان در این سامانه با قوت ادامه دارد 
و  تعداد  در  ثبات  اخیر شاهد  روزهای  در  بلکه 
از  ارز حاصل  معامالت در جهت جذب  حجم 

صادرات و تامین ارز واردات هستیم.
بانک  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش زمان 
مرکزی، در پی انتشار اخباری در بعضی از رسانه 
ها در خصوص سامانه نیما اعم از عدم فعالیت 
فروش  و  خرید  نرخ  نوسانات  و  سامانه  این 

معامالت به اطالع می رساند:
ندارد  نیما صحت  تنها توقف فعالیت سامانه  نه 
این  در  واردکنندگان  و  فعالیت صادرکنندگان  و 
سامانه با قوت ادامه دارد بلکه در روزهای اخیر 
شاهد ثبات در تعداد و حجم معامالت در جهت 
جذب ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات 
سیاست های  اجرای  ابتدای  از  هستیم.همچنین 
و  معامالت  میزان  مردادماه،  در  ارزی  جدید 
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در سامانه نیما 
به صورت روزانه و هفتگی در سایت سناریت 
به آدرس sanarate.ir  و در قالب »گزارشات 
عموم  برای  نیما«  سامانه  در  ارز  وفروش  خرید 
می شود  یادآور  است.درپایان  مشاهده  قابل 
اقدامات و سیاست های بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در راستای آرامش و ثبات بازار ارز 
با جدیت ادامه خواهد داشت و انتشار شایعاتی 
از این دست خللی در اراده این بانک برای ایجاد 

شفافیت در بازار ارز بوجود نخواهد آورد.

 آغاز صدور کارت اعتباری خرید 
مصالح برای انبوه سازان

مسکن  بخش  عامل  بانک  در  مسئول  مقام  یک 
اعتباری خرید  کارت  آغاز صدور  و  از تصویب 

مصالح ساختمانی برای انبوه سازان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدحسن علمداری 
با اشاره به اینکه شورای هماهنگی مسکن اخیرا 
طرح خرید اعتباری تجهیزات و مصالح ساختمانی 
رساند،  تصویب  به  را  مسکن  سازندگان  توسط 
گفت: مدل عملیاتی این طرح ظرف چند روز آینده 
تهیه و اجرای آن به زودی آغاز خواهد شد، اما 
در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در حال 
انجام است.وی با بیان اینکه مدیریت های شعب 
بانک عامل بخش مسکن در همه استان ها موظف 
به برگزاری جلسه با انبوه سازان و نظرخواهی از آنها 
درباره کم و کیف اجرای این طرح و درخواست ها 
و انتظارات آنها در رابطه با خرید اعتباری مصالح 
نتایج این جلسات در  ساختمانی شده اند، گفت: 
بخش های  دیگر  و  اعتبارات  امور  اداره  اختیار 
مربوطه در این بانک قرار خواهد گرفت و نسبت 
به بررسی و جمع بندی آنها در روزهای آتی اقدام 
خواهیم کرد.علمداری با تاکید بر اینکه محدودیتی 
برای نوع مصالح ساختمانی قابل خرید به شکل 
اعتباری در این طرح پیش بینی نشده است، در عین 
حال گفت: تاکید بانک این است که مصالح اصلی 
کاربرد  که  فوالد  فرآورده های  و  سیمان  همچون 
بیشتری در ساخت و ساز دارند و از طرفی در بین 
انواع مصالح، بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام شده 
مسکن می گذارند، در جریان اجرای این طرح در 

اولویت قرار گیرند.

سومین نمایشگاه خودروی تهران 
افتتاح شد

بین المللی  نمایشگاه  سومین  افتتاحیه  مراسم 
و  توانمندی ها  معرفی  هدف  با  تهران  خودروی 
راهبردهای داخلی سازی قطعات با حضور معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل شهر آفتاب 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این نمایشگاه که 
امروز  از  شد  برگزار  آن  افتتاحیه  مراسم  دیروز 
سه شنبه 18 تا 21 دی ماه از ساعت 10 صبح تا 18 
برای بازدید عموم آزاد است.این دوره از نمایشگاه 
بین المللی خودروی تهران با حضور خودروسازان 
داخلی از جمله گروه صنعتی ایران خودرو، گروه 
مونتاژکننده  شرکت  چند  و  سایپا  خودروسازی 
 A5 و A4 خودروهای چینی و هندی در سالن
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.  
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  اعالم  طبق  همچنین 
صنعت، معدن و تجارت؛ خودروسازان با هدف 
نمایش میزان عمق ساخت داخل و ارایه راهکارهای 
کاهش ارز برای قطعات و ارایه برنامه های کالن در 
این نمایشگاه حضور فعال دارند.در این نمایشگاه 
قطعاتی که به همت متخصصان داخلی طراحی و 
تولید شده در معرض نمایش عموم قرار می گیرد 
و قطعات تولید شده با فناوری های پیشرفته که 
نیازمند داخلی سازی هستند نیز معرفی می شود تا 
ظرفیتهای موجود در کشور جهت طراحی و تولید 
آنها شناسایی شود.همچنین فرآیند تکمیل چرخه 
کامل تکنولوژی سیستم ها و مجموعه های خودرو 
به صورت مجازی در معرض دید مخاطبان قرار 
خواهد گرفت.خودروسازان داخلی در فراخوانی 
قطعاتی که هنوز ساخت داخل نشده است را به 
معرض نمایش گذاشتند تا قطعه سازان داخلی که 
توان تولید این قطعات را دارند برای ساخت آن 
جهاد  عنوان  با  میثاق نامه ای  کنند.همچنین  اقدام 
خودکفایی در این نمایشگاه امضاء شد که در آن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و 
قطعه سازان عهد بستند تا تمام تالش خود را برای 

تولید قطعات پیشرفته به کار گیرند.

رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه الیحه پیشنهادی حذف چهار صفر خبر
از پول ملی نیازمند تصویب دولت و تایید مجلس است، گفت: برآورد 
کارشناسان نشان می دهد که اجرای این کار نزدیک 2 سالی طول می کشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه 
اینستاگرام خود پنج نکته را درباره حذف 4 صفر از پول ملی مطرح کرد و 
نوشت: الزمه اجرایی شدن این الیحه تصویب دولت و تایید مجلس است 
که امیدوارم تحقق یابد. وی افزود: » این کار یک فرآیند زمان بر به لحاظ 
حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو 
سالی طول می کشد.« وی اظهار داشت: این اقدام در کنار سایر اقدامات 
اساسی بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین 
سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد 
بود و عملیاتی شدن آن عمال متأخر بر اصالحات بانکی خواهد بود.« 
همتی اظهار داشت: بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با 
جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه 
آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود. 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، »اصالح نرخ برابری پول ملی از طریق 
حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و 
اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی 

برای اصالحات جدی اقتصادی است.«

حذف صفر از پول ملی
 حدود 2 سال طول می کشد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: آئین نامه تشکیل 
»بورس بین الملل« به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده و پس از آن، برای 

تصویب نهایی به هیات دولت می رود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »مرتضی بانک« به تشریح فرآیند طی شده برای راه 
اندازی بورس بین الملل پرداخت و گفت: آئین نامه این بورس ابتدا با هماهنگی سازمان 
بانک  در  اصالحاتی  آن،  از  بورس رسید؛ پس  تصویب شورایعالی  به  و  تدوین  بورس 
مرکزی روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی، تقدیم دولت شد.وی اضافه کرد: 
آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل در کمیسیون های فرعی کمیسیون اقتصادی 
دولت نیز با اصالحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شد.وی ادامه داد: 
این آئین نامه در آینده ای نزدیک در صحن کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می شود 
و پیش بینی می کنیم مورد تصویب و تائید این کمیسیون قرار گیرد.بانک اظهار داشت: 
پس از تائید کمیسیون اقتصادی، آئین نامه تشکیل بورس بین الملل به هیات دولت می 
رود و معموال، یک آئین نامه بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی، مشکل خاصی برای 
تصویب در هیات دولت نخواهد داشت.دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویژه اقتصادی، بورس بین الملل را ظرفیتی جدید برای جذب منابع غیرریالی - به ویژه 
سرمایه های خارجی - در چارچوب بورس ذکر کرد و گفت: بورس بین الملل بسیاری 
از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی را از طریق عرضه سهام تامین منابع می کند.وی 
اضافه کرد: سرمایه گذاری در این بورس هم داخلی و هم خارجی است و زبان آن بین 
المللی است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر بین المللی خواهد بود و 
نهاد بازرسی آن نیز نهادی بین المللی است؛ همه این موارد در آئین نامه راه اندازی 
الملل، پنجمین بورس  افزود: بورس بین  الملل مشخص شده است.بانک  بورس بین 
کشور خواهد بود - در کنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کاال - و نهاد 

آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در مبارزه با قاچاق کاال و ارز آقازاده و غیرآقازاده 
نمی شناسیم، تعهدی با مردم بسته و سوگند یاد کرده ایم که با این موارد برخورد کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، علی مؤیدی با اشاره به 
نقش برخی آقازاده ها در قاچاق کاال اظهار داشت: ما به عنوان ستاد آقازاده و غیرآقازاده 
نمی شناسیم، تعهدی با مردم بسته و قولی دادیم سوگند یاد کرده ایم که با این موارد 
برخورد کنیم.وی ادامه داد: هر آقازاده ای پشت صحنه در رابطه با برند و غیربرند باشد 
معرفی می کنیم در این زمینه جدی هستیم و تاکنون نیز نشان دادیم که با کسی از دستگاه 
گرفته تا فردی که در پشت صحنه بخواهد فعالیت غیرقانونی داشته باشد و در اقتصاد پنهان 
فعال باشد رودربایستی و شوخی نداریم.رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: 
اگر نیاز باشد چنین آقازاده ها و مسئوالن را به موقع معرفی می کنیم.مویدی همچنین با 
بیان اینکه 9۸ هزار پرونده تخلفاتی قاچاق از سوی این ستاد در دست بررسی است، به 
خبرنگاران گفت: ارزش ریالی پرونده های در دست پیگیری توسط این ستاد بالغ بر ۵۷ 

هزار میلیارد ریال است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تشریح علل بسته ماندن 
سامانه ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی از تاخیر در پرداخت مرحله سوم و چهارم منابع 

اشتغال روستایی انتقاد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی منصوریـ  در توضیح علت بسته  شدن سامانه کارا 
گفت: به دلیل آن که در شرایط کنونی ظرفیت پذیرش طرح های جدید وجود ندارد، سامانه 
»کارا« بسته شده است اما در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم مجوز برداشت رقمی از این 
حساب برای حوزه اشتغال را به صورت ساالنه اخذ کنیم.وی گفت: وام اشتغال روستایی نه 
برای تولید بلکه با محوریت اشتغال است و در حوزه نهادهای حمایتی هدف ما در این پروژه 
اختصاصا نه فقط فقرزدایی بلکه ایجاد و تقویت اشتغال جمعیت روستایی و عشایری است. 
وی ادامه داد: در حوزه نظارتی نیز عالوه بر سامانه کارا، یک سامانه ناظر تعریف کردیم که 
در این راستا عالوه بر استان ها در مرکز نمونه برداری برای نظارت هم به روش علمی انجام 
می شود.منصوری در ادامه با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی 
به طرح اشتغال روستایی، گفت: این رقم معادل ریالی ۱2 هزار میلیارد تومان است که امروز 
با تغییر نرخ ارز به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: تاکنون ۳۰۰۰ میلیارد 
تومان از این رقم به بانکها ابالغ شده است و معادل همین میزان هم از سوی بانک ها گذاشته 
شده و در مجموع ۶۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع در اختیار بانک ها برای پرداخت است.به 
گفته منصوری، در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان طرح توسط دستگاه های اجرایی به 
بانک ها معرفی شده که در این راستا بانک های عامل علی رغم در اختیار داشتن ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان تا کنون هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح را مصوب کرده اند.وی از انعقاد قرارداد 
۵۸۰۰ میلیارد تومان از طرح های مذکور میان متقاضی و بانک و پرداخت ۵۴۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت خبر داد.وی اظهار کرد: هر مرحله ۱۵ درصد از منابع را شامل می شود ولی 
متاسفانه با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابالغ مرحله سوم و یک هفته از مرحله چهارم 

هنوز رقمی به بانک ها پرداخت نشده است.

رییس سازمان فضایی ایران از رشد ۱۳۴ درصدی فناوری فضایی کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر مرتضی براری دیروز در حاشیه بازدید از دستاوردهای 
فضایی پژوهشگاه فضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت های کشور در حوزه های 
باالدستی و پایین دستی حوزه فضایی، افزود: این توسعه به گونه ای است که امروزه اقتصاد 
فضاپایه در کشور شکل گرفته و در حال رشد است.وی رشد اقتصاد فضاپایه کشور در ۱۰ 
سال اخیر را ۱۳۴ درصد دانست و اظهار کرد: این در حالی است که متوسط رشد این اقتصاد 
در دنیا ۱۷.۴ درصد است.براری سهم اقتصاد فضایی در GDP دنیا را ۴۵ صدم درصد اعالم 
کرد و یادآور شد: این  عدد تا 2۰ سال آینده به ۴ تا ۸ درصد خواهد رسید.رییس سازمان 
فضایی با تاکید بر ضرورت پر رنگ تر شدن سهم اقتصاد فضا پایه در  کل اقتصاد کشور ، 
ادامه داد: ۷۶ درصد اقتصاد امروز در اختیار بخش خصوصی است؛ چرا که این فناوری بستر 
مناسبی برای توسعه کشورها فراهم کرده است.براری در عین حال با بیان اینکه کشور برای 
توسعه این فناوری با چالش هایی مواجه است، ابراز امیدواری کرد که این چالش ها با همکاری 

محققان رفع شود.

بورس پنجم کشور 
در یک قدمی تصویب

دلیل بسته ماندن سامانه
 »کارا« اعالم شد

معاون وزیر صنعت از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه 
امکان  که  داد  قراردادهایی خبر  در  مشارکت  و سود  تأخیر 
تحویل به موقع خودروهای آنها از سوی خودروساز وجود ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محسن صالحی نیا در حاشیه 
جمع  در  قطعات  و  خودرو  المللی  بین  نمایشگاه  سومین 
خبرنگاران با اشاره به کاهش تولید خودرو طی ماه های گذشته 
گفت: با توجه به شرایطی که برای اقتصاد ایران رخ داد، تولید 
خودروسازان کاهش پیدا کرده و هم اکنون برخی مشکالت در 
حوزه تأمین خودرو در بازار وجود دارد. بنابراین گالیه قطعه 
سازان از خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان صحیح 
است.صالحی نیا گفت: با  توجه به اینکه برخی عوامل دست به 
دست هم داده و کاهش تولید خودرو را رقم زده است، برآوردها 
حکایت از آن دارد که امروز ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می 
کنیم که ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد 
کاهش نسبت به برنامه تدوین شده در آن مشاهده می شود. اما 
برای آن برنامه جبرانی داریم.وی تصریح کرد: کاهش تولید به 
مفهوم کاهش سقف قرارداد با قطعه سازان است  و ممکن است 
در این میان قطعه سازان متضرر شوند.معاون وزیر صنعت در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی خودروسازان به بهانه عدم 
تعیین قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار از ایفای تعهدات خود به 
مشتریان سر باز می زنند، اظهار داشت: وزارت صنعت  در این 
زمینه نظارت دارد اما در این رابطه دو دسته گله مندی وجود 
دارد ؛ یک گروه مربوط به خودروهایی است که تولید آنها به 
دلیل مشکالت ناشی از محدودیت های بین المللی علیه ایران 
با توقف تولید مواجه هستند و گروه دوم گالیه ها مربوط به 
خودروهایی است که مشکلی برای تولید از سوی خودروسازان 
داخلی وجود ندارد که البته مقرر شده تا پایان سال تعهدات 
خودروسازان ایفا شود اما در سه ماهه سوم امسال نیز بخشی از 
این تعهدات به مشتریان تحویل داده شد.صالحی نیا خاطرنشان 
کرد: در مورد افرادی که خودروهای تولید مشترک ایران با 

سایر کشورها را ثبت نام کرده و هم اکنون خودروساز امکان 
نوع  به  توجه  با  مکلفند  خودروسازان  ندارد،  را  آن  تحویل 
قرارداد یا خودروی جایگزین تحویل دهند و یا سود مشارکت 
را به حساب مشتریان واریز کرده و یا اگر شکل دیگری از 
توافق را با مشتریان انجام می دهند، عملیاتی سازند. ما هم 
در وزارت صنعت بر این موضوع نظارت می کنیم.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مقدمات کار برای قیمت گذاری 
خودروهای خارج از حیطه تصمیم گیری شورای رقابت فراهم 
شده و به زودی در ستاد تنظیم بازار این موضوع نهایی و ابالغ 
خواهد شد به این معنا که خودروسازان با تعیین تکلیفی که 
ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت خواهد داشت خودرو را تحویل 
مشتری خواهند داد.وی افزود: مشتریان در این حوزه سه دسته 
اند. اول گروهی که خودرو را با قیمت قطعی خریداری کرده 
که مطابق با نرخ درج شده در قرارداد خودرو را تحویل می 
گیرند، دسته دوم شامل افرادی است که پیش خرید به حسب 
قیمت روز انجام داده اند که آنها نیز براساس قیمت روز که از 
سوی ستاد تنظیم بازار نهایی می شود خودروی خود را تحویل 

خواهند گرفت و دسته سوم ثبت نام کنندگانی هستند که به 
تازگی اقدام به ثبت نام خودرو خواهند کردکه تکلیف آنها  هم 

مشخص است.
اینکه  بیان  با  از سخنان خود  نیا در بخش دیگری  صالحی 
این طور نیست که خودروسازان خودرو تولید کنند و تحویل 
ندهند، گفت: به هر حال خودروسازان براساس قیمت های 
تکلیفی ستاد تنظیم بازار مکلف به ایفای تعهدات خود هستند 
ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار نیز نرخ عادالنه ای برای خودروها 
اعالم خواهد کرد اما خودروساز نمی تواند به بهانه انتظار برای 
ابالغ قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار، از تحویل خودرو 
امتناع کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان ابالغ 
قیمت های جدید خودرو ابراز بی اطالعی کرد و در خصوص 
عدم حضور وزیر صنعت در مراسم افتتاحیه  نمایشگاه علیرغم 
اعالم قبلی، تصریح کرد: جلسه فوری در یکی از کمیسیون های 
دولت برگزار شد که وزیر هم در آن حضور دارد.صالحی نیا بار 
دیگر تأکید کرد: پرداخت سود و جرایم تأخیر در قراردادهای 

خودرویی باید از سوی خودروسازان رعایت شود.

معاون وزیر صنعت: قیمت جدید خودرو به زودی اعالم می شود

خودروسازان مکلف به پرداخت سود و جرایم تأخیر به مشتریان 

آقازاده های متخلف در حوزه
 قاچاق معرفی می شوند

رشد ۱۳۴ درصدی
 فناوری فضایی در کشور



قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز 
برنمی گردد و آینده شاید نیاید.

گالیله

سخنحکیمانه

سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي

چشم آسايش که دارد از سپهر تيزرو
ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي

امروزباحافظ

 »خودشناسی به روش یونگ«
به چاپ پنجم رسید

روش  به  »خودشناسی  کتاب 
با  دانیلز  مایکل  نوشته  یونگ« 
توسط  فصیح  اسماعیل  ترجمه 

نشر نو به چاپ پنجم رسید.
کتاب  مهر،  گزارش  به 
یونگ«  روش  به  »خودشناسی 
ترجمه  با  دانیلز  مایکل  نوشته 
اسماعیل فصیح به تازگی توسط نشر نو به چاپ پنجم 
مجموعه  عناوین  از  یکی  کتاب  این  است.  رسیده 
»کتابخانه روانشناسی« است که این ناشر چاپ می کند.
نسخه اصلی این کتاب در سال 1992 در لندن منتشر 
شده و به قول نویسنده اش، با تردیدهای خاصی نوشته 
شده که یکی از مهم ترین آنها این است که همه جا پر 
ادعا می کنند راهنمای مواردی  از کتاب هایی که  شده 
خرسندی،  روشنگری،  خودسازی،  قبیل  از  هستند 
خودشکوفایی، بهزیستی، سالمت روانی مثبت، کمال، 
شادی یا هر چیز دیگری که این روزها مد شده است. 
مایکل دانیلز می گوید بسط و توسعه تکنیک رمزواژه من 
را درگیر روند عجیب و مرموز کشف عقالنی کرد و 
حتی می شود گفت نوعی رازگشایی بود. هنگام مطالعه و 
فکر کردن درباره این تکنیک به نظر می رسید بی اختیار به 
قواعد یونگی نزدیک و نزدیک تر می شوم. با این که دانیلز 
اصول اولیه این تکنیک را برای دانشجویان و شاگردانش 
توضیح داده، تا به حال شرح منظم و کاملی از این روش 
در دست نبوده است. به همین این مولف کتاب پیش 
بارها متوجه شده که  رو را نوشته است. او می گوید 
ناباورانه به مشابهت و توازی غیرمنتظره و غیرقابل انکار 
نتایج مطالعات و تحقیقاتش با عناصر مهم رهیافت های 
نظری یونگ خیره مانده است. مطالب این کتاب در 9 
فصل تدوین شده اند که عناوین شان به ترتیب عبارت 
است از: به سوی خودشناسی، تکنیک »رمزواژه«، منطق 
و ساختار، کلیدهای »رمزواژه«، تیپ های روانشناختی، 
جریان تفسیری، نمونه تجزیه و تحلیل خود، تحلیل 
تغییر، افکار نهایی. چاپ پنجم این کتاب با 241 صفحه، 
شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 30 هزار تومان 

منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/45   طلوع آفتاب 7/15 
اذان ظهر 12/11  اذان مغرب 17/27

اجتماعیفرهنگیاقتصادیورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

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

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

تلفن: 88۱0۱87۳  /   88۴8۱890-9۱ 
نمابر: 88۱0۱87۴
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چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

آخرین مراحل فنی »مسخره بازی« طی می شود

آخرین مراحل فنی فیلم سینمایی »مسخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده در 
حال انجام است.به گزارش  مهر، »مسخره باز« نخستین تجربه سینمایی همایون 
غنی زاده برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر با انجام آخرین 

مراحل فنی و ساخت موسیقی آماده نمایش می شود.
غنی زاده که از کارگردانان تئاتر است در اولین فیلم خود، غیر از حضور در بخش نگاه 
نو توانست در جمع فیلم های بخش اصلی مسابقه این جشنواره نیز حضور پیدا کند.
در خالصه داستان این اثر آمده است: »دانش شیفته سینما و عاشق هما هنرپیشه 

محبوب شهر است. کاظم خان شیفته کازابالنکا و جواز کسبش است.
شاپور شیفته تن ماهی و مصفای ممنوع التصویر است. شهر پر از گدا شده و منتظر 
زلزله قریب الوقوعی است. هر چند وقت یکبار هم جنازه زنی با سر تراشیده کنار 

ساحل پیدا می شود. به قول بازپرس کیانی: اوضاع خیته!.«

خبر

»باغ هنر بم« از همین معرفت نهفته 
شجریان  محمدرضا  وجود  در 
کمتر  شما  می گیرد.  سرچشمه 
هنرمندی را می شناسید که به اندازه 
و  اجتماعی  مسائل  اهمیت  به  او 
برای  بپردازد.  آثارش  در  تاریخی 
او  آثار  بررسی  با  که  است  همین 
فراز  از  مهم  دوره هایی  می توان 
را  سرزمین  این  تاریخ  نشیب  و 

مشاهده کرد.
»محمدرضا درویشی«، آهنگساز و 
در  موسیقی  سرشناس  پژوهشگر 

به  روزنامه سازندگی  در  یادداشتی 
مناسبت افتتاح »باغ هنر بم« درباره 
»محمدرضا شجریان« نوشت: »آنچه 
یک هنرمند را می تواند از دیگران 
که  است  ویژگی هایی  کند،  متمایز 
مورد  هنرش  از  فراتر  را  آن  باید 
بررسی قرار داد و این اتفاق درباره 
جهات  به  شجریان  محمدرضا 
که  است  مشاهده  قابل  مختلف 
همین افتتاح باغ هنر بم که البته در 
غیاب او و پس از سال ها خون دل 
خوردن او انجام شد، نمونه ای از آن 

زمان،ایشان  پیام  گزارش  است.به 
یکی از مهم ترین خوانندگان تاریخ 
موسیقی ایران است اما این ویژگی 
ندارد،   وجود  او  صدای  در  تنها 
که  اوست  موسیقایی  دانش  بلکه 
از دیگر خوانندگان بزرگ جدایش 
می کند. او فقط از صدای خوانندگان 
قدیمی بهره نبرده است،  بلکه از هنر 
بسیاری از نوازندگان نیز بهره برده 
خودش  که  طور  همان  و  است 
می گوید بزرگترین استادش »جلیل 
این  همچنین  او  است.  شهناز« 

از  که  است  کرده  پیدا  را  قدرت 
معرفت نهفته در هنر نیز بهره بگیرد 
که کمتر هنرمندی است که صاحب 
آن است. اینها هیچکدام برای او به 
آسانی انجام نشده است. محمدرضا 
از چنان  شجریان در زندگی خود 
بهره  تمرینات سختی  و  ممارست 
و  خواننده  کمتر  که  است  برده 
نوازنده ای می تواند مثل او برخورد 
از  کند. او تا آخرین روزهای قبل 
بیماری اش این تمرینات سخت را 
از همین  نیز  باغ هنر بم  ادامه  داد. 
ایشان  وجود  در  نهفته  معرفت 
کمتر  شما  می گیرد.  سرچشمه 
هنرمندی را می شناسید که به اندازه 
و  اجتماعی  مسائل  اهمیت  به  او 
برای  بپردازد.  آثارش  در  تاریخی 
او  آثار  بررسی  با  که  است  همین 
فراز  از  مهم  دوره هایی  می توان 
را  سرزمین  این  تاریخ  نشیب  و 
مشاهده کرد. این اتفاق در دوره های 
مختلف برای او دشواری هایی را به 
وجود آورد و حتی به ممنوع الکاری 

او نیز انجامید.
رخ  بم  زلزله  که  نیز  زمان  آن  در 
جای  به  شجریان  محمدرضا  داد، 

این که خودش را تنها به برگزاری 
یک کنسرت محدود کند تالش کرد 
اقدامی انجام دهد که برای همیشه 
عنوان  هیچ  به  او  باشد.  ماندگار 
نبوده  خود  نام  ماندگاری  نگران 
است،  بلکه نامش برای همیشه در 
خاطر  به  سرزمین  این  هنر  تاریخ 
او  ماند.  خواهند  ماندگار  آثارش 
می خواست به تنهایی کاری انجام 
دهد که دستگاه های دولتی از انجام 
آن عاجز هستند یا انگیزه کافی برای 
انجامش را ندارند. او این کار را با 
و  داد  انجام  زیادی  بسیار  فروتنی 
حتی زمانی که آن دشواری ها را در 
کار برایش به وجود آوردند با متانت 
خودش را از این پروژه  کنار کشید 

و به گفتن این شعر بسنده کرد که:
ما آزمودیم )آزموده ایم( در این شهر 
بخت خویش/ بیرون کشید باید از 

این ورطه رخت خویش
با آقای شجریان کار  آلبوم  من دو 
طور  به  را  موسیقی اش  که  کرده ام 
مشترک با مرحوم »پرویز مشکاتیان« 
ساختیم، یعنی »جان عشاق« و »گنبد 
مینا« و همیشه  این را از افتخارات 

خود می دانم.«

کاریکاتور

اکردانمولیبیاکرم!!!

آگهی مزایده عمومی
شهرداریانگوتدرنظردارد به استناد مجوز شماره 75/5/ش – 97/3/29 شورای اسالمی شهر انگوت به تعداد 2 قطعه از زمین های خود 

را طبق جدول ذیل و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

 نوبت اول

بنام  انگوت  بانک کشاورزی شعبه  نزد  بشماره حساب 305211869  مزایده  در  مبلغ شرکت   : مزایده  در  نوع تضمین شرکت  و  1.مبلغ 
شهرداری انگوت واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بی قید و شرط بانکی در پاکت تضمین )پاکت الف( شرایط شرکت 

در مزایده پاکت )ب( و قیمت پیشنهادی در پاکت )ج( و مجموع را در پاکت سربسته تحویل نمایند.
2.عالقمندان می توانند اسناد مزایده را از شهرداری انگوت و یا از سامانه ستاد ایران دریافت نمایند.

3. پیشنهادات باید حداکثر تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا پایان وقت اداری به نشانی استان اردبیل شهرستان گرمی شهر 
انگوت شهرداری انگوت به دبیرخانه شهرداری ارسال گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد شد.

توضیحات الزم : 1. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا کلیه پیشنهادات مختار است . 2. به پیشنهادات مبهم ، مشروط 
، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند و هزینه درج آگهی در روزنامه بر 

عهده خریدار میباشد.
4. در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 5. پیشنهادات رسیده در 

کمیسیون معامالت شهرداری باز و با توجه به صرفه و صالح شهرداری برنده مزایده مشخص و اعالم خواهد شد.
زند – شهردار انگوت

ردیف

١

2

مساحت زمین

١54/۹0 مترمربع

١73/۸5 مترمربع

نوع کاربری

مسکونی

تاسیسات

آدرس زمین

شهر انگوت خیابان معلم 
کوچه حیدری

شهر انگوت خیابان شهید 
ذاکر کوچه شهید قربانی

قیمت پایه )ریال(

240/000/000

220/000/000

نوبت آگهی

اول

اول

سپرده شرکت در مزایده )ریال(

١2/000/000

١١/000/000

در حالی که فیلمبرداری »مجبوریم« آغاز شده، بهمن فرمان آرا 
به جمع بازیگران این فیلم اضافه شد.

به گزارش رسیده، بهمن فرمان آرا کارگردان سینمای ایران و 
سازنده فیلم های »خانه ای روی آب«، »شازده احتجاب«، »بوی 
کافور عطر یاس« و … در فیلم »مجبوریم« رضا درمیشیان 
ایفای نقش می کند. فرمان آرا پیش از این در دو ساخته خود 

»بوی کافور، عطر یاس« و »حکایت دریا« بازی کرده بود.
او امسال برای ایفای نقش در فیلم »حکایت دریا« نامزد دریافت 

جایزه بهترین بازیگر مرد آسیاپاسفیک شده بود.
پردیس  پیروزفر،  پارسا  جواهریان،  نگار  معتمدآریا،  فاطمه 
احمدیه، مجتبی پیرزاده، بابک کریمی، رضا بهبودی و… از 
بازیگران »مجبوریم« هستند که به تهیه کنندگی و کارگردانی 

رضا درمیشیان تولید می شود.

هبمن فرمان آرا مقابل دوربین 
»مجبوریم«

خواننده موسیقی انقالب در تشریح تازه ترین فعالیت های خود 
همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی، از دعوت وزارت 
ارشاد برای اجرای یک برنامه ویژه و مسکوت ماندن آن خبر داد.
با  محمد گلریز خواننده موسیقی انقالب در گفتگو با مهر 
اشاره به تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: بعد از برگزاری 
ویژه برنامه ای که در تجلیل از نوازندگان و هنرمندان ارکستر 
سمفونیک تهران در دوران دفاع مقدس با حضور وزیر فرهنگ 
انتقادات تندی را  بود،  و ارشاد میزبان عالقه مندان موسیقی 
نسبت به بی توجهی دست اندرکاران دولتی در حوزه موسیقی 

انقالب مطرح کردم که بازتاب زیادی هم در رسانه ها داشت.
از  برخی  که  بود  شب  همان  در  اتفاقا  گفت:  خواننده  این 
این  از  که حتما  کردند  اعالم  من  به  ارشاد  وزارت  دوستان 
پس حمایت هایی در این زمینه صورت می گیرد که یکی از 
آن ها اجرای یک کنسرت ویژه با همراهی یکی از ارکسترهای 
دولتی برای روایت دوباره آثار منتخب انقالبی در ایام برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر بود که تا کنون هنوز با من در این زمینه 
تماسی گرفته نشده و فکر هم می کنم ماجرا به فراموشی سپرده 
شده است. اما امیدوارم در این روزهای باقی مانده تا برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر شاهد یک برنامه ویژه درباره موضوع 

انقالب باشیم.

برای چهل سالیگ انقالب 
برانمه دارم

با پایان فیلمبرداری، ساخت موسیقی و انجام جلوه های ویژه، 
فیلم »خرها آدم نمی شوند« به مرحله تدوین رسید.

کارگردانی  به  شوند«  نمی  آدم  »خرها  رسیده،  گزارش  به 
اکبرمنصور فالح و تهیه کنندگی عباس اکبری به تازگی وارد 
مرحله تدوین شده و آرش معیریان این مسئولیت را به عهده 

گرفته است.
امسال  پاییز  اوایل  شوند«  نمی  آدم  »خرها  سینمایی  فیلم 
اوتادی،یوسف  لیال  بود.  خورده  کلید  کشور  شمال  در 
هدی  مرادیان،  یوسف  امیرفضلی،  تیموری،ارژنگ 
حیدری،  اصغر  فاطمه شکری،  دولتی،  سعید  منصورفالح، 
آرمان  پناه،  علی  کیان  نوجوان(  )هنرمندان  و  بابامیری  چیا 
پیراسته، هامون قربانی، تینا فتوحی و آیال فیروزی بازیگران 

این فیلم بوده اند.
این فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است و در خالصه 
داستان آن آمده: »بعضی از آدم ها در دنیای واقعی خطاهایی 
کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. 
معلمی به نام ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا 
با طی کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پی برده، هویت 
اصلی خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود 

سه ماه می گذرد و اثری از ادیب نمی شود تا اینکه ….«.

 آرش معیریان تدوینگر
 »خرها آدم منی شوند«

همزمان با رونمایی و افتتاح ، لوگوی »سینما تک 
هنری  مدیر  رنگانی  آرمین  طراحی  با  پانتئون« 

سینماتک پانتئون رونمایی شد .
 به گزارش پیام زمان ، رسانه ی این سینماتک ؛ 
لوگوی »سینما تک پانتئون« به دبیری محمد حسین 
میربابا و زینب لک و با طراحی آرمین رنگانی ) 
این  جلسات  سالن  در   ) هنری  مدیر  و  طراح 
سینماتک و با حضور هنرمندان حوزه سینما وتئاتر 

رونمایی شد.  
بنیانگذاران  میربابا  حسین  محمد  و  لک  زینب 
ودبیران سینماتک پانتئون درباره ی ایده ی اصلی 
این سینماتک و چگونگی شکل گیری آن اعالم 

کردند :  
ما  نیست.  یک سرگرمی صرف  ما  برای  سینما 
اندیشیدن و  تالش می کنیم سینما را واسطه ی  
تعمق به جهان،زیست-بوم،جامعه،تاریخ و خودمان 
قرار دهیم. درعین حال سینما یک کِیف وافر و 
حّظی ناتمام است. چشم دوختن بر پرده ی نقره ای 
و غرق شدن در رؤیایی که ما را تطهیر می کند. ولی 
مغلوب رؤیایی کاذب نخواهیم شد. سینما ما را با 
واقعیت ها پیوند می زند. و در فانتزی ترین وجه اش 

جهان  بهتر  درک  در  را  واقعیت  عصاره ی  نیز 
اطرافمان به ما نشان می دهد. ما خودمان و شما 
را مقابل واقعیت عریان سینما قرار می دهیم. سینما 
ِهیمنه ای است که بیش از سایر دستاوردهای بشر 

ما را مفتون خود کرده است. 
ازاین رو نام »پانتئون «را بر سینماتک خود نهادیم. 
پانتئون ها در زمان خود تا به حال شگفتی  معماری 
به  را  زیادی  مردمان  شگفتی  همین  و  بوده اند. 
سینما،  می کرد.  اماکن  آن  جذب  نیایش  قصد 

پانتئونی است که نیایش آن برگرفته از اندیشه 
و تفکر درکنار قّوه ی خیال است. ازاین رو مدیوم 
برترین  و خرد  است.  برای خردورزی  مناسبی 
ساحت تعالی انسان است که بر هر نیایشی ارجح 
جمعی  امکان  درکنار  پانتئون«  است.»سینماتک 
فیلم دیدن که البته در دنیای امروز سهل الوصول 
قرار  را واسطه ی گفتگوهای شما  است، سینما 
سینما  چشمگیر  گسترش  باوجود  است.  داده 
نقد و  به تبع آن برگزاری نشست های متعدد  و 
تحلیل-که یکی از راه های برون رفت از وضعیت 
از  می کنیم  تالش  ما  است-  معاصر  اجتماعی 

تکرار بپرهیزیم. 

جنابآقایرمضانعلیبرزمینی
عالی   حضرت  شایسته   انتصاب 
امور  دفتر  سرپرست   ” عنوان  به 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
گلستان” را به شما تبریک عرض 
برای  منان  ایزد  درگاه  از   ، نموده 
و  روزافزون  موفقیت  جنابعالی 
را   مستمر  خدمتگذاری  توفیق 

مسالت می نمایم.
علی اصغر سلیمانی

سرپرست روزنامه پیام زمان و مدیر موسسه رهپویان سبز جوان

 مرحله اول

شجریان 

فراتر از یک 

آوازخوان

لوگوی»سینماتکپانتئون«رونماییشد


