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وزیر صنعت: اگر تولید حفظ شود، اشتغال حفظ خواهد شد 

صادرات ؛ پیشران برنامه های اقتصادی کشور 

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛

تاکید بر مبارزه جدی 
با موارد فساد اقتصادی

جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ریاست رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس و دیگر اعضا تشکیل شد.
به گزارش زمان  به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ؛ در این جلسه بررسی طرح اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از 
پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی شد.به موجب این طرح، بانک مرکزی موظف است با بهره گیری از تمامی ابزار های نظارتی، حقوق 
سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.همچنین مبارزه جدی، جامع و ریشه ای با موارد فساد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت و 
از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد، با استفاده از تجارب گذشته، سازوکار مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارایه نماید.

همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش و سازندگی و امید به آینده که تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است، 
مورد تأکید قرار گرفت و از همه رسانه های کشور دعوت شد تا این توطئه بدخواهان را برای مردم تبیین نموده ونسبت به انعکاس واقعیات و 

دستاورد های انقالب اسالمی و مقابله با جنگ روانی دشمنان اهتمام نمایند.

روزانهم صبح اریان

قیمت جدید 
محصوالت سایپا 

اعالم شد

استخدام 19هزار 
پرستار

 در بخش دولتی

مردم به شایعات
 در بازار ارز 
توجه نکنند

751

رهبر انقالب در پیام به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان:

در جهاِد بی نیاز کردن کامل کشور
 از بیگانگان پیشگام باشید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به زمان مطرح کرد:

گازرسانی های  شبکه  سازی  خصوصی  در  جدیت 
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حکم صعود با گل های 
»سردار« ایرانی

جام ملت های ۲۰۱۹ امارات؛
سرمقاله

ضرورِت انقضاء تاریخ مصرف 
بسیاری تفکرات

با  و  حاضر  درعصر 
تکنولوژی،  پیشرفت 
تاریخ مصرِف بسیاری 
عادات  و  رفتار  از 
انقضاء  به  تفکرها  و 
رسیده است و اپیدمی 

این انقضاء، یک باید و ضرورت برای عصر 
حاضر محسوب می شود تا با نگاهی عمیق 
و منطقی تر و به دور از سطحی نگری های 
متعصبانه بر مسائل نگاه شود.یکی از این تغییر 
نگرش ها و الزام های کنونی، اشتغال بانوان 
و فعالیت آنها در بیرون از منزل است که سال 
های  چارچوب  بدون  است  متمادی  های 
محدود و باید و نبایدهای محبوس، در امنیت 
به اشتغال روی آورده اند و دیرگاهی است 
این نگرش، جدای از پایتخت، به شهرهای 
دور و نزدیک هم سرایت کرده و فراِغ بالی 
که در اندیشه و تفکر انسانها علی الخصوص 
مردان به وجود آمده، رضایت خاطری را در 

خانواده ها مستولی کرده است.

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
فرصت سوزی ؛ فرجام 
پسابرجام خودروسازان
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جام ملت های ۲۰۱۹ امارات؛
حکم صعود با گل های »سردار« ایرانی

تیم ملی فوتبال ایران با برتری ۲ بر صفر مقابل 
به دور دوم  بازی دوم خود صعودش  در  ویتنام 

رقابت های جام ملت های آسیا را قطعی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ تیم ملی فوتبال 
های  ملت  جام  در  خود  دیدار  دومین  در  ایران 
آسیا ۲019 به مصاف ویتنام رفت و با ارائه نمایش 
مناسب به برتری ۲ بر صفر رسید تا با 6 امتیاز 
صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی 
نهیان«  »آل  ورزشگاه  دیزوزدر  دیدار  کند.این 
برگزار  مسابقات  گروه چهارم  از  و  ابوظبی  شهر 
شد. قضاوت این دیدار را »محمد تقی الجعفری« 
روش  کی  کارلوس  داشت.  برعهده  سنگاپوری 
تیم ایران را با سه تغییر نسبت به دیدار گذشته 
روانه میدان کرد که وریا غفوری، محمدحسین 
کنعانی زادگان و سامان قدوس را جانشین رامین 
رضائیان، سیدمجید حسینی و مهدی ترابی شدند.

ویتنام که در دیدار نخست برابر عراق با شکست 
سه بر ۲ روبرو شده بود، بازی امروز را شجاعانه 
آغاز کرد، اما توانی برای عبور از خط دفاع ایران 
قامتی  کوتاه  به  توجه  با  نیز  ایران  نداشت.تیم 

بازیکنان حریف، بیشتر به ارسال های توپ های 
بلند روی آورده بود.در دقیقه 16 نخستین فرصت 
ایران با پاس »اشکان دژاگه« ایجاد شد که ضربه 
»سامان قدوس« را دروازه بان ویتنام مهار کرد.

تیم ایران پس از گذشت دقایقی بر سرعت بازی 
افزود تا بتواند از خط دفاعی حریف سخت کوش 
خود عبور کند.ارسال های متعدد ایران در دقیقه 
37 نتیجه داد و توپ ارسالی »اشکان دژاگه« را 
گل  به  سر  ضربه  با  راحتی  به  آزمون«  »سردار 
تبدیل کرد.در نهایت نیمه نخست این دیدار با 
اتمام رسید تا تیم  ایران به  برتری یک بر صفر 
و  پیروزی  دومین  کسب  آستانه  در  کشورمان 
صعود قرار بگیرد.ویتنام نیمه دوم را هجومی آغاز 
کرد و در دقیقه 51 در آستانه گل تساوی قرار 
گرفت که »علیرضا بیرانوند« با واکنشی تماشایی، 
نیمه  در  که  داد.طارمی  نجات  را  ایران  دروازه 
نخست کارت زرد گرفته بود در دقیقه 56 مدافع 
ویتنام را با خطای واضح متوقف کرد که با خوش 
گریخت.تیم  دوم  زرد  کارت  دریافت  از  شانسی 
ایران در نیمه دوم برای لحظاتی تحت فشار حریف 

قرار گرفت و همین امر سبب شد تا کی روش در 
دقیقه 6۲، »احمد نورالهی« و »مهدی ترابی« را 
جانشین »وحید امیری« و »مهدی طارمی« کند.

در دقیقه 69 »سردار آزمون« با حرکتی انفرادی و 
از پیش روی برداشتن مدافعان ویتنام، دومین گل 

خود و ایران را به ثمر رساند.
 این سومین گل آزمون در جام ملت های آسیا 
۲019 است.در دقیقه 78 آزمون که ستاره ایران 
در این دیدار بود، جای خود را به »کریم انصاری 
فرد« داد.تعلل مدافعان ایران در دقیقه 88 موجب 
شد تا ویتنام فرصت خوبی برای گلزنی به دست 
آورد که ضربه مهاجم این تیم با اختالف اندکی 
به  سنگاپوری  داور  نهایت سوت  رفت.در  بیرون 
نشان برتری ۲ بر صفر ایران به صدا درآمد تا تیم 
کشورمان بدون دردسر راهی دور بعدی شود.در 
بازی بعدی این گروه و از دقایقی دیگر، تیم های 
رفت.همچنین  خواهند  مصاف  به  یمن  و  عراق 
ایران در مرحله گروهی،  بازی تیم ملی  آخرین 
عصر روز چهارشنبه هفته جاری برابر عراق برگزار 

می شود.

نگاهی به سخنرانی پمپئو در قاهره 

سیاست خارجی کاخ سفید ؛ ترکیبی از تناقض و زیاده گویی
با واکنش  قاهره  آمریکا در  اظهارات وزیر خارجه 
هایی از سوی کارشناسان حوزه سیاست خارجی 

در داخل آمریکا مواجه شده است.
اینترست  نشنال  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»مایک  پنجشنبه  روز  سخنرانی  به  اشاره  با 
تحلیل  به  قاهره  در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو« 
خود  سخنرانی  در  پمپئو  نوشت:  و  پرداخت  آن 
خارجی  سیاست  در خصوص  ای  بیانیه  اصل  در 
رویکرد  خصوص  در  و  کرد  ایراد  آمریکا  جدید 
که  رویکردی  گفت  سخن  سفید  کاخ  خارجی 
رئیس  اوباما«  »باراک  دولت  رویکرد  با  ظاهر  در 
خاورمیانه  خصوص  در  آمریکا،  سابق  جمهوری 
قاهره  به  قبل  سال   10 نیز  است.اوباما  متفاوت 
و  اسالم  نزدیکی  لزوم  خصوص  در  و  کرده  سفر 
افراط  که  داشت  عنوان  و  گفته  مسیحیت سخن 
گرایی تناسبی با اسالم ندارد و این دو از یک ریشه 
نیستند. پمپئو در این سخنرانی با ابراز انزجار از 
سیاست خارجی اوباما در حوزه خاورمیانه از پایان 
اینترست،  نشنال  نوشته  گفت.به  دوره سخن  آن 
خارجی  سیاست  از  پمپئو  که  انتقادهایی  عمده 
های  سال  در  که  بود  انتقادهایی  داشت،  اوباما 
از  آمریکا  در  راستگرا  های  چهره  عمده  گذشته 
سخنان  به  بیشتری  دقت  با  داشتند.اگر  اوباما 
پمپئو نگاه کنیم متوجه می شویم که این سخنان 
بانون«  »استیو  چون  افرادی  رویکرد  از  برگرفته 
کوشنر«  »جرد  سفید،  کاخ  سابق  استراتژیست 
موسسه  همچون  هایی  اندیشکده  و  ترامپ  داماد 
هادسون، صندوق دفاع از دموکراسی ها، و گروه 
مطالعات امنیتی بوده است.عمده اظهارات پمپئو 
اقدامات  توجیه  و  هراسی  اسالم  از  گرفته  نشات 
اسالم  موضوع  با  خاورمیانه  در  آمریکا  نظامی 
اندیشکده  که  است  حالی  در  این  و  بود  هراسی 
هراسانه  اسالم  رویکرد  شدت  به  شده  ذکر  های 
خود را تکذیب می کنند.از سوی دیگر پمپئو در 
این سخنرانی این موضوع که آمریکا دارای رویکرد 
نظامی  نیروی  و  تکذیب کرده  امپریالیستی است 

آمریکا را صرفا برای ترویج دموکراسی معرفی کرد.
به اعتقاد کارشناسان، سیاست خارجی مورد نظر 
پمپئو نه تنها با سیاست خارجی دوره اوباما بلکه 
نیز متفاوت است.  با سیاست خارجی دوره بوش 
بوش معتقد به ترویج دموکراسی و استفاده از زور 
در برابر افراط گرایی بود اما این رویکرد سرانجام 
حزب  پیروزی  انتخابات،  در  حماس  پیروزی  به 
حامی  حاکمان  شدن  سرنگون  و  لبنان،  در  اهلل 
آمریکا هچون حسنی مبارک در خاورمیانه منجر 
عوض  در  اوباما  مطلب،  نویسنده  ادعای  شد.به 
طرفدار گسترش دموکراسی بود و تمایلی به آغاز 
جنگ های جدید نداشت و متهم بود که در برابر 
کشورهایی همچون ایران کوتاه می آید. در واکنش 
به این رویکردها ترامپ هم در خصوص گسترش 
افراط  با  برخورد  خصوص  در  هم  و  دموکراسی 
گرایان رویکرد کامال متفاوتی دارد.»براد پاتی« از 
گروه مطالعات امنیتی می گوید: سخنرانی پمپئو 
در خصوص اینکه آمریکا امپریالیست نیست بسیار 
دنبال  به  آمریکا  گوید  می  پمپئو  است.  حیاتی 

را  آمریکا  اگر کشورها  اما  است  و دوست  شریک 
نخواهند از منطقه خارج می شود.  این کارشناس 
پیچیدگی  و  مشکالت  رویکرد  این  است:  معتقد 
هایی دارد و به راحتی می تواند شکست بخورد. 
برای مثال آمریکا در پی مواجهه با ایران در منطقه 
است اما از سوی دیگر نیروهای خود را از سوریه 
خارج می کند و این فرصت مناسبی برای ایران 
از »آمریکن  به وجود می آورد.»دانیل الریسون« 
می  پمپئو  تحلیل سخنرانی  در  نیز  کانسرویتیو« 
در 10 سال  قاهره  در  اوباما  اگر سخنرانی  گوید: 
قبل یک تالش ناموفق برای اذعان به شکست ها 
و اشتباهات سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه 
تمامی  علیه  ای  بیانیه  پمپئو  سخنرانی  بود، 

منتقدان سیاست خارجی آمریکا بود.
خصوص  در  پمپئو  اظهارات  ادامه  در  الریسون 
اینکه آمریکا یک نیروی امپریالیستی نیست را به 
چالش کشیده و می گوید: من به عنوان یک فرد 
برای خاورمیانه  آمریکا  ارتش  که  معتقدم  نظامی 

بسیار مفید است.

بانک مرکزی اطالعیه داد:

ت یعا شا به  م  د مر
ز  ر ا ر  زا با ر  د  

نکنند جه  تو

 بانک مرکزی در اطالعیه ای از مردم درخواست کرد که به شایعات در مورد بانکها توجه نداشته و 
مطمئن باشند که بانک مرکزی از حقوق و دارایی آنها صیانت می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: مردم توجه دارند که در ماه های 
اخیر به رغم تالش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری 
می کند، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری ارکان نظام و بویژه حمایت روسای محترم 
قوای سه گانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد نموده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.

بدیهی است که این اقدامات آنهایی را که به اخالل بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته بودند، به سمت 
انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک ها برای ایجاد تزلزل در بین مردم وا داشته است.بانک 
مرکزی از مردم عزیز درخواست دارد به شایعات در مورد بانک ها توجه نداشته و مطمئن باشند بانک 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچگونه آسیب 

به دارایی های آنان را نخواهد داد.
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ضرورِت انقضاء تاریخ مصرف بسیاری تفکرات
* الهام آمرکاشی

درعصر حاضر و با پیشرفت تکنولوژی، تاریخ 
مصرِف بسیاری از رفتار و عادات و تفکرها به 
انقضاء رسیده است و اپیدمی این انقضاء، یک 
باید و ضرورت برای عصر حاضر محسوب می 
شود تا با نگاهی عمیق و منطقی تر و به دور از 
سطحی نگری های متعصبانه بر مسائل نگاه شود.

یکی از این تغییر نگرش ها و الزام های کنونی، اشتغال بانوان و فعالیت 
آنها در بیرون از منزل است که سال های متمادی است بدون چارچوب 
های محدود و باید و نبایدهای محبوس، در امنیت به اشتغال روی آورده 
اند و دیرگاهی است این نگرش، جدای از پایتخت، به شهرهای دور 
و نزدیک هم سرایت کرده و فراِغ بالی که در اندیشه و تفکر انسانها 
علی الخصوص مردان به وجود آمده، رضایت خاطری را در خانواده 
ها مستولی کرده است.پیشترها دختران این آبادبودم، حتی مجاز به ادامه 
هم  زندگی  در  انتخاب  برای  و حقی  نبودند  باالتر  مقاطع  تا  تحصیل 
نداشتند؛ تفکراتی که به اشتباه به حمایت و تعصب، قلمداد می شد و 
غافل از اینکه غیرت و تعصبی که از آن یاد می کردند هیچگونه تناسبی با 
معنای واقعی آن نداشت.اما در جامعه کنونی، خوشبختانه منوال تغییر کرده 
و به مرور زمان، این نگرش مذموم، برچیده شد و آنچه به عنوان حمایت 
در گذشته از آن یاد می شد و درهای موفقیت را بر روی بانوان می بست، 
کم کم تغییرِهویت پیدا کرد و با دیدی نیمچه برابرانه به بانوان نگاه شد 
و اجازه تحصیل و اشتغال و آزادی و سایر کاراکترهایی که منحصر به 
جنس مذکر بود، برای زنان هم باز شد و نگاهِ حمایت، با نگرش اعتماد 
و برابری مخلوط شد و ملغمه ای شد برای سکوِن آرامشی که می توانند 
بانوان در زندگی ایجاد کنند.در این میان، اما بانوان با هجمه ای از استرس 
ها مواجه شده اند، ادامه تحصیل، اشتغال، ازدواج، همسرداری، تربیت 
از جمله مسئولیت  و...  مادری در خانواده  اوِل  کودکان و حفظ نقش 
هایی است که بانوان در جامعه امروزی بر عهده دارند ککه مستلزمِ باور 
و حمایتی از سوی مردانی است که گاه سر از مسئولیت های خود سر 
باز می زنند و با این اتیکت که »بانوان خودشان خواستند کار کنند« همه 
نقش ها را به گردنش می اندازند و غافل از این ماجرایند که زنان با توجه 
به تمام حفظ شئونات زندگی، برای بهتر شدن زندگی، قدم برمی دارند؛ 
اما شاید درحقیقت، به همان حمایتی نیاز دارند که قدیم ترها به اشتباه، 
به دورش دیوار می چیدند و امروز باسهل انگاری، به امان خدا گذاشته 
می شوند. حمایتی که تؤام با باور و تکیه گاه بودن باشد، نه از سر کین 
و بدخلقی و بی اعتمادی.بسیاری بر این باورند که بعضی کلمات، بارِ 
معنایی خاصی را به دوش می کشند و در پاره ای از افکار، الزم است از 
اینگونه لغات استفاده کرد و ذهن را در منبِت آرامش، درگیر کرد؛ یکی 
از واژگان که می تواند در تداومِ امنیت و حمایت، مثمرثمر باشد، لغِت 
»شاید« است، گاهی بد نیست این کلمه را بردوش بکشیم و با جمالتی 
نظیِر شاید اینگونه بهتر باشد- شاید به حمایتم نیاز دارد- شاید درست 
می گوید و... کمی از عصبیتمان کم کرده و حمایتی منطقی و صحیح را 
به طرف مقابل هدیه دهیم.بی تردید اشتغال بانوان، تأثیربسزایی در ابعاد 
مختلف زندگی دارد و بر همگان مشخص است نوع و کارکرد بانوان، 
می تواند نقش و رابطه ی دوسویی با آرامش و رضایت در خانواده داشته 
باشد که البته اگر در سایه ی توازن اخالقی اجتماعی در اشتغال نقش 
گیرد. اما الزم است در کنار این موضوع، نگاه آزاداندیشی داشته باشیم و 
روایات متفاوتی را چون آسیب پذیری خانواده در لوای اشتغال بانوان، 
هنجار شکنی حضور پایاپای زنان با مردان در خانواده، عدم تلطیف و 
انرژی در سایه ی مشارکت اجتماعی زنان را دستمایه ای برای حبس 
بانوان در امور اجتماعی و در رأس آن مدیریت یک حوزه ندانیم.بی شک 
اشتغال و مدیریت بانوان، نقضی بر مدیریت عاطفی خانواده ها نیست و 
ارکان اصلی و تحکیم رابطه ها زیر چتر اعتماد و شایسته ساالری بانوان 

معنا می گردد.
Elhamamerkashi@ymail.com

اروپایی ها باید پاسخگوی افکار عمومی 
جهان باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اروپایی ها به دلیل پای بند نبودن به تعهدات خود با ایران باید 

پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند.
»سید حسین نقوی حسینی« درباره سازوکار ویژه مالی اروپا و خلف وعده 
آنها درقبال تعهدات خود با ایران افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام که 
برخالف همه موازین بین المللی صورت گرفت و حیثیت آمریکایی ها در 
عرصه بین المللی زیر سوال رفت، اروپایی ها تن به این خسارت ندادند. 
وی ادامه داد: آنها اعالم کردند که ما به توافق هسته ای پایبند هستیم و 
باوجود تحریم های ثانویه آمریکا کانالی را برای برقراری ارتباطات مالی 
تدارک دیدند که ایران بتواند با کشورهای اروپایی کار کند.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این مسیر ایران 
استقبال کرد و مذاکرات مفصلی با کشورهای اروپایی صورت گرفت.
نقوی حسینی اضافه کرد: براساس مذاکرات تاکنون چند تاریخ اعالم شد 
که در این تاریخ دیگر کانال فعالیت خود را شروع می کند که آخرین 
تاریخ اعالمی آنها اول ژانویه بود اما اول ژانویه هم گذشت ولی اروپایی 
ها به عهد خود عمل نکردند.نماینده مردم ورامین در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: آنها نه تنها به عهد خود عمل نکردند و اخیرا هم بهانه 
هایی را مثل تحریم دستگاه های اطالعاتی کشور از سوی دانمارک و هلند 
حاشیه سازی کردند.نقوی حسینی یادآور شد: ما صریح و روشن به اروپا 
و آمریکایی ها اعالم می کنیم که جمهوری اسالمی ایران نشان داد که اهل 
مذاکره، توافق و پایبند به موازین بین المللی است اما اگر آمریکایی ها و 
اروپایی ها پایبند به موازین بین المللی نیستند ما منتظر آنها نمی مانیم و 
التماس کسی را نمی کنیم.نقوی حسینی اضافه کرد: ما با شرکای سنتی 
خودمان با قدرت به کار ادامه می دهیم چرا که هم برد جمهوری اسالمی 
ایران و هم نفوذ ایران در عرصه بین المللی و منطقه و همسایگان به اندازه 
ای است که بتواند همه مشکالت مالی و پولی و مراودات اقتصادی خود 
را حل کند بنابراین به راه خود ادامه خواهیم داد.وی تاکید کرد: اروپایی ها 
باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند که پایبند به تعهدات خود نبوده 
اند برای این که حیثیت اروپای مستقل از آمریکا حفظ شود بهتر است 

اروپایی ها به عهد خود عمل کنند.

بررسی کنوانسیون پالرمو در 
کمیسیون امنیت مجمع تشخیص  

عضو مجمع تشــخیص مصحلــت نظام گفت: 
بررســی الیحه الحــاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه با جرائم ســازمان  یافته فراملی)پالرمو( 

در کمیسیون امنیت مجمع آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االســالم 
و المســلمین غالمرضا مصباحی مقدم افزود: 
در این جلســه نمایندگانی از دولت و مجلس 
حضور داشــتند که نماینده مجلــس اللهیار 
ملکشاهی رییس کمیســیون حقوقی قضایی 
بود.الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
جرائم سازمان  یافته فراملی)پالرمو( که با اصرار 
مجلس شورای اســالمی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارســال شــده بود، در ایستگاه 
پایانی در دســتور کار آتی مجمع قرار گرفت.

پیش از این لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس 
جمهوری از درخواســت دولت بــرای اولویت 
قرار گرفتن الیحه الحاق ایران به کنوانســیون 
پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر 
داد و گفت: تصور من این اســت که به زودی 
این الیحه در اولویت قرار بگیرد.وی یادآور شد: 
از صحبت های رییس محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام هم برمی آمد کــه بخواهد به 
سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم 
در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.کنوانسیون 
ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی از 
معاهده های چندجانبه مورد حمایت ســازمان 
ملل متحد اســت کــه در 15 نوامبر ۲000 با 
قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب 
رسید.طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 
۲000 در پالرمــوی ایتالیا برای امضای دولتها 
مفتوح شــد و به امضای 147 دولت از جمله 
ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، 
کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود.کنوانسیون 
پالرمو دارای ســه پروتــکل تکمیلی از جمله 
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق 
زنان و کودکان، پروتکل  اشــخاص مخصوصاً 
علیه قاچاق مهاجریــن از طریق زمین، دریا و 
هوا و پروتکل علیــه تولید غیرقانونی و قاچاق 
مهمات اســت که دفتر مقابله با مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این 

کنوانسیون و پروتکل های آن عمل می کند.

»فاتح « ۹ بهمن به ناوگان نداجا 
ملحق می شود

فرمانده نیــروی دریایی ارتــش از الحاق زیر 
دریایی »فاتــح« به ناوگان ایــن نیرو در نهم 

بهمن ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر دریادار 
حســین خانــزادی فرمانده نیــروی دریایی 
ارتش)نداجا( صبح شــنبه در حاشــیه مراسم 
ختــم والــده فرمانــده کل ارتــش در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره الحاق 
زیر دریایی فاتح به ناوگان این نیرو گفت: این 
زیردریایی نهم بهمن ماه سال جاری به ناوگان 

نداجا ملحق می شود.
وی همچنیــن دربــاره زمان اعــزام ناوگروه 
نیروی دریایــی ارتش به اقیانــوس اطلس با 
بیان اینکه »ان شاءاهلل به زودی این ماموریت 
آغاز می شــود«، خاطر نشان کرد: هرجایی که 
مملکت اراده کند نداجا حضور داشــته باشد، 
اینکه کدام اقیانوس باشد، مهم نیست؛ چراکه 
در همه دریاهای آزاد امکان حضور برای همه 
ملــت ها وجــود دارد و هر ملتــی که قدرت 
دریانوردی داشــته باشد، می تواند در دریاهای 
آزاد حضور داشته باشد.فرمانده نداجا همچنین 
درباره آخرین وضعیت ناوشــکن دماند اظهار 
کرد: هفته پیش از روند بازســازی ناوشــکن 
دماوند بازدید کردیم؛تاکنون کار ســازه تمام 
شــده و اقدامات مربوط به روسازه نیر در حال 
اتمام است. امیدواریم تا پایان سال دماوند در 

آب باشد.

ظریف امروزعازم عراق می شود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ظریف امروز در 
صدر یک هیات بلند پایه سیاســی و اقتصادی 

عازم عراق خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: 
محمدجواد ظریف امروزیکشنبه در صدر یک 
هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی عازم عراق 
خواهد شد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
مدیران ارشد دهها شــرکت کارآفرین دولتی 
و خصوصی وزیر امور خارجه را در این ســفر 
همراهی خواهند کرد.قاسمی دیدار با مقامات 
بلند پایه عراقی، شــرکت در همایش تجاری 
مشــترک تجار دو کشــور در چند شهر عراق 
بویژه کربال و سلیمانیه را از جمله برنامه های 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 

این سفر مهم منطقه ای برشمرد.

اخبار

سرمقاله

هر كه همتش كوچك باشد، 
فضيلتش از بين برود

کالمامیر

رهبر معظم انقالب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، فرمودند: پیوستن دانشجویان 
ایرانی در جهان به حرکت پیشرفت و بی نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل اهلل است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به پنجاه و سومین نشست اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی نیاز 
کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل اهلل است. متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز حجت االسالم جواد 

اژه ای آن را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
جوانان عزیز؛ همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده ی کشورید. آنچه همه باید بدانند این 
است که به توفیق الهی هم اکنون خیل عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت 
خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه ی وجود حس میکنند. دانشجویان امروز ما -در هر نقطه ی 
جهان- این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاماًل بی نیاز 
کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی سبیل اهلل است. شما جوانان انجمن های 

اسالمی میتوانید پیش گامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.

رهبر انقالب در پیام به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

در جهاِد بی نیاز کردن کامل کشور
 از بیگانگان پیشگام باشید

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی 
هوشمندسازی  را  کشور  علیه  تهدیدات  از 
اشیا دانست و گفت: دشمنان با استفاده از 
این ظرفیت قطعاً تالش می کنند تا اطالعات 
مورد نیاز خود را از جامعه ما به دست آورند؛ 
مثالً با فروش دوربین های مداربسته و تعریف 
این  که  کنند  کاری  آنها،  برای  برنامه هایی 
دستگاه ها هر چیزی را تصویربرداری می کنند 
یک نسخه از آن را به آدرس موردنظر ارسال 

کند.
سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست  در  سخنانی  طی  جاللی  غالمرضا 
رئیسان و دبیران کمیته های پدافند غیرعامل 
دستگاه های اجرایی کشور اظهار کرد: در سال 
جمهوری  علیه  بسیاری  نقشه های  جاری 
اسالمی طراحی شد و دشمن به دنبال ایجاد 
تابستان داغ برای ما بود اما توانستیم به خوبی 
از این مسائل عبور کنیم.وی ادامه داد : تمرکز 
و فشار آمریکایی ها بر اساس آنچه خود اعالم 
کرده اند فشار مادون جنگ است، آنان در ابتدا 
موضوع خروج از برجام را در پیش  گرفتند تا 
با خروج از آن، تحریم و فشار را به ما تحمیل 
کنند و بتوان به اهداف خود برسند. آنان در 
به کار  نیز  را  کنار تحریم، عملیات مکملی 
گرفتند و فکر می کردند با فشار اقتصادی بر 
مردم می توانند به اهداف خود برسند، اما در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که نمی توانند 
یک  در  و  کنند  دنبال  را  براندازی  طرح 
عقب نشینی آشکار مسئله فشار، برای تغییر 
اینکه  بیان  با  کردند.جاللی  جایگزین  رفتار 
آمریکا محور همه اقدامات خود علیه ایران را 
منافقین قرار داده بود، اظهار کرد: آمریکایی ها 
در شهریور فهمیدند که اطالعاتی که گروهک 
منافقین در اختیارشان قرار می دهد مبتنی 
بر واقعیت نیست، همه برنامه ها آمریکایی ها و 
تالش شان برای آشوب در جامعه با هوشیاری 
البته  شد.  روبرو  با شکست  مردم  آگاهی  و 
یکسری مسائل در کشور وجود داشت که با 
رویکرد انسجام و وحدت توانستیم به خوبی 
تهدیداتی را که برای ایجاد تابستان داغ ایجاد 
کرده بودند را پشت سر بگذاریم.وی ادامه داد: 
برجام  حفظ  برای  تالش  بیان  با  اروپایی ها 
می خواستند در عین این که برجام را حفظ 
ایجاد  می کنند، زمینه فشار را برای آمریکا 
پیش  را  وقت کشی  می بینیم  امروز  و  کند 
گرفته اند، مسئوالن باید بدانند که راهکارهای 
اروپا نمی تواند برای ما مشکل گشا باشد پس 
باید به دنبال یک راه حل بهتر باشیم.رئیس 
سفر  به  اشاره  با  غیرعامل  پدافند  سازمان 
اخیر رئیس جمهوری آمریکا به عراق گفت: 
سفر مخفیانه ترامپ به عراق که در تاریکی 
نشان  شد  انجام  قبلی  اطالع  بدون  و  شب 

عراق شکست  در  آنها  داد که سیاست های 
خورده است و به دلیل همین بود که تصمیم 
به  اشاره  با  گرفتند.وی  سوریه  از  خروج  به 
سندهای راهبردی تازه منتشر شده آمریکا 
اظهار کرد: در اسناد راهبردی جدید آمریکا 
مسائل تازه ای مطرح شده که باید به آن توجه 
کرد؛ آن ها در حوزه سایبر تاکید کردند که 
باید کنترل فضای سایبر را در اختیار خود 
داشته باشند و این نشان می دهد که احتمال 
تحریم سایبری و تحمیل هزینه های آن بر 
کشور ما وجود دارد و می خواهند کاری کنند 
که خدمات پایداری در کشور ما با مشکل 
روبه رو شود، مسئله دیگری که احتمال دارد 
به  اینترنت  قطع  شود  دنبال  آنها  سوی  از 
صورت نقطه ای و مسئله دیگر اجرای عملیات 
آفندی به زیرساخت های کشور است که باید 
با حمله های سایبری دشمنان  مقابله  برای 
دشمنان  دیگر  راهبرد  بود.جاللی  آماده 
و  دانست  ترکیبی  تهدیدات  را  کشور  علیه 
گفت: آمریکایی ها اتاق عملیاتی علیه کشور 
ما تشکیل داده اند تا اقدامات علیه ایران به 
صورت هماهنگ و در این اتاق جنگ تصمیم 
گیری شود. این نشان می دهد که آنها شمشیر 
را از رو بستند و تهدیدات را به صورت آشکار 
مطرح می کنند و این نماد دشمنی علنی و 
ادامه  است.وی  ایران  علیه  آمریکا  رسمی 
داد: آمریکایی ها به دنبال این هستند که با 
استفاده از اشتباهات کوچک مسئوالن، آن را 
در راستای اهداف خود استفاده کند، مانند 
آن موضوعی که در دالر 4۲00 تومانی اتخاذ 
بود. اقتصادی  اشتباه  یک سیاست  که  شد 

جاللی با اشاره به جنگ های ترکیبی دشمنان 
انقالب اسالمی گفت: دشمنان تالش می کند 
از حربه های مختلف مانند تحریم اقتصادی 
در جامعه یک جنگ  ناآرام  فضای  ایجاد  و 
کار  به  اسالمی  انقالب  علیه  را  ترکیبی 
با رصد دقیق عملکرد مدیران  آنها  بگیرند، 
و مسئوالن کشور به دنبال این هستند که 
نفع  به  مدیریتی  اشتباهات  کوچکترین  از 
خود و در جهت اهدافشان بهره ببرند.رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی دیگر از 
تهدیداتی که متوجه کشور هست را در حوزه 
هوشمندسازی اشیا دانست و گفت: دشمنان 
با استفاده از این ظرفیت هوشمندسازی قطعاً 
تالش می کنند تا اطالعات مورد نیاز خود را 
از جامعه ما به دست آورد، به عنوان مثال 
تعریف  و  مداربسته  دوربین های  فروش  با 
را  چیزی  هر  دستگاه ها  این  برنامه هایی، 
تصویربرداری می کنند که یک نسخه از آن 

را به آدرس ارسال کند.
دشمنان  روانی  جنگ  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  با  انقالب  دشمنان  کرد:  اظهار 

و  تحریم  و در شرایط  اجتماعی  شبکه های 
کمبودهای  ایجاد  دنبال  به  اقتصادی  فشار 
مصنوعی در نتیجه تجمع مردم برای خرید 
کاالی خاص می شوند تا این کاال در بازار با 
کمبود مواجه شده و در نتیجه ایجاد ناآرامی 
کند.جاللی با اشاره به ناآرامی های حوزه ارز و 
سکه در ابتدای سال جاری اظهار کرد: وقتی 
ناآرامی های حوزه ارز بررسی شد همگان به 
خوبی متوجه شدند که دشمنان با استفاده 
به  سایبر  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  از 
دنبال ایجاد التهاب و نابسامانی در بازار ارز 
و سکه بودند.وی یکی از کارکردهای شبکه 
های اجتماعی را اطالع رسانی به مردم اعالم 
کرد و گفت: متاسفانه با فراگیری شبکه های 
اجتماعی خارجی اطالعات مردم ما در اختیار 
عدم  دلیل  به  ما  و  است  گرفته  قرار  آنان 
هماهنگی و حمایت از شبکه های اجتماعی 
شبکه های  به  مردم  نیاز  نتوانستیم  داخلی 
اجتماعی را در داخل تامین کنیم و به همین 
دلیل همچنان اطالعات مردم ما در اختیار 
تلگرام، طال تلگرام و هات گرام است.وی افزود 
: دشمنان ما می توانند از اطالعات موجود در 
شبکه های اجتماعی در راستای اهداف خود 
استفاده کنند. شبکه های اجتماعی و فضای 
سایبر می تواند امنیت ملی کشور ما را با تهدید 
روبرو کند زیرا این شبکه ها امکان عملیات 
را به دشمنان می دهد.جاللی گفت: ورود و 
نفوذ فناوری هوشمند سازی در همه حوزه 
ها قابلیت های مختلفی را به اشیا می دهد 
و موجب ایجاد خانه هوشمند شهر هوشمند 
پدیده  این  شود  هوشمند  زیرساخت های  و 
در کنار قابلیت هایی که ایجاد کرده امکان 
نفوذ، کنترل و دستکاری اطالعات و... برای 
دیگران نیز به وجو آورده است که می تواند 
زیرساخت های  کارکرد  در  اختالل  موجب 
حیاتی کشور شود.وی افزود: ایجاد اخالل در 
زیرساخت های حیاتی مانند شبکه انتقال آب 
برق گاز و حتی شبکه بانکی می تواند یکی 
از راهبرد های دشمنان باشد. سازمان پدافند 
غیرعامل برنامه های ویژه ای را برای مقابله با 
ابالغ کرده  از مردادماه  این تهدید دشمنان 
است تا دستگاه ها بتوانند در مقابل تهدیدات 
احتمالی از خود دفاع و کارکرد زیرساخت ها 

را تداوم ببخشند.
راه  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمن را استفاده 
از ظرفیت های موجود در هر سازمان دانست 
پدافند  اهمیت  موضوع  تهدیدات  گفت:  و 
غیرعامل را به ما نشان می دهد و به همین 
دلیل است که مقام معظم رهبری بر اهمیت 
پدافند غیرعامل بارها و بارها تاکید کرده اند. 
بنابر فرموده رهبر معظم انقالب ، مسئولین 

پدافند غیرعامل در همه دستگاه های اجرایی 
باید اهمیت کار را به خوبی درک کرده و کار 
را با جدیت کامل پیش ببرد تا بتوانیم برای 
کشور مصونیت ایجاد کنیم.وی راهکار مقابله 
با تهدیدات سیاسی دشمن را ایجاد وحدت و 
یک صدایی با محوریت رهبر معظم انقالب در 
مقابل دشمنان دانست و گفت: باید دشمنان 
ما تنها یک صدا از کشور بشنوند و یک تصویر 
قدرتمند از جمهوری اسالمی باید در مقابلش 
چشم دشمنان باشد به همین دلیل همه ما 
از  قدرتمند  تا یک چهره  کنیم  باید تالش 
دولت در مقابل دشمن ایجاد شود از سوی 
دیگر نباید ضعف های موجود کشور را بزرگ 
نمایی کنیم به عبارت دیگر نباید هیچ پیام 
ضعفی از داخل کشور به بیرون مخابره شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
اگر دشمن احساس کند که کشور دچار ضعف 
شده است، حتما به دنبال آسیب رساندن به 
کشور می رود. نشان دادن شهرهای موشکی 
دادن  نشان  برای  استراتژیک  راهبرد  یک 
توانایی کشور برای پاسخگویی به تهدیدات 
احتمالی دشمنان بود تا آن ها دچار اشتباه 
نشان  موشکی  شهرهای  نشود،  استراتژیک 
داده شد تا جنگ نشود.وی ادامه داد: دشمنان 
باید به خوبی بدانند که اگر یکی بزنند ده تا 
می خورند همین نمایش اقتدار موجب شد 
آمریکایی به این نتیجه برسند که در خلیج 
فارس و حوزه زمینی نمی توانند با ایران وارد 
جنگ شوند.جاللی گفت: در شرایطی فعلی 
باید در  نباید به اختالفات دامن زد و همه 
همه   ، باشیم  داشته  وحدت  دشمن  مقابل 
فعالیت  آن  در  که  ای  حوزه  تهدیدات  باید 
دارند را به خوبی بشناسند و برای مقابله با 
دستگاه ها  همه  افزود:  وی  باشند  آماده  آن 
مصون  برای  را  ای  ویژه  های  برنامه  باید 
سازی زیرساخت ها طراحی و به کار گیرند 
و با اجرای رزمایش های متعدد آمادگی های 

الزم را برای شرایط خاص ایجاد کنند. 
برق  به مولد های  مجهز کردن سازمان ها 
برای  موارد  مهمترین  از  یکی  اضطراری 
است.جاللی  ها  زیرساخت  کارکرد  حفظ 
در ادامه تصریح کرد: همه سازمان ها باید 
با  و  باشند  داشته  تهدیدات  به  پاسخ  طرح 
رزمایش آمادگی کارکنان را برای پاسخ به 
تهدید  های  سناریو  همه  ببرند.  باال  تعداد 
برای  و  بینی  پیش  ها  دستگاه  توسط  باید 
مقابله با تهدیدات دشمن آماده بود .وی در 
ادامه سخنان خود به تهدیدات حوزه سایبر 
به  پاسخ  برای  طرح   6 گفت:  و  پرداخت 
تهدیدات سایبری پیش بینی شده است تا 
بتوانیم وابستگی ها را کاهش و تدام کارکرد 

زیرساخت را حفظ کنیم.

بهره برداری دشمن از تصاویر دوربین های مداربسته
سردار جاللی مطرح کرد:

دادستان تهران یکی از انواع پرونده هایی که اخیراً در دادسرای 
تهران مفتوح شده را پیش  فروش خودرو از سوی شرکت های 
خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲0 پرونده قضایی در این 

رابطه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و 
انقالب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به نارضایتی 
مردم از وضعیت پیش فروش خودرو، شاخصه های پرونده هایی از 
این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و 
اظهار کرد: اوال تعداد شکات این پرونده ها زیاد و رو به تزاید است؛ 
ثانیا در این پرونده  ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت های 
فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه 
متهمان حاصل شده  برای  زیادی  سود  ثالثا  می گیرد؛  شدت 
است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها 
کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی  و طوالنی شدن 
تحقیقات به سبب  مراجعات مکرر شکات است.وی با اشاره به 
نمونه های متعدد از این پرونده ها در استان های مختلف مربوط 
به تعاونی های مسکن،  موسسات اعتباری، مضاربه ها و نظایر آن، 
گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار 
می شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می یابد و متاسفانه 
برخی پرونده ها نیز به سرانجام خوبی نمی رسد.جعفری دولت 
تهران  دادسرای  در  اخیراً  پرونده هایی که  انواع  از  یکی  آبادی 
مفتوح شده را پیش  فروش خودرو از سوی شرکت های خصوصی 
عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲0 پرونده قضایی در این رابطه 

خبر داد.دادستان تهران شرکت های لیزینگ و شرکت هایی که 
پیش فروش خودرو انجام می دهند را از مراجعی دانست که در این 
موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت 
را به عنوان حلقه مفقوده شکل  گیری این قبیل پرونده ها اعالم 
کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت های 
لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش 
خودرو دارند نظارت های کافی را اعمال کنند و در سایه عدم 
نظارت این نهادها، در  حال  حاضر با تشکیل پرونده  هایی مواجه 
هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.وی بیان کرد: وقتی 
متهمان این پرونده ها بازداشت می شوند، اداره امور شرکت ها 
مختل و کارها متوقف می گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن 
وجوهی  که  شکاتی  پیگیری  و  اقدامات  ادامه  لحاظ  به  است 
پرداخت کرده  اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکالت 
بیشتر شود.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات 
این گونه پرونده ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری 
مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده  سکه 
ثامن و طالفروشی شکایت کرده  اند.دادستان تهران بر لزوم اتخاذ 
تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید 
کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه های مختلف اجازه 
داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی 
در مورد لیزینگ ها و وزارت صمت در مورد شرکت های پیش  
فروش خودرو باید نظارت های الزم را انجام دهند و شرکت های 
خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش فروش انجام 

دهند.وی در بیان  آخرین وضعیت پرونده  پیش  فروش خودرو در 
دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در 
حال اجرا است، اظهار کرد: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 
شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان است، 40 میلیارد تومان 
بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، 630 نفر شاکی و 
7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج 
خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می  برند و در این پرونده به 
رغم وجود ۲55 شاکی، مالی توقیف نشده است.جعفری دولت 
آبادی در رابطه با پرونده های جریانی اعالم کرد: آرمان پرشین 
پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و 1380 شاکی؛ عظیم خودرو 
با دو متهم، 168 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی؛ داتیس 
خودرو با پنج متهم و 100 شاکی از دیگر پرونده  های مفتوح در 
دادسرای تهران است و جالب این که شرکت  اخیرالذکر به تازگی 
در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲00 
شاکی و 11 میلیارد تومان، رامک خودرو با 181 شاکی و 10 
میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با 1333 شاکی؛  پرونده دوم 
رامک خودرو با 7 متهم، ۲ شاکی و 800 میلیارد تومان بدهی، 
پارکرو سبز قشم با 70 میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران 
خودرو با 7۲ شاکی و 931 میلیون تومان؛  سورنا خودرو با 153 
شاکی و 4 میلیارد تومان بدهی از شرکت هایی هستند که دارای 
پرونده جریانی در دادسرای تهران هستند؛ رسپینا خودرو با 10 
میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی، از دیگر 
شرکت هایی هستند که پرونده آن ها تحت رسیدگی است. هم چنین 
پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با 1۲ میلیارد تومان 
بدهی و 1100 شاکی و مهرخودرو با 160 شاکی و حدود ۲ 
میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده 

و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

دادستان تهران مطرح کرد؛

جزئیات پرونده های 2۰ شرکت پیش فروش خودرو

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای حامد تاجدینی  فرزند صفت اله  به شماره شناسنامه 27 به استناد شهادت نامه و گواهی 

فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970192 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان آقای صفت اله ثاجدینی به شماره شناسنامه 858 در تاریخ  1397/3/8 

دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
1-اقای محمود تاجدینی   متولد 1343 به شماره شناسنامه  154 صادره ازکرج نسبت پسر متوفی 
2-  حامد تاجدینی  متولد   1350  به شماره  شناسنامه  27   صادره ازطالقان نسبت پسر متوفی  
3- ابراهیم تاجدینی متولد 1354  به شماره  شناسنامه 855   صادره ازطالقان  نسبت پسرمتوفی 
4-  حلیمه خاتون تاجدینی  متولد   1335 به شماره  شناسنامه 17 صادره از ساوجبالغ  نسبت دختر 
متوفی   5-   محبوبه تاجدینی متولد   1348  به شماره  شناسنامه 3 صادره ازساوجبالغ   نسبت 
دختر متوفی 6- سمیه  تاجدینی متولد      1358    به شماره  شناسنامه 960 صادره ازطالقان   نسبت 
دخترمتوفی 7-  ربابه هدایتی  مایوان متولد 1357   به شماره شناسنامه 18926 صادره از شیروان   

نسبت همسر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد 
اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 364 امور حسبی 
یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:4959
شرفی - دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 
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واکنش ظریف به برگزاری نشست 
ضدایرانی در لهستان

 وزیر خارجه ایران در واکنش به طرح آمریکا برای برگزاری نشستی 
ضدایرانی در پایتخت لهستان گفت این لکه ننگ از دامان لهستان پاک 

نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود به اقدام ضدایرانی 
آمریکا واکنش نشان داد.وی نوشت: این لکه ننگ از دامان دولت لهستان 
پاک شدنی نیست.ظریف ادامه داد: در شرایطی که ایران جان لهستانی ها را 
در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبانی سیرک مذبوحانه 
ضدایرانی را عهده دار شده است.وی به میزبانان و شرکت کنندگان در 
چنین نشست هایی هشدار داد کسانی که پیشتر در نمایش های آمریکایی 
علیه ایران شرکت داشته اند، یا مرده اند و یا روسیاه و منزوی شده اند، 
اما ایران قدرتمندتر از همیشه است.گفتنی است روز جمعه »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا از برگزاری نشستی با حضور چهره ها و موضوع 
ضدایرانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو پایخت لهستان خبر داد.

امیدواری آلمان به نهایی شدن سازوکار مالی
 با ایران در هفته های آتی

وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با شبکه اشپیگل این کشور گفت که 
امیدوار است کانال پرداخت مالی با ایران در هفته های پیش رو نهایی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هایکو ماس در مصاحبه با شبکه اشپیگل 
با اشاره به رایزنی های این کشور با مقامات اروپایی، ژاپنی، کانادایی و 
آفریقای جنوبی برای ایستادگی در مقابله با یکجانبه گرایی و سیاست های 
حمایت گرایانه برخی کشورها گفت که آلمان در تالش است همکاری های 
بین المللی را ایجاد و تقویت کند.ماس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه 
قدر تا رونمایی از سیستم پرداخت مستقل از دالر که اتحادیه اروپا وعده 
ایجاد آن برای حفظ توافق هسته ای و روابط اقتصادی با ایران را داده است 
فاصله داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در هفته های پیش رو این کانال مالی 
را نهایی کنیم. ما در حال تامین الزامات نهایی نظیر تعیین کشوری که میزبان 
مقر این مکانیزم باشد هستیم.ماس با اشاره به فشارهای مقامات آمریکایی 
بر اروپا به منظور رها کردن ایده مکانیزم پرداخت گفت: به خاطر این 
فشارها، کار آسانی در پیش نداریم.پیش تر مایا کوچیجانکیچ، سخنگوی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص راه اندازی مکانیزم مالی 
همکاری با ایران گفته بود که طبق اطالعات به دست آمده، کار ادامه دارد 
و پیشرفت های خوبی در این خصوص حاصل شده است.وی همچنین با 
اشاره به این که مکانیزم ویژه »اس پی وی« به زودی رونمایی خواهد شد، 
اظهار کرده بود که این کار در هفته های آینده به منظور ارتقای تجارت 
ایران انجام خواهد شد و این مکانیزم بخشی از تالش های  با  قانونی 
گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای سال 2۰۱5 با ایران 

است.

طرح مجلس برای ساماندهی حقوق و 
پاداش های نجومی 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، از طرح تعدادی 
از نمایندگان برای ساماندهی دستمزد و پاداش های نجومی شرکت های 

دولتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص 
بودجه شرکت های دولتی، گفت: مجلس شورای اسالمی عماًل به بررسی 
دو_سوم بودجه ورود نمی کند و بودجه مربوط به شرکت های دولتی و 
بانک ها و برخی نهادها را مورد بررسی قرار نمی دهد.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: اعتبار کلی بودجه ۱۷۳۰ هزار 
میلیارد تومان است که 4۷۰ هزار میلیارد آن مربوط به بودجه عمومی 
دولت است که در مجلس بررسی می شود و ۱2۳۰ هزار میلیارد تومان آن 
بودجه شرکت های دولتی است.وی با اشاره به افزایش 4۰ تا 5۰ درصدی 
بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه سال ۹۸ تصریح کرد: به دلیل 
نگرانی از ورود این اعتبارات به هزینه های جاری و پرسنل شرکت های 
دولتی، در صدد تهیه طرحی هستیم. در صورت تصویب نهایی این طرح، 
کارکنان شرکت های دولتی نیز طبق قانون اداری و استخدامی کشوری، 
حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:در 
حال حاضر کارکنان شرکت های دولتی بر اساس مصوبات هیئت مدیره 

شرکت ها، حقوق و پاداش دریافت می کنند.

 تاکید بر لزوم فرهنگسازی اهدای عضو؛
توان اهدای عضو در ایران ۴ برابر 

آمار فعلی است

سال  پایان  گفت:  ایران  عضو  اهداء  انجمن  مدیرعامل 
گذشته شاخص اهدای عضو )در یک میلیون نفر جمعیت( 
در ایران به ۱۱.۸ رسید؛ درحالیکه با توجه به آمار باالی 
مرگ مغزی در کشور، این توان را داریم که آن را تا چهار 

برابر افزایش دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کتایون نجفی زاده در اولین 
دوره آموزش تخصصی و مدیریتی فراهم آوری اعضای 
پیوندی استان کرمانشاه، با بیان اینکه اهداء عضو مسئله ای 
اجتماعی و ملی است که باید برای ترویج آن در جامعه 
مردم  برای  است  ضروری  افزود:  کنیم،  فرهنگ سازی 
فرهنگ سازی کنیم که افراد مرگ مغزی در واقع مرده هایی 
دارد. تپش  برای مدتی کوتاه  تنها قلب شان  هستند که 
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران با بیان اینکه افراد مرگ 
مغزی یک درصد از افراد فوت شده جامعه را تشکیل 
می دهند، گفت: معتقدیم اینها افرادی هستند که خداوند 
به آنها توفیق داده تا مرگی قهرمانانه داشته باشند و باعث 
نجات جان انسان های دیگر شوند.وی رشد اهدای عضو 
در ایران را از سال ۷۹ تا پایان سال گذشته خوب توصیف 
کرد و گفت: سال ۷۹ شاخص اهدای عضو در کشور برای 
هر یک میلیون نفر، دو دهم درصد بود که این رقم در سال 
۹۶ به ۱۱.5۸ رسیده که پیشرفت خوبی است.نجفی زاده 
افزود: البته باتوجه به آمار باالی مرگ مغزی در ایران، توان 
اهدای عضو در ایران چهار برابر این میزان است. از سوی 
دیگر تعداد بیماران نیازمند پیوند ما رقم باالیی یعنی حدود 
25 هزار بیمار است که متاسفانه روزانه تعدادی از آنها به 

دلیل نرسیدن عضو جان خود را از دست می دهند.
در ادامه دکتر مهدی شادنوش پیوند اعضا را قله پزشکی 
دنیا دانست و با اشاره به اهمیت این امر در احیاء و زنده 
کردن مجدد انسان ها، گفت: مقوله پیوند اعضا در کشور 
ایران به عنوان یک کشور دینی از دیرباز موانعی داشت 
که در سال ۶۸ با فتوای امام خمینی )ره( بستر انجام آن 
در کشور فراهم شد.وی بابیان اینکه ۱۱ سال پس از فتوای 
امام )ره(، تصویب قانون پیوند اعضا در مجلس و صدور 
فتوا از سوی دیگر مراجع، راه پیوند اعضا را در ایران 
هموارتر کرد، افزود: مجموعه این اقدامات باعث شد تا 
امروز شاهد باشیم که امر پیوند اعضا در ایران بصورت یک 
حرکت رسمی در جریان باشد، اما برای شتاب این حرکت 
مرکز  داریم.رئیس  بیشتری  مساعدت  به  نیاز  قدرتمند 
مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت تاکید 
کرد: از سال ۷۹ که قانون پیوند اعضا در مجلس به تصویب 
رسید تا پایان سال ۹۶، میزان پیوند اعضا در ایران رشدی 
۶۰ درصدی داشته، اما این رشد هنوز جوابگوی میزان نیاز 
کشور نیست.وی در ادامه به وقوع ساالنه ۱۶ هزار حادثه 
ناشی از تصادفات در کشور اشاره کرد و گفت: حدود پنج 
تا شش هزار نفر از این افراد حادثه دیده، دچار مرگ مغزی 
می شوند که 25۰۰ تا چهار هزار نفر از آنان قابلیت اهداء 
عضو دارند.وی تعداد ساالنه اهداء عضو در ایران را کمتر 
از ۱۰۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: در سال ۹۶ تعداد اهدای 
عضوهای انجام شده در ایران ۹2۶ نفر بوده است.شادنوش 
همچنین با بیان اینکه در کشور 25 هزار نفر در لیست انتظار 
پیوند اعضا قرار دارند، عنوان کرد: در حال حاضر با این 
تعداد اهداء عضو در کشور تنها می توانیم ۱5 درصد از این 
افراد در لیست انتظار را جواب دهیم و ۸5 درصد آنها درد 
می کشند.وی اضافه کرد: هر سه ساعت یک نفر و روزی 
هفت تا ۱۰ نفر از این تعداد به این دلیل که عضوی برای 
اهداء نیست که به آنان داده شود، جان خود را از دست 
می دهند.  با این روال اهداء عضو در کشور تا سال ۱4۰۰، 
درصد افراد در لیست انتظار که می توانیم به آنها پیوند عضو 
بدهیم به 45 درصد افزایش می یابد که اصال رضایت بخش 

نیست، لذا باید آن را به ۷5 درصد برسانیم. 
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت 
بهداشت بر لزوم فراهم کردن زیرساخت و فرهنگ سازی 
برای باال بردن آمار اهداء عضو درکشور تاکید کرد و گفت: 
سال ۹۶ تعداد افراد دارنده کارت اهداء عضو در کشور به 

پنج میلیون نفر رسید.

خبرخبر

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
سال ۹۸، از پیش بینی رییس سازمان برنامه و بودجه 
برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۸ خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمود نگهبان سالمی 
با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق با 
حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و 
بودجه، همتی رییس کل بانک مرکزی و زنگنه وزیر 
نفت اظهار کرد: در این جلسه دکتر نوبخت سه هدف 
اصلی بودجه را اشتغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم 
دانست.وی افزود: آقای دکتر نوبخت همچنین گفت 
۶5۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد 
و هفت هزار شغل در سال ۹۸ در نظر گرفته شده و 

همچنین ۱4 میلیارد دالر با ارز 42۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساسی و دارو .. پیش بینی شده است.نماینده 
مردم خواف و رشتخوار در مجلس اضافه کرد: آقای 
دکتر همتی نیز پیرامون نحوه و میزان تامین ارز مورد 
عنوان  را  مطالبی  مرکزی  بانک  توسط  کشور  نیاز 
کرد و آقای مهندس زنگنه هم مواردی را در مورد 
درآمدهای نفتی و میزان فروش نفت مطرح کرد.
نگهبان با اشاره به پیش بینی الیحه بودجه سال ۹۸ 
در دو سقف، گفت: سقف اول 4۰۷ هزار میلیارد 
تومان و سقف دوم 44۷ هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
 همچنین در این الیحه منابع شرکت های دولتی، 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها ۷2 

درصد، درآمدهای اختصاصی دولت 4 درصد و منابع 
عمومی دولت 24 درصد است.این عضو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ یادآور شد: در این الیحه 
اعتبارات هزینه ای ۳2۰ هزار میلیارد تومان، اعتبارات 
تملک دارایی سرمایه ای ۶2 هزار میلیارد تومان و 
اعتبارات تملک دارایی مالی 25 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.وی ادامه داد: در الیحه بودجه 
درآمدهای مالیاتی ۱2۶ هزار میلیارد تومان، صادرات 
رسمی نفتی یک ونیم میلیون بشکه در روز، سهم 
صندوق توسعه ملی 2۰ درصد و متوسط قابل وصول 
هر بشکه نفت صادراتی 54 دالر در نظر گرفته شده 
است. همچنین نرخ تسعیر ارز کاالهای اساسی 42۰۰ 
پیش بینی  تومان  ارز 5544  نرخ  متوسط  و  تومان 

شده و ۱4 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی 
در نظر گرفته شده است. نگهبان ادامه داد: در الیحه 
میلیارد  هزار  عمومی 2۰۸  درآمدهای  بودجه ۹۸، 
تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱4۸ هزار 
میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی 5۱ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. این نماینده مجلس 
با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق حمایت از 
معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، افزایش شفافیت 
و انضباط بودجه ای، حمایت از تولید و اشتغال، توجه 
ویژه به فرهنگ و افزایش پایداری بودجه در مقابل 
تحریم ها و شوک ها را از ویژگی های الیحه بودجه 

در شرایط تحریمی عنوان کرد.

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 

محلی فاز 3 رجائی شهر کرج 
رجائی  محل  در  صبح   9 ساعت   97/11/4 مورخ  پنجشنبه  روز  در 
شهر – بلوار انقالب – میدان انقالب جنب پست خ ششم بلوک 2 
دفتر تعاونی برگزار می گردد. از کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم 
می  نباشد  میسر  مجمع  در  عضوی  حضور  که  صورتی  در  رسانند. 
تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
- این مجمع عمومی با حضور دو سوم کل اعضای تعاونی رسمیت 

خواهد یافت. 
دستور جلسه :  1-طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق 

با قانون بخش تعاون 
2-طرح و تصویب اصالح و تغییرات مواد شش و چهار اساسنامه 

هیات مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (
 شرکت تعاونی مصرف محلی فاز 3 رجائی شهر کرج

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت 
اول( این شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 در محل 
کرج واقع در رجائی شهر – بلوار انقالب – میدان انقالب جنب پست خ ششم بلوک 2 دفتر 

تعاونی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
یادآوری می شود:  1-در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره 
و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف مدت7روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور 

تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه 
داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی – تخصصی و تجربی - کارت 

ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تعاونی تحویل نمایند.  
3- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب و نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- طرح تصویب بیالن مالی سنوات گذشته منتهی به 96/12/29 
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 
رئیس هیئت مدیره 

آگهی مناقصه 97/57/گ53
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 3,۱87,۱85     )شماره مجوز: ۱3۹7-5467(

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، موضوع خرید اقالم 
موضوع مناقصه را طبق شرایط کلی ذیل و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.

موضوع مناقصه: خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400و10 دستگاه ایستگاه کابینتی 1000
انواع تضمین:  شرکت در مناقصه: مبلغ 1,238,750,000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی 

پیش پرداخت: معادل 25 درصد مبلغ معامله
انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی فروشنده

شرایط مناقصه گر: داشتن شخصیت حقوقی- تجربه مرتبط- توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز – داشتن امکانات و نیروی متخصص 
به تعداد کافی- توانایی تهیه تسلیم ضمانتنامه- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: 
اعالم آمادگی کتبی- معرفی نامه- تکمیل و ارائه فرم کد گذاری شرکت گاز استان کرمانشاه- ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و ارائه کد شرکت در 
پایگاه- تکمیل و ارائه فرم ارزیابی کیفی شرکت گاز استان کرمانشاه جهت مناقصه – ارائه شناسه ملی – ارائه کد اقتصادی – ارائه سوابق کاری شرکت 
)به خصوص با مجموعه وزارت نفت( همراه تاییدیه های الزم – گواهی نامه استاندارد و کیفیت سازنده – گواهی نامه نمایندگی از کمپانی سازنده )در 
صورت وجود ( – گواهی نامه از اداره بررسی منابع تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت گاز با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه – گواهینامه ارائه گارانتی 

کاال با ذکر مدت
محل و زمان: 

1-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 9 تاریخ 97/10/27 در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان 
2-مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی /مالی /تضمینی: تا ساعت9 تاریخ 97/11/14 در محل حراست شرکت گاز استان

4-زمان گشایش پاکات فنی – تضمین: ساعت 9:30 تاریخ 97/11/15 در محل سالن جلسات شرکت گاز استان
5-گشایش مالی) دو مرحله ای(: در این مناقصات زمان بازگشایی پاکات مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها پذیرفته شده است کتبا اعالم می 

گردد.
سایر توضیحات: 1-قیمت پیشنهادی باید شامل قیمت کاال، عوارض و مالیات دولت و هزینه حمل تا انبار خریدار باشد.

2-درج شماره و تاریخ دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرح کاال و شماره تقاضا بر روی پاکات پیشنهادات ارسالی الزامی است.
3-نوع بسته بندی کاال می بایست مطابق با مشخصات تعیین شده در قرارداد باشد 

4-به پیشنهادات ناقص ترتیب اثر داده نمی شود
5-مناقصه گران می توانند فرم های کدگذاری و فرم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی شرکت گاز کرمانشاه )www.nigc.ksh.ir( دریافت دارند.

6-برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات می بایست به آدرس اینترنتی پایگاه ملی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.
7-مدارک مناقصه بین مناقصه گران واجد شرایطی که به تشخیص این شرکت از بین متقاضیان انتخاب خواهند شد،) مناقصه گرانی که امتیاز 
مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند ( توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 
در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر می توانند با تلفن 34278783- 083 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی فقدان سند مالکیت
 یازده سهم مشاع از ۳2 سهم ششدانگ اعیانی  پالک ثبتی ۱2/255- اصلی  بخش 
5 خوی که در دفتر امالک جلد 5 صفحه 4۰۱۱۸5 ذیل ثبت ۱2۳۳۹24 بنام حیدر 
صمصامی  ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس  انتقاالتی صورت 
به صفر صمصامی  ۱5 خوی  دفتر  سند شماره 4۱/۸/۱2-242۳۷  برابر  که  گرفته 
انتقال قطعی یافته که نامبرده فوت سپس وراث نامبرده نامبرده »با ارائه استشهادیه  
اعالم نموده اند سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱2۰- 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 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

متن آگهی
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱4۱2۰۰۷۳۶)بایگانی۹۷۰۷5۸(دعوی 
خانم کریمه اشرفی فرزند سید موسی به طرفیت آقای هادی دریس فرزند کریم 
قرارارجاع امربه داوری صادرگردیده باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
دستورماده۷۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی مراتب 
و  کثیراالنتشاردرج  ازجراید  دریکی  انتشارآگهی  ازطریق  نوبت  داوریک  ابالغ 
منتشرمی گردد به خوانده ابالغ می گرددظرف یک هفته ازتاریخ نشر آگهی جهت 
معرفی داوربه شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر مراجعه ودرغیراین صورت مراتب 

قانونی اعمال می گردد.شماره م الف:۹/۱۱۰۷
محمود مقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

 نوبت اول

شرکت گاز استان کرمانشاه
)سهامی خاص(

 نوبت اول

سه هدف بودجه؛ اشتغال، کاهش فقرمطلق و مهار تورم

پیش بینی ایجاد بیش از یک 
میلیون شغل در سال 9٨

امور  وزارت  ماهه  سه  گزارش  دوازدهمین  گفت:  مجلس  ای  هسته  کمیته  رییس 
خارجه درمورد اجرای برجام طبق قانون ۲6 دی 1397 به مجلس ارائه می شود که 
پس از آن گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را تهیه می کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و المسلمین »مجتبی ذوالنوری« اظهار 
دو  از  را  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  ماهه   6 گزارش  داشت: 

گزارش آخر دستگاه دیپلماسی تهیه می کنیم.
وی افزود: پس از ارائه گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام، گزارش 6 ماهه ما 
تهیه و نهایی می شود، در این راستا بازدیدهایی که قرار است از بخش های مختلف 

انجام شود بعد از تقدیم گزارش دوازدهم دستگاه دیپلماسی اعالم می شود.
از سوی  رسیده  های  گزارش  وضعیت  آخرین  درمورد  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
و سیاست  ملی  امنیت  و گزارش های کمیسیون  برجام  امور خارجه درمورد  وزارت 
در صحن مجلس  این کمیسیون  دوم  و  اول  ماهه   6 گزارش  خارجی مجلس گفت: 

شورای اسالمی قرائت شده است.
نیز  این کمیسیون تخصصی مجلس  و چهارم  ماهه سوم   6 گزارش  یادآور شد:  وی 
کمیته  است.رییس  شده  مجلس  رییسه  هیات  تحویل  که  است  ماه  چند  و  تجمیع 
ما  کرد:  تصریح  دهم  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  ای  هسته 
مجلس  علنی  جلسه  در  و  گیرد  قرار  مجلس  کار  دستور  در  گزارش  این  منتظریم 

شورای اسالمی قرائت شود.
گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه است از اجرای برجام در راستای اجرای تبصره 
یک قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« 
مصوب ۲1 مهرماه 1394 مجلس شورای اسالمی تهیه و به کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی تقدیم می شود.

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی برگزاری 
اجالس ضد ایرانی در لهستان را جنگی روانی دانست که می تواند به عرصه شکست 

آمریکایی ها تبدیل شود.
اظهارات  به  واکنش  در  فالحت پیشه  حشمت اهلل  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان گفت: 
برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان اقدام انفعالی آمریکاست. پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا افسر ارشد اطالعاتی است که وظیفه اش پوشاندن شکست های آمریکا در حوزه 
عملی در قالب یکسری جنگ های روانی است که این سیاست را در قبال جمهوری 
با  آمریکایی ها  در حال حاضر  داد:  توضیح  است.وی  گرفته  پیش  در  ایران  اسالمی 
رسوایی منطقه را ترک می کنند خودشان هم اذعان دارند که در شکل دادن داعش 
نقش اصلی داشتند و در بیرون راندن داعش و شکست آن برخی کشورها همچون 
ایران و روسیه موفق عمل کردند. آمریکا در شرایطی که موضوع خروج از منطقه را 
مطرح می کند و جایی در منطقه ندارد، برگزاری اجالس در لهستان را بیان کرده که 
این یک جنگ روانی است، چون آمریکا جایی در عمق استراتژیک ایران و منطقه 
ندارد و تنها برای جبران شکست های عملیاتی اش این موارد را بیان کرده است.وی 
ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی می توان در قالب دیپلماسی عمومی پاسخ  در 
داد چون آمریکا بسیاری از معاهدات بین المللی از جمله برجام را بر هم زد و اقدام 
غیرقانونی انجام داد که این در حوزه بین المللی مشهود است. ایران باید سیاست های 
همسو با جامعه بین الملل را دنبال کرده و راهبردهای متناسب با ثبات در منطقه 
را در پیش بگیرد.وی اظهار کرد: قطعا برگزاری این اجالس از سوی سیاستمداران 
گرفت، چون  قرار خواهد  انتقاد  مورد  آمریکا  رسانه ای  و  محافل سیاسی  و  اروپایی 

آمریکا با چنین اقداماتی تنها بی ثباتی در منطقه را دامن می زند.

ارائه گزارش برجامی وزارت خارجه 
۲6 دی به مجلس

فالحت  پیشه: آمریکا به  دنبال 
جنگ روانی است
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 چه خبر از حیاط خلوت تعاونی مسکن
 دانشگاه تبریز؟!

این روزها اخبار کوتاهی های برخی تعاونی های مسکن،خدماتی 
اقشار  به ویژه درمیان  و رفاهی موجب بروز نگرانی های مختلف 
قبیل  این  به وعده های  اعتماد  با  کم درآمد شده است. قشری که 
تعاونی های نه چندان کارآمد و به ظاهر معتبر، اندک سرمایه خود 
را با هدف ارتقای جزئی اقتصادی در زندگی، به دست آنها سپرده 
اند و امروز سرخورده از وعده های سرخرمن، اموال شان را دور 

از دسترس می بینند.
که  هاست  تعاونی  همین  ازجمله  تبریز  دانشگاه  تعاونی  شرکت 
بیش از ۱۷سال پیش، بخشی از اراضی منطقه کرکج تبریزمعروف 
تعاونی  اعضای  به  مسکونی  کاربری  باعنوان  را  سبالن  شهرک  به 
فروخته و بعداز دریافت مبالغ تعیین شده، ضمن کوتاهی در تفکیک 
و تحویل اراضی، در پاسخ به اعتراض خریداران، اظهارداشته است 
که زمین های مورد نظر دارای کاربری فضای سبز بوده که بایستی 

تعیین تکلیف گردد!
این درحالیست که درکلیه مبایعه نامه های تنظیم شده این تعاونی، 
واحد  )احداث  عنوان  با  طورمشخص  به  معامله  مورد  اراضی 

مسکونی( ذکر شده است.
در  هست  که  هرچه  تبریز  دانشگاه  تعاونی  دوگانه  ادعای  علت 
ربط  ذی  مسؤالن  متاسفانه  اما  نهفته  تعاونی  این  مکاتبات  و  اسناد 
از  بیش  طی  تعاونی  اعضای  شده  ضایع  حقوق  به  توجهی  بی  با 
۱۷سال،فقط به ارائه توضیحاتی مختصر و پاس کاری های متداول 
به  مکلف  را  خود  وهرگز  کرده  اکتفا  تکلیف  رفع  درجهت  اداری 
شفاف سازی و رفع سریع مشکل ندانسته اند و اینک مردم با رکود 
افراد  های  مباالتی  بی  تاوان  تعاونی،همچنان  این  در  خود  سرمایه 

نشسته بر مسند مدیریت تعاونی را می دهند.
اقدام  مسکونی،  کاربری  برعدم  علم  با  تبریز  دانشگاه  تعاونی  چرا 
به فروش زمین های شهرک سبالن در ۳۰ هکتاری کرکج با عنوان 
این  به  رسیدگی  مسؤلیت  نهادی  و  ارگان  کدام  و  کرده  مسکونی 
تخلف را داشته است؟ و اگر ادعای تعاونی مذکور برمبنای استعالم 
کتبی بوده، کدام دستگاه با کارشکنی،موجبات ضرر و زیان اعضای 
این تعاونی را فراهم کرده است؟ و البته بدون چشم پوشی از مسببان 
بروز این مشکل، چرا طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکنون هیچ اقدام 
عملی ثمربخش در راستای تعیین تکلیف یا تحویل اراضی معوض 
به منظور جلوگیری از بروز ضرر و زیان برای اعضا صورت نگرفته 
است؟ تکلیف خسارات ناشی از کوتاهی های تعاونی دانشگاه تبریز 
که امروز بعداز بیش از ۱۷ سال متوجه اموال مردم شده، چیست وآیا 

به زودی این اراضی محقق خواهند شد یا ...؟
این ها سواالتی هستند که خیل بسیاری از اعضای تعاونی طی تماس 
های مستمر با دفتر روزنامه  زمان در پی پاسخ آنها بوده و با سکوت 
مسؤالن ذی ربط ،این پرسش اصلی را مطرح می کنند که:درحیاط 

خلوت تعاونی دانشگاه تبریز چه می گذرد؟

یادداشت

گردهمایی  بزرگترین  امینی هرندی-اصفهان: 
و  بازرگانان  تامین کنندگان،   ، تولیدکنندگان 
متخصصان زنجیره آهن و فوالد ایران در قالب 
صنعت  این  نمایشگاه  و  جشنواره  نخستین 
لغایت  دیماه   ۱۷ از  تهران  میالد  برج  محل  در 
جامع  نمایشگاه  این  در  شد.  برگزار  دیماه   2۰
از  حمایت  و  بومی سازی  فرصت های  ارائه  با 
تولیدات داخلی در حوزه صنعت آهن و فوالد 
به برگزیدگان این صنعت به رسم یادبود جوایزی 

اهدا گردید.
رئیس شرکت ایمیدرو در این گردهمایی توجه به 
مسائل زیست محیطی را از اهداف و چشم انداز 
هر  الزامات  از  گفت:  و  اعالم  صنعت  وزارت 
صنعتی توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه 
ثروت  از  معتقدیم  ما  است،  صنعت  هر  پایدار 
انباشته شده می بایست در جهت توسعه کشور 
تشکیل  با  باید  دلیل  همین  به  و  کرد  استفاده 
کنسرسیوم بزرگ این کار میسر شود.  معاون وزیر، 
توجه به زیرساخت ها در کشور را نیز از جمله 
مواردی دانست که باید به آن توجه شد  و گفت: 
راه آهن جمهوری اسالمی  با  این خصوص  در 
هفته گذشته مذاکراتی را انجام دادیم و در مجموع 
ما آمادگی داریم تا مشکالت تک تک شرکت های 

فوالدی را پیگیری و حل نمائیم.
در مراسم افتتاح این جشنواره دکتر سبحانی رئیس 

بیان  با  جشنواره،  رییس  و  ایران  فوالد  انجمن 
تاریخچه ای از صنعت فوالد در ایران گفت: بیش 

از 5۰سال قبل یعنی از سال ۱۳4۱ کلنگ ذوب 
آهن بر زمین زده شد و فاز اول آن قبل از انقالب 
اسالمی ایران آغاز به کار نمود اما پس از انقالب 
اسالمی با وجود دفاع مقدس و مشکالت جنگ،  
صنعت فوالد به راه خود ادامه داد و امروز ظرفیت 
رسیده  سال  در  فوالد  تن  میلیون  به ۳5  بالفعل 
نمایشگاه  این  برپایی  انگیزه  پیرامون  است. وی 
تولید  شرکت های  شدیم  متوجه  داشت:  اظهار 
کننده فوالد یا زیرمجموعه فوالد از دانش های به 
روز یکدیگر با خبر نیستند و این در حالی است 

که تحریم ها شدید شده و برخی از این واحدها 
دچار مشکل شده اند.

دکتر غریب پور معاون وزیر صنعت و رییس شرکت 
ایمیدرو ضمن تشکر از همه دست اندرکاران این 
نمایشگاه در خصوص چشم انداز این صنعت در 
کشور گفت: صنعت فوالد، صنعتی است که در 
برخوردار  دالری  میلیارد   22۰۰ گردش  از  دنیا 
است و ۶۶ درصد آن را به فوالد و سنگ آهن 
اختصاص می دهد و جنگ تجاری که سال گذشته 
ایران  در  بود.  فوالد  روی  به  شد  آغاز  میالدی 
صنعت فوالد به لطف خدا از روز اول تا به امروز 
به رقم ۳5 میلیون تن رسیده است و این رخداد 

نتیجه اراده مردانی  کمی نیست و این محصول 
است که در این صنعت ایده پردازی و آنها را اجرا 
کرده اند  وی با اشاره به ظرفیت تولید و صادرات  
۳۳ میلیون تن فوالد در کشور گفت نقش ارزنده 
این صنعت را در این محال نشان می دهد که تا 

پایان آبان ماه صادرات به ۳/۳ میلیارد دالر رسید.
خداد غریب پور در خصوص برنامه های آتی هم 
گفت: در سال جاری حدود یک میلیارد دالر طرح 
افتتاح می شود و سال آینده هم ۱/5 میلیارد طرح 
وارد مدار تولید خواهد شد. معاون وزیر صنعت 
در ادامه اعالم داشت: در جامعه فوالد چشم انداز 
ما باالی ۷۰ درصد است و امیدواریم بتوانیم آن را 

افزایش داده  و موانع این راه را رفع کنیم.
غریب پور تصریح نمود: سیاست های ما مشخص 
طرح های  شناسایی  و  اکتشاف  بدنبال  و  است 
جدید هستیم تا حتی در کنار بخش خصوصی از 

این بخش استفاده ببریم. سیاست دیگر، گفتگو با 
انجمن های صنعتی و صنفی و سازمان های مردم 
نهاد است، برای برون رفت از مشکالت، ما باید 
گوش شنوا داشته باشیم و صنعتگران هم باید در 
بیان مشکالت راحت باشند تا همواره در کنار هم 
با دست های به هم فشرده بویژه در شرایط تحریم 

بتوانیم نتیجه فوق العاده ای را شاهد باشیم.
زیست  مسائل  به  توجه  ایمیدرو  رئیس شرکت 
محیطی را نیز از دیگر اهداف و چشم انداز وزارت 
صنعتی  هر  الزامات  از  گفت:  و  اعالم  صنعت 
توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار 
انباشته  ثروت  از  معتقدیم  ما  است،  هر صنعت 
شده می بایست در جهت توسعه کشور استفاده 
کرد و به همین دلیل باید با تشکیل کنسرسیوم 
این کار میسر شود.  معاون وزیر، توجه  بزرگ 
به زیرساخت ها در کشور را نیز از جمله مواردی 
دانست که باید به آن توجه شد  و گفت: در این 
هفته  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  با  خصوص 
گذشته مذاکراتی را انجام دادیم و در مجموع ما 
آمادگی داریم تا مشکالت تک تک شرکت های 

فوالدی را پیگیری و حل نمائیم.
دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت هم در 
و  نمود  اشاره  کوتاه  مطلب  چند  به  مراسم  این 
به یکی  امروز صنعت فوالد کشور  بیان داشت: 
این  افتخار  و  است  شده  تبدیل  مهم  صنایع  از 
پیشرفت متعلق به شما و جمهوری اسالمی است.
امروز در صنعت فوالد  افزود:  ادامه  در  سرقینی 

و  دارد  اختیار  در  را  جهان  دهم  رتبه  ایران 
خوشبختانه از رتبه پانزدهم در سال ۹2 امروز با 
پنج پله صعود به رتبه دهم جهان رسیده ایم و این 

افتخار متعلق به شما صنعتگران است.
خصوص  در  معدن  و  صنعت  وزیر  معاون 
صادرات فوالد ادامه داد: صادرات ما در طی شش 
ماهه اول امسال ۱۰ درصد رشد و از لحاظ ارزش 
ماهه  هشت  این  در  و  داشته   رشد  درصد   2۳
نیز خوشبختانه افت نداشته ایم اما نیاز داریم در 
خصوص صادرات زحمت بیشتری کشیده شود.

فوالدگر رییس کمیسیون صنعت و معدن با اعالم 
اینکه هم اکنون جمعیت کشور ما در جهان یک 
تولید  در  ما  سهم  و  است  دنیا  جمعیت  درصد 
فوالد هم اکنون به ۱/۶ درصد رسیده است گفت: 
خوشبختانه در این سالها این آمار رشد این صنعت 

را نشان می دهد و این قابل توجه است.
فوالد  شرکت  مدیرعامل  عظیمیان  مهندس 
با حضور در نشست تخصصی  مبارکه اصفهان 
برون  گفت:  داخلی  فناوری های  از  بهره برداری 
مبارکه  فوالد  در  همواره  بومی سازی  و  سپاری 
در  فناورانه  پیشنهادهای  و  است  داشته  وجود 

لیست قراردادهای ریسک پذیر قرار می گیرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: فعالیت های 
دانست،  تعطیل ناپذیر  مبارکه  فوالد  در  فناورانه 
گذشته ایم  نمایشی  فعالیت های  زمان  از  دیگر 
افزارها و سیر جذب  نیز نرم  و در حال حاضر 
شرکت های دانش بنیان شکل گرفته و هیچگاه به 

دنبال سرقت اطالعات نیستیم.

رییس شرکت ایمیدرو:

الزامات هر صنعت، توجه به محیط زیست و توسعه پایدار است

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  دارای شناسنامه شماره     54۸ بشرح  دلبری  فریده  آقای  
۹۷2۰۳5 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن سلمان پورخوئی بشناسنامه 2۳۷   در تاریخ ۹۷/۸/2۸ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  پریوش سلمان پور خوئی  
فرزند حسن    –ش ش 5۶5۳   خوی –دختر متوفی/2-  لیال سلمان پور خوئی  
فرزند   حسن    -ش  ش    2۷۹۰24۹4۹۰ خوی-دختر متوفی/۳-   حمیرا سلمان 
پور خوئی  فرزند حسن  -ش  ش  2۷۹۰۸4۳۶42 –خوی-دختر متوفی/4-   فریده 
دلبری فرزند خلیل    - ش ش  54۸۰ -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول – نوبت اول
شماره   اجراییه   حسب   و    ۹۷۰۱2۳ اجرایی   کالسه  پرونده   موجب   به 
۹۷۱۰42۱42۰۳۰۰۰۰2 صادره  از شعبه  سوم  دادگاه  حقوقی  لنگرود  محکوم  
علیهما  آقایان  سید  رکن  الدین  اشرفی  و محسن  حسینی  به  پرداخت  مبلغ 
5۳۸5۰۰۰۰۰ ریال  بابت اصل  خواسته  و خسارت  تاخیر تادیه دین از  تاریخ  
۱۳۹۶/2/۳۰  الی  یوم  الوصول  و پرداخت  مبلغ ۱۱۸۸۰۰۰  ریال هزینه  دادرسی  
و تادیه  مبلغ  4۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه  کارشناسی  و مبلغ سی  وشش  هزار تومان  
هزینه  نشر آگهی  در روزنامه  در حق  آقای  عزیز  صالحی  گلسفیدی  و همچنین  
مبلغ  بیست  و پنج  میلیون  ریال بابت  نیم عشر  دولتی  محکوم  گردیده  اند  
محکوم له  در راستای  وصول  محکوم به  یک قطعه  ملک  واقع در  لنگرود  - 
روبروی  مسجد  جامع – کوی  یاسر  - انتهای  کوچه  فاتح  سمت  چپ  از 
امالک  محکوم  علیهما  ) هر کدام  مالک  سه دانگ  مشاع  از شش  دانگ (  را 
به این اجرا  معرفی  نموده است  که ملک  تعرفه  شده  توقیف  و مشخصات  آن 

به  شرح  ذیل  می باشد.
ملک  تعرفه  شده  ششدانگ  یک ساختمان  به پالک  ثبتی  25  فرعی  از اصلی  
۱۰۷۸  بخش  ۱5  گیالن  مشتمل بر  هشت  دستگاه  آپارتمان  نوساز  با هشت  
باشد  که هنوز    متر  مربع  می  به مساحت  ۱۶۰۰   انباری  جمعا   پارکینگ  و 
تفکیک  آپارتمان  صورت نگرفته  است  . ملک  تعرفه  شده دارای  امتیاز  آب 
،برق  و گاز  برای  هر واحد  می باشد  الزم  بذکر است  ملک  یاد شده  حسب  
استعالم  از اداره  ثبت  اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود  دارای  دو محدودیت  
رهنی  شماره  5۳44۱  مورخ ۱۳۹۶/۱2/2۱  دفتر خانه  اسناد رسمی  شماره  ۱۰  
لنگرود  به نفع  بانک  مسکن  از قدرالسهم  مشاعی  محکوم  علیه  آقای  محسن 
حسینی  و محدودیت  رهنی  شماره 4۹۳۰2  مورخ ۱۳۹۳/۱2/24 دفتر خانه  اسناد 
رسمی  شماره  ۱۰  لنگرود  به نفع  بانک  مسکن  از قدرالسهم  مشاعی  محکوم  

علیه  آقای  سید  رکن  الدین  اشرفی  می باشد.
ارزش  ملک  حسب  نظر  کارشناس  منتخب  دادگستری  چهل  میلیارد  ریال 

معادل  چهار میلیارد  تومان  بر آورد  شده است.
  ملک  مذکور  از طریق  مزایده  در روز  سه شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶  از ساعت ۱۱ 
الی  ۱2  صبح  در  محل  شعبه  اول اجرای احکام  مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  
می رسد. مزایده  از قیمت  کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی است که 
بیشترین  قیمت را  پیشنهاد نماید . ده درصدقیمت  مزایده  فی المجلس  از برنده  اخذ  
و نامبرده  مکلف  است  ظرف  مدت یکماه  نسبت  به پرداخت  باقیمانده  وجه  اقدام  
نماید  در غیر  اینصورت  در موعد مقرر فوق  سپرده  واریزی  پس از  کسر  هزینه های  
اجرایی  به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد شد. متقاضیان  شرکت  در مزایده  
ظرف  5  روز  قبل از  تاریخ  مزایده  می توانند  با هماهنگی  اجرای  احکام  مدنی  از 
محل  ملک  بازدید  به عمل  آورند این آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  

های کثیراالنتشار  محلی  جهت  اطالع  عموم  درج  می گردد.
5۱۱4- دادورز  شعبه  اول  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان  لنگرود -  قاسمی

اجرائیه
مشخصات محکوم له: بانک رفاه کارگران با نمایندگی آقای محمد بنجوئی 

بهمنی  بوشهر-  نشانی:  به  محمد  فرزند  کیا  عباسی  هنا  علیه:  محکوم  مشخصات 
میرعلمدار ۳ کوچه اساتید ۱۳ کوچه دکتر حمیدی پالک ۳ سمت چپ 

به  به محکومیت خوانده  به: شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۷۷45۶۰۳۷۰۰ حکم  محکوم 
پرداخت مبلغ 4/۷4۰/۷۳۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4۷۶/25۹ ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست ۹۷/۳/5 تا یوم الوصول 
با توجه به شاخص ساالنه بانک مرکزی که توسط اجرای احکاتم محاسبه می گردد 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان بوشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جعفر اکبرزاده ربطی دارای شناسنامه شماره  ۱۰۷۷   بشرح دادخواست به 
کالسه  ۳/۹۷2۰۰2ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان سیمین اکبرزاده ربطی بشناسنامه ۱۳۰۹ در تاریخ ۹۷/۸/5 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   میرمحمد 
کیا سجادی فرزند میر مسعود    –ش ش 2۷۹۱4۹۸4۰۰   خوی –پسر متوفی/2-  
میرمسعود   سجادی فرزند میرقاسم -ش  ش    2۷5۳۶۱۸5۷۷ –اورمیه-همسر 
متوفی/۳-  جعفر اکبرزاده ربطی فرزند یعقوب  -ش  ش  ۱۰۷۷   – اورمیه –
پدرمتوفی/4- پروین سم تراش فرزند یوسف   - ش ش  ۱۰۳   -اورمیه-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

آگهی
کالسه پرونده ۱4/4۱۶/۹۷  شماره دادنامه ۸5۸-۹۷/۹/۱2  خواهان ابراهیم گلچوبی 
فیروزجاه فرزند محمدرضا به ادرس بابل بخش بندپی شرقی روستای ولیک  خوانده 
زهرا زراعتیان فرزند جمال به ادرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی 
زراعتیان  زهرا  بطرفیت  فیروزجاه  گلچوبی  ابراهیم  اقای  دعوای  در خصوص  شورا 
بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه  از تاریخ ثبت دادخواست مورخ ۹۷/5/۹با عنایت به محتویات پرونده 
خواهان بدین شرح بیان میدارد خوانده در تاریخ ۹2/۶/2۸سه  فقره سفته  به شمارعای 
5۰۳۰۶۹و5۰۳۰۷۰و۶۰52۶۱جمعا به  مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را صادر که در تاریخ 
سر رسید فوق به بانک مراجعه نموده که منجر به عدم پرداخت گردید که فتوکپی 
مستندات ضمیمه سابقه می باشد در قبال دعوای خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی 
بعمل امده در شورا حضور نداردو الیحه ای هم تقدیم و ارائه ننموده است فلهذا با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا اصل استناد خواهان در مشار الیه 
دلیل محق بودن خواهان می باشد به استناد مواد ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۱5 ق ا د م حکم به 
محکومیت خوانده به مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و مبلغ ۱/۸2۰/۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست مورخ ۹۷/5/۹ لغایت 
تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران و حق الوکاله وکیل 
برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری شهرستان بابل می باشد
قاضی شعبه۱4 شورای حل اختالف بابل-محمد ابراهیم زاده

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

درخواست  پرورش  و  آموزش  وزارت  بنمایندگی  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱4۰ و ۱42 فرعی از یک اصلی جوانرود 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به تاکه توت کهاز آقایان مالکین برابر سند شماره 
2۳۹۰۶-۷۳/۱۱/۱۷ دفتر 24 جوانرودخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ۹5-۶۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
برابر رأی  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۰۹۱  مورخ  ۹۷/۱۰/۱2  از رسیدگی  پس 
حکم به صدور سند مالکیت یک واحد آموزشگاه و حیاط وصل به آن به مساحت 
2۳52/۸2  متر مربع بهنام ادراه آموزش و پرورش جوانرودصادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایانحسین وکیلی و علی عنایتی و محمدقادری و غیره 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی اداره آموزش و پرورش جوانرود صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 2۳/  ۱۰ /  ۱۳۹۷ تاریخ انتشار دوم ۸/  ۱۱/  ۱۳۹۷

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم عطااله بختیاری فرزند-
خواهان بانک توسعه تعاون استان خوزستان دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان عطااله 
بختیاری وموسی مباری قلعه عبده شاهی وعلی کرمی به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱444۰۰۳۰۳شعبه4دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/2۹ساعت ۸:۳۰تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-امین عبداله پهلوان

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم زحل دهقان فرزند قباد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
بر اثر تصادف  که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف 
یکماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای 
اقدام  قانون  اینصورت وفق  آباد حاضر در غیر  انقالب شهرستان خرم  عمومی و 

خواهد شد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پرورش درخواست  و  آموزش  بنمایندگی وزارت  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱42 فرعی از یک  اصلی جوانرود واقع 
در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین تاکه توت که از آقایان مالکین برابر سند 
مالکیت  سند  درخواست  خریداری  جوانرود   24 دفتر   ۷۳/۱۱/۱۷-2۳۹۰۶ شماره 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹5-۶2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۰۸۹  مورخ  
۹۷/۱۰/۱2 حکم به صدور سند مالکیت یک واحد آموزشگاه و حیاط وصل به آن 
به مساحت 2۱4۷/۸۰  متر مربع به نام اداره آموزش و پرورش شهرستان جوانرود 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان حسین وکیلی و علی عنایتی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
گردد،  ارسال  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این  به  کتبًا  را  خود  اعتراض  دوماه 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
ایران - آموزش و پرورش جوانرود  نام دولت جمهوری اسالمی  به  تقاضا  مورد 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 2۳ /  ۱۰ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم ۸ /  ۱۱ /  ۱۳۹۷

آگهی حصروراثت
به  درخواستی  ازآبادان  بشناسنامه۱2۱۳صادره  پدرحنظل  نام  طاهامعرف  آقای 
که۷۰۳/۳/۹۷مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  خواسته 
دائمی  اروندکناردرتاریخ۷۷/۳/2۸دراقامتگاه  از  بشناسنامه45۱صادره  معرف  حنظل 
ازآبادان2- فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی طاهامعرف بشناسنامه۱2۱۳صادره 
معرف  ۳-یاسین  متوفی(  اروندکنار)پسران  بشناسنامه5۹۱صادره  معرف  عبداالمام 
بشناسنامه۸۶۳صادره اروندکنار)پسرمتوفی(4-مدیهه معرف بشناسنامه۸۱۷صادره از 
اهوازفوت شده درتاریخ ۹۶/۱۰/۳)دخترمتوفی(5-فته عبودی بشناسنامه۱2۹صادره 
اروندکنار)همسر متوفی(فوت شده درتاریخ۹۷/4/۱2والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
اختالف  به شورای حل  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  سه  ماهشهرشعبه  مرکزی  حوزه 
است. شماره  اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری 

م الف)۱۶/۸۳۶(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه3

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۱۹55-۹۷/5/۱۷هیات موضوع  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی احمد عدل پور امشی  
فرزند  هدایت بشماره شناسنامه ۱4۰4 در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به 
مساحت  25۷  متر مربع با کاربری مسکونی مجزی شده از پالک ۳۱/۱۰4 فرعی  ۳  
اصلی  واقع  در رودبرده  بخش ۱2  گیالن که برای  آن شماره  24۶۶فرعی  درنظر  
گرفته  شده خریداری از مالک  رسمی حسین مصلح  رودبرده محرز گریده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و 
پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 5۰34- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۰/۸/ ۹۷ تارخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱۰/2۳

آگهی حصروراثت
ازالیگودرزدرخواستی  بشناسنامه۹۳2صادره  پدرهاشم  ورمزیارنام  بانولیال 
هاشم  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
اقامتگاه  ۷۸/۹/2۷درخرمشهر  درتاریخ  الیگودرز  ورمزیاربشناسنامه24صادره 
الذکر2-اعظم  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
بشناسنامه5۹۱  بشناسنامه5۳۸خرمشهر4-زهره  ۳-زهرا  بشناسنامه۸۳۰خرمشهر 
۳5۸خرمشهر۶-محمدرضا  بشناسنامه  اله  متوفی(5-حشمت  ازنا)دختران 
متوفی(۸- بشناسنامه4۰۰خرمشهر)پسران  بشناسنامه۸۱۸خرمشهر۷-احمدرضا 
تشریفات  انجام  با  الیگودرز)همسرمتوفی(والغیر.اینک   ۸ فاطمه عیسوندبشناسنامه 
قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت 
دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  نزداوباشد  متوفی  از  نامه 
ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  واالگواهی صادروهروصیت 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۱۱۰2
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمد محمدی

متن آگهی
پرونده:۹۷۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۳۰۸- ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۶۱۱۰۶۰۸۱۳5-شماره  شماره 
وقت  ابالغ  تنظیم:۱۳۹۷/۱۰/22-آگهی  شعبه:۹۷۰۳۳۸-تاریخ  بایگانی  شماره 
رسیدگی:خواهان آقای جلیل سیاح فرزندصالح دادخواستی به طرفیت خواندگان 
میاح  سهام  صالح  فرزند  شهالمیاح  خانم  فرزندصالح  سیاح  خدیجه  خانم 
نوره  فرزندصالح خانم  میاح  بسنه  فرزندصالح خانم  فرزندصالح خانم شهنازمیاح 
این  به  که  مطرح  گواهی حصروراثت  به  اعتراض  خواسته  به  فرزندمزعل  بدوی 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۳۰۸شعبه۳دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اهوازثبت ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹۸/۱/2۷ساعت۱2:۳۰تعیین 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده۷۳  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. 
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-حسن عبدالهی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳4۰۰ – مورخ ۱۳۹۷/۸/2۸ هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی خدیجه کمالی کلکاسرائی فرزند  سلمان  بشماره  شناسنامه 
۱۱۹۶ صادره از رودسر در ششدانگ یک قطعه  مشتمل بر بنای احداثی  مساحت  
۱2۷۱  متر مربع  به شماره  پالک ۱۰۳۹  فرعی  قسمتی  از پالک 22 فرعی  از 
۸۶ اصلی  واقع  در  قریه  کلکاسرا  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود 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.
۱۰۰4- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷
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۴۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی هستند

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی 
گفت: 42 میلیون ایرانی از خدمات این سازمان بزرگ بیمه گر اجتماعی استفاده 

می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا معینی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی 
به دلیل عدم وابستگی به بودجه دولتی، باید تعامالت خوب و گسترده ای با 
شرکای اجتماعی را داشته باشد. وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان 
مثلث سه گانه دولت، کارفرما و کارگر به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای اجتماعی 
کشور مشغول خدمت رسانی است.معینی تصریح کرد: پرداخت ماهانه سازمان 
تأمین اجتماعی ۷هزار میلیارد تومان است. این هزینه پرداخت به افراد تحت 
تکفل از درآمدهای دولت نیست و با پرداخت و دریافت حق بیمه  است.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی 
تصریح کرد: 4۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این سازمان هستند و تعداد 
۳میلیون و 2۰۰هزار نفر بازنشسته وابسته به پرداختی سازمان تأمین اجتماعی 
هستند. وی اظهار کرد: برای پویایی این سازمان باید تعامل خوبی با حوزه 
برون و درون سازمانی به وجود آورد بدین ترتیب در حوزه قوه قضاییه نیز 
تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری به وجود آمد و این سازمان روابط خود 
با شرکای اجتماعی را به شکل دوطرفه، مستمر و دائمی دنبال می کند.معینی 
ادامه داد: برای حل مسائل در سال حدود  5 هزار جلسه با حوزه کارفرمایی 
برگزار و همچنین آموزش های الزم به کارفرمایان ارائه می شود. سازمان تامین 
اجتماعی همواره از گفت وگو و تعامل استقبال می کند. وی در خصوص اتصال 
سامانه های سازمان تامین اجتماعی و اقتصاد و دارایی گفت: این موضوع در 
حال پیگیری است و تحقق این امر به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق کارگران 
کمک می کند.مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین 
اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کارفرمایان در مورد برخی 
بخشنامه ها سئوال داشتند که با برگزاری نشست های مشترک تصمیم بر 
تشکیل شورای تنقیح قوانین گرفته شد.وی ادامه داد: اکنون این شورا تشکیل 
شده که نماینده کارفرمایان در آن حضور دارد و با نظر این شورا بخش نامه 
ها اصالح می شود.معینی اضافه کرد: بخش های مشاغل سخت و زیان آور، 
پیمان و حسابرسی و هیات ها از جمله موارد مهم مد نظر کارفرمایان برای 

اصالح است که در دستور کار شورای تنقیح قرار دارد.

 پتانسیل درمان ۷۰ بیماری با استفاده
 از سلول های بنیادی

مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان گفت: مهمترین مشکل 
ما در حوزه سلول های بنیادی این است که متاسفانه مراکز سلول درمانی و 
مراکز پیوند کم داریم. همچنین تعداد پزشکانی که پیوند انجام بدهند و به این 

کار عالقه داشته باشند، بسیار کم است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرتضی ضرابی در نشستی خبری که در 
بیمارستان بنت الهدی در خراسان برگزار شد، با بیان اینکه »امروز در زمره 
۱۰ کشور برتری هستیم که دانش سلول های بنیادی را در اختیار دارند«، اظهار 
کرد:سلول بنیادی در آن واحد دو ویژگی مهم دارد؛ یک اینکه قدرت تکثیر و 
خودنوع زایی دارد، یعنی می تواند سلول مشابه خود را تولید کند و همچنین 
می تواند به سلولهای دیگر تمایز پیدا کند.وی ادامه داد: هر سلولی بنیادی نیست 
ولی همه بافت های بدن سلول بنیادی دارند. مثال مغز استخوان سلول بنیادی 
خون ساز دارد. بیش از 5۰ سال است در دنیا از سلول های بنیادی مغز و 
استخوان برای بیماری های خونی استفاده و پیوند مغز  استخوان انجام می شود.
مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان درخصوص انواع 
سلول های بنیادی گفت: سلول بنیادی جنینی داریم که از جنین درحال تکمیل 
گرفته می شود. سلول بنیادی  بالغین از دیگر انواع سلول های بنیادی است که 
در تمام ارگان ها و بافت های بدن سلول بنیادی وجود دارد. در خون بند ناف 
هم سلول بنیادی داریم.ضرابی با بیان اینکه »یکی از منابع سلول های بنیادی 
سلول مغز  استخوان است«، خاطرنشان کرد:  در این روش که حدود 5۰ سال 
است استفاده می شود، فرد باید در اتاق عمل تحت بیهوشی قرار بگیرد تا بتوانیم 
سلول بنیادی از مغز استخوان او بگیریم. نوع دیگری از سلول های بنیادی از 
خون محیطی گرفته می شود در این روش فرد به دستگاهی شبیه دیالیز وصل 
شده و سلول بنیادی از خون محیطی او گرفته می شود.وی با اشاره به اینکه »بند 
ناف و جفت به عنوان یک مجرای ارتباطی بین مادر و جنین است«، تصریح 
کرد: خون موجود در بند ناف و جفت مملو از سلول های بنیادی است که 
اگر جمع آوری شود می تواند به عنوان منبع مهمی از سلول های بنیادی مورد 
استفاده قرار بگیرد. به همین دلیل است که بانک های خون بندناف در دنیا 
شکل گرفته است. شرکت بن یاخته های رویان که زیر مجموعه پژوهشگاه 
رویان است نیز فعالیت خود را به عنوان مرکز جمع آوری سلول های بنیادی 
خون بند ناف از سال ۸4 در کشور آغاز کرد و درحال حاضر در تمام کشور 
دفاتر نمایندگی داریم که وظیفه جمع آوری خون بندباف را برعهده دارند.  
عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی ادامه داد: خون موجود 
در بند ناف حجم ۸۰ تا 2۰۰ میلی لیتر دارد. در زمان زایمان سه تا پنج دقیقه 
زمان طالیی داریم که وقتی نوزاد متولد شد، خون بند ناف را جمع آوری کنیم. 
اولین پیوند خون بند ناف در ۱۹۸۸  در فرانسه انجام گرفت که نمونه خون بند 
ناف از خواهر یک بیمار  به این برادر  پیوند شد و از آن به بعد بود که امکان 
ذخیره سازی خون بند ناف مورد توجه قرار گرفت.ضرابی یادآور شد: در دندان 

شیری اطفال نوعی سلول بنیادی وجود دارد  که قابلیت تکثیر خوبی دارد. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش:

 فرایند برنامه درسی کشور کند است 

وزیر آموزش و پرورش در مورد تغییرات اخیر این 
وزارتخانه گفت: وزارت آموزش و پرورش به تبع 
دستورات دولت، اصالحات ساختاری داشته و االن 
در سطح ستادی است و سپس به حوزه استانی هم 

وارد خواهیم شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمد بطحائی 
پژوهش  رئیس سازمان  معارفه  و  تودیع  مراسم  در 
و برنامه ریزی افزود: اگر مهمترین ماموریت و تنها 
ماموریت آموزش و پرورش را فراهم کردن امکانات و 
شرایط برای یادگیری بچه ها تلقی کنیم، کارشناسان و 
مدیران سازمان پژوهش معماران این یادگیری هستند 
بیاموزند و  باید  آنچه بچه ها  فرایند آموزش و  که 
حجم و چگالی آنچه که در قالب برنامه ها در مدرسه 
به اجرا در می آید، را تعیین می کنند.وی افزود: باید 
برنامه های  قالب  در  امروز  بچه ها  آنچه  آیا  پرسید 
آیا  تغییر شود؟  نباید دستخوش  می آموزند،  درسی 
حجم و چگالی محتوا باید همین باشد؟ روشی که 
در قالب برنامه ها باید اجرا شود، اینگونه باید باشد 
که االن هست؟.بطحائی ادامه داد: در جلسه ای که با 
آقای تورانی داشتم، عنوان کردند که جامعه و افکار 
عمومی و ما در حوزه پژوهش در درجه اول و در 
حوزه برنامه ریزی آموزشی همواره به ذات و ماهیت 
مفاهیم بیش از آنچه در عمل اجرا می شود توجه می 
کنیم.بطحائی با طرح این پرسش که »آیا امروز نیاز 
فرزندان و دانش آموزان و نوجوان همان نیاز 2۰ سال 
پیش است؟« تصریح کرد: بخش عمده سبد یادگیری 
دانش آموزان از محتوایی پر شده که باید جایش را به 
مهارت های دیگر بدهد. بچه ها به نیازهای جدیدتری 
در زندگی فردی و اجتماعی نیاز دارند که در سبد 
آموزشی آنها فضای کافی برایشان قرار نداده ایم.وی 
با بیان اینکه با توجه به تحوالت بسیار سریع حوزه 
اجتماعی کشور و همه جوامع به نظر می رسد باید 
با سرعت بیشتری برنامه درسی را با نیازها تطبیق 
دهیم، تصریح کرد: فرایند برنامه درسی ما کند است 
که بخشی از آن به جوهره این کار  بر می گردد.وزیر 
آموزش و پرورش توضیح داد: بچه هاچیزی را در 
مدرسه می آموزند که در بیرون مدرسه کمتر به آن نیاز 
دارند. بخشی از این آموزش باید جایش را به مهارت 
های جدید بدهد که در خانه و جامعه به آن نیاز دارند 
ولی ما جایی برایش در مدرسه قرار نداده ایم.بطحائی 
در مورد تغییرات اخیر وزارتخانه نیز گفت: وزارت 
آموزش و پرورش به تبع دستورات دولت اصالحات 
ساختاری داشته؛ االن در سطح ستادی است و سپس 
به حوزه استانی هم وارد خواهیم شد. وظایف موازی 
بین واحدهای وزارتخانه باید کاهش یابد؛ عرض من 
معاونت های آموزشی است که در این معاونت ها و 
همین  که  داریم  موازی  وظایف  پژوهش  سازمان 
چالش و تعارض سازمانی را افزایش می دهد و باعث 

استهالک انرژی سازمان می شود.

فرصت ۲ هفته ای سازمان غذا و دارو 
برای اعالم برنامه ساماندهی بازار

رئیس جدید سازمان غذا و دارو گفت: جلوگیری 
از کمبود دارو، تضمین کیفیت دارو، تضمین امنیت 
غذایی مردم و جلوگیری از قاچاق اولویت های این 
وزارت  و سرپرست  است  دوره جدید  در  سازمان 
بهداشت دو هفته فرصت داده که برنامه های جدید 

را در این زمینه ها اعالم کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مهدی پیرصالحی درباره 
برنامه های سازمان غذا و دارو در دوره جدید افزود: 
شرایط بازار دارویی کشور در حال حاضر ثبات دارد 
و مثل سال های ۹2 و قبل از آن، کمبود شدیدی 
نداریم. در شرایط فعلی باید پایش و مراقبت بیشتری 
انجام بدهیم تا اتفاق خاصی در بازار دارویی نیفتد.وی 
گفت: اولویت های سازمان غذا و دارو در دوره جدید 
مواردی مانند تامین دارو و مراقبت از بازار دارویی 
و جلوگیری از کمبود دارو، تامین و تضمین کیفیت 
داروها، تضمین امنیت غذایی و غیره است.وی ادامه 
داد: همچنین راه های جلوگیری از قاچاق در مواد 
غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی نیز از جمله اولویت 

های سازمان غذا و دارو در دوره جدید خواهد بود.

خبر

سرپرست وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم 
دگرگون شدن آموزش پرستاری و تغییر نگاه به 
نیروی  ۱۹هزار  جذب  درباره  پرستاری،  حرفه 
جدید پرستاری گفت: محکم روی این موضوع 

می ایستم و آن را تامین اعتبار شده، فرض کنید.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی 
در مراسم روز پرستار ضمن تشکر از زحمات 
دکتر سیدحسن هاشمی در وزارت بهداشت، با 
زینب  والدت حضرت  تقارن  که  این  به  اشاره 
زیبا است، گفت :  بسیار  »پرستار«  با روز  کبری 
من ۳2 سال پیش دانشگاه علوم پزشکی را بنا 
نهادم و 2۸ سال پیش هم در نظام بهداشتی کشور 
فعالیت می کردم. امروز که وارد چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی می شویم دستاوردهای بزرگی در 
حوزه سالمت داشته ایم و در بین 2۳ کشور شرق 
مدیترانه رتبه اول را به خود اختصاص داده ایم، 
غیر  بیماری های  شیوع  با  امروزه  متاسفانه  اما 
واگیردار، بیماری های بهداشت روان و گسترش 
جمعیت سالمند آن هم سالمندان افسرده که پر 
هزینه هستند، مواجه هستیم. از طرفی در حوزه 
سالمت مردان نیز مشکالت متعددی داریم.وی 
افزود: طی این سال ها دو گروه زنان و کودکان  
را به طور مرتب پایش کرده ایم، اما در فرهنگ 
ما مردان اهل چکاپ نیستند و سالمت مردان به 
عنوان یکی از جدی ترین مباحث نظام سالمت 
پیش روی ما قرار دارد. من 2۸ سال پیش اداره 
وزارت  در  را  واگیردار  غیر  بیماری های  کل 
بعدها  که  چند  هر  کردم،  راه اندازی  بهداشت 
توصیه  با  و  دوباره  اما  کردند،  تخته  را  درش 
من و با کمک دکتر هاشمی فعال شد.نمکی با 
اشاره به این که پرستاران می توانند بزرگ ترین 
رکن نظام سالمت باشند، در ادامه صحبت هایش 

گفت: بر این اساس باید نگاه مان را به پرستاران 
تغییر  دهیم. به قول همشهری ام سهراب »چشم ها 
باید دید« به آقای  باید شست و جور دیگر  را 
سال  چهار  باید  که  کردم  اعالم  هم  الریجانی 
آموزش پرستاری را دگرگون کنیم. پرستار باید در 
نظام ارائه خدمت نقش آفرینی کند. این جایگاهی 
است که از پرستاران می خواهیم تا به عنوان یکی 
حوزه  در  خدمات  ارائه  نظام  اصلی  اعضای  از 
باشند. داشته  جایگاه  کشور  درمان  و  بهداشت 

وی خاطر نشان کرد: طرح تحول نظام سالمت 
را که طرح وزیر خاصی نیست و طرح رییس 
جمهور است، با قدرت و شدت ادامه می دهیم، 
اما یک بار دیگر باید اولویت ها را تعریف کرده 
و جایگاه ها را بازنگری کنیم. باید نگاه مان را به 
پرستاری تغییر دهیم. البته به این معنی نیست که 
کارشناسان بهداشت را کنار بگذاریم و به جای آن 
پرستار قرار دهیم، باید بدانیم که همه ما یک تیم 
هستیم و باید گسست های میان پزشک، پرستار، 
پرستار و ماما و ... را ترمیم کرده و حفره ها را پر 

کنیم. امروز زمان تفرق نیست،   بلکه زمان وفاق 
ملی و تجمع است.نمکی تصریح کرد: چرا باید 
دعاوی میان پزشکی و پیراپزشکی را به بیرون از 
خانه بکشانیم. حق نداریم کسی از بیرون حرفه 
را برای این دعاوی به درون حرفه  بیاوریم. زمانی 
که همه بدانند ما پشت یکدیگر هستیم، کسی 
جرات نخواهد کرد که به این دعاوی ورود کند.
وی با اشاره به مسائل صنفی و معیشتی پرستاران 
باره  این  در  ساعت ها  گفت :  آنها،  مطالبات  و 
صحبت کرده ایم. درباره بحث استخدام پرستار 
نوشته  نامه ای  استخدامی  امور  سازمان  به  قبال 
بودند، اما بنده باید پولش را تامین می کردم، اما 
باره خبر دار شدیم که الیحه  این  ما زمانی در 
بودجه ۹۸ تقریبا بسته شده بود و از آن جایی 
که بنده ۹5 درصد بودجه جاری کشور را اداره 
می کنم، باید مملکت را با این بودجه اداره کرد و 
از پوتین سرباز تا غذای زندانی و حقوق کارمندی 
در دورافتاده ترین نقطه کشور را باید تامین کنیم. 
بنابراین بسته به منابع کشور، مصارف را مشخص 

می کنیم. در هر حال ما مصوب کردیم که ۱۹ هزار 
نفر پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتی 
استخدام کنیم و مجلس نیز در این باره کمک 
می کند.نمکی ادامه داد: باید توجه کرد فقط ۱۷ 
نظام  حقوق  بخش  تومان  میلیارد  و ۳۰۰  هزار 
سالمت است، حال ما اختیار داریم تا ۱۰ درصد 
اضافه تر بپردازیم. بنابراین طبق اختیارات سازمان 
برنامه و بودجه می توانیم حداقل ۱۷۰۰ میلیارد 
تومان برای این کار قرار دهیم. من قول می دهم 
دکتر  برای  و  بایستم  موضوع  این  روی  محکم 
شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت نامه نوشتم 
که این میزان استخدام را تامین اعتبار شده فرض 
لطف  با  درصددم  طرفی  از  داد:  ادامه  کند.وی 
دوستان جایگاه های جدیدی برای ارائه خدمت 
پرستاران ببینم تا تعداد بیشتر پرستار را در ساختار 
کار گیریم؛ در عین حال  به  ارائه خدمت  نظام 
بخش خصوصی کمی در انزوا قرار گرفته است. 
یکی از تالش های ما احیای بخش خصوصی در 
موضوعات  تک  تک  درباره  دولتی  بخش  کنار 
مربوط به پرستاری اعم از کارانه و تعرفه  است 
و بنده مکلف و متعهدم که آنها را پیگیری کنم و 
از شرمساری جامعه پرستاری درآییم.وی همچین 
گفت: حدود ۱۹ هزار پرستار در بخش دولتی  
جذب می کنیم و شرایطی فراهم می کنم تا به غیر 
از این، تعدادی پرستار هم در بخش خصوصی 
به کار رفته شود.نمکی در پاسخ به سوالی  درباه 
بین  گفت:  پرستاران  و  پزشکان  تفاوت حقوق 
پرسنل نظام سالمت از نظر پرداخت تفاوت هایی 
وجود دارد. حقوق پرستاران نیز به عنوان قشر 
و  می شود  بازنگری  سالمت  نظام  زحمتکش 
اگر عدم عدالت در پرداخت ببینم آن را اصالح 

می کنیم.

سرپرست وزارت بهداشت اعالم کرد: 

استخدام 19هزار پرستار در بخش دولتی طی دو سال آتی

صندوق ذخیره فرهنگیان 2۳۰۰ میلیارد ریال به حساب معلمان 
بازنشسته واریز کرد.

ریال  میلیارد   2۳۰۰ حدود  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سهم الشرکه به حساب معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان 
که از دوم شهریور تا اول مهرماه ۱۳۹۷ به بازنشسته شده اند 
مالی ۹۶ و  به سود سال  مربوط  آن  از  واریز شد که بخشی 
مهرماه،  در  بازنشسته  است.اعضای  دولت  سهم  مطالبات 
سهم الشرکه خود شامل سهم عضو، سهم دولت و سود ناشی 
از فعالیت های اقتصادی را دریافت کردند و سهم الشرکه اعضای 
انصرافی، بازخرید و از کار افتاده نیز به حساب آنها واریز و 
در خصوص اعضای متوفی نیز طبق قانون عمل می شود.این 
اعضا همچنین سود دوره 2۳ مربوط به سالی مالی منتهی به 
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ و مطالبات سهم دولت تا پایان سال ۱۳۹۰ 
را دریافت کرده اند. در همین حال بخشی از سهم دولت که از 
برنامه پنجم توسعه حذف شده بود، به حساب فرهنگیانی که 
قبال آن را دریافت نکرده بودند واریز شد.میانگین سودآوری 
گذشته  سال   22 طول  در  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  ساالنه 
حدود ۱۷ درصد بوده است، به طوری که بیش از ۶۰ درصد 
از مبلغ سهم الشرکه پرداخت شده به بازنشستگان مربوط به 
سودآوری ناشی از فعالیت های اقتصادی موسسه و 4۰ درصد 
آن نیز مجموع واریزهای اعضا و دولت بوده است.این رقم تمام 
دریافتی فرهنگیان بازنشسته مذکور نیست زیرا سود سال مالی 
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نیز پس از برگزاری مجمع و تقسیم 
سود در بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز و به حساب 
فرهنگیان عضو نیز منظور می شود. بنابراین الزم است فرهنگیان 
بازنشسته، حساب بانکی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان را 
برای واریز سود و مطالبات سهم دولت در مراحل بعد فعال 

نگه دارند.

واریز بخیش از سود صندوق ذخیره 
فرهنگیان به حساب »ابزنشستگان«

به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان 
قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور 22۰ هزار نفر است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر محزون مدیرکل دفتر 
جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران با بیان این مطلب، اظهار 
داشت: طبق آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم و همچنین 
تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز 
به سن تجرد قطعی نرسیدند یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.
وی گفت: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، 
مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور 22۰ هزار 
نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده 
در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت 
یا طالق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳2 هزار 
می رسد.محزون در ادامه با بیان اینکه پدیده های نوظهور در 
خانواده های ایرانی همچون تجردگرایی در حال شکل گرفتن 
است. اضافه کرد: در سال های اخیر سیاست های کلی خانواده 
ابالغ شده که بند چهارم آن به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای 
تسهیل ازدواج موفق و آسان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد 
اشاره می کند.وی با اشاره به افزایش سن ازدواج درکشور در 
ازدواج  سال های مختلف گفت: طی چند دهه گذشته سن 
آقایان از 24 به 2۸ سال و برای خانم ها از ۱۹ به 2۳ سال رسیده 
است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در 
شمال و مرکز و جنوب کالنشهری مانند تهران کاماًل متفاوت 
است.محزون بیان داشت: بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج به 
دلیل تحوالت اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری 
ها برمی گردد.وی یادآور شد: آخرین سرشماری ها نشان می 
دهند در سال های اخیر خانواده های گسترده چند نسلی در 
کشور به حداقل رسیده است. در حال حاضر خانوار هسته ای 
بیشترین فراوانی را دارد و خانوار یک نفره در سال ۱۳۸5 از 
5,2 دهم درصد به ۷.۱ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته 
و در سال ۱۳۹5 به ۸.5 درصد رسیده است.محزون مهمترین 
راهکار برای کاهش تجرد در ایران را اجرای صحیح سیاست 
های کلی جمعیتی خانواده دانست و گفت: همه موارد در هفته 
بندی که ابالغ شده وجود دارد و مسئوالن باید به آن توجه کنند. 

قطعاً اجرای صحیح این بندها بهترین مسیر خواهد بود.

13 میلیون مجرد و ۲۲۰ هزار 
مجرد قطعی در کشور

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: سامانه 
نما برای ثبت اموال مسروقه و در نهایت شناسایی اموال راه اندازی 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سرهنگ رضا موذن افزود: شماره 
سریال اموالی که به سرقت می رود در این سامانه ثبت می شود 
تا بعد از کشف، به صاحبان آن بازگردانده شود.وی اضافه کرد: 
اموالی که شماره سریال داشته باشد و به سرقت رفته باشد در 
این سامانه ثبت می شود اما اموالی که شماره سریال نداشته باشد 
در این سامانه ثبت نخواهد شد چرا که یکی از راه های دسترسی 
به اموال مسروقه، شماره سریال آن است.معاون مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی گفت: هموطنان باید سرقت از اموال خود را با ذکر 
شماره سریال اموال به پلیس اطالع بدهند. پلیس شماره سریال ها 
را در این سامانه ثبت می کند تا پس از کشف و شناسایی، اموال 
مسروقه به آن بازگردانده شود.سرهنگ موذن افزود: از سوی دیگر 
وقتی اموال مسروقه کشف می شود در بسیاری مواقع به مالکان 
اموال مسروقه دسترسی نداریم چرا که افراد شماره سریال اموال 
خود را اعالم نکرده اند.وی ادامه داد: از طریق شماره سریال اموال، 
مالکان را پیدا می کنیم و از طریق همین شماره سریال ها، سارقان 
شناسایی می شود بر این اساس با راه اندازی سامانه نما، شماره 
سریال اموال مسروقه به صورت متمرکز در آن ثبت می شود و به 
محض اینکه اموال کشف شوند از طریق این سامانه و ثبت شماره 
سریال اموال مسروقه، به صاحبان آن دسترسی می یابیم.سرهنگ 
را در  اموال خود  از هموطنان خواست که شماره سریال  موذن 
جایی ثبت کنند که در صورت سرقت، این شماره را در اختیار 
پلیس قرار دهند.وی گفت: با توجه به نوسانات بازار و افزایش 
قیمت طال و ارز و نگهداری آنها در منزل، میزان سرقت از منزل 
در ماه های اخیر هفت تا هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیشتر شده است بر این اساس ضروری است تا شهروندان 
حتما شماره سریال اموال خود را در دست داشته باشند.موذن با 
هشدار به شهروندان در مورد افزایش میزان سرقت منزل افزود: 
شهروندان با هوشیاری و کسب آگاهی می توانند کام سارقان منزل 
را تلخ کنند و باید از نگهداری طال و ارز در منزل اجتناب کنند.وی 
ادامه داد: هموطنان باید از نگهداری ارز و طال و همچنین میزان 
زیاد پول در خانه جدا خودداری کنند و مراقبت از اموال خود را به 

صندوق امانات بسپارند.

سامانه منا برای ثبت اموال 
مرسوقه راه اندازی شد

دادنامه
شماره دادنامه۱۱۳۰ - 

تاریخ صدور : ۹۷/۱۰/۱2 
شماره پرونده:۶/۷۷۰/۹۷ش   

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

خواهان: اقای سجاد کریم لو  - محل اقامت : خوی –بیست متری جانبازان –کوچه 
سامان بن بست 4 

خوانده: ۱- شهرام عطاردی  آدرس: خوی –زنبورداران نمایشگاه اتو واال  2- محرم 
علی آبخیز   ادرس: مجهول المکان 

موضوع:  الزام به تنظیم سند 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضایس محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید
 -۱ طرفیت  به  لو  کریم  اقای سجاد  تقدیمی  دادخواست  شورا:در خصوص  رای 
شهرام عطاردی2- محرم علی آبخیز    بخواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه 
محتویات   به  عنایت  با  55۳د2۹   ایران   ۷۷ انتظامی  شماره  به    4۰5 پژو  خودرو 
نامه عادی و عدم  مبایعه  پلیس محترم راهور و  اوراق و جوابیه  پرونده و جمیع 
حضور خواندگان علیرغم  ابالغ قانونی لذا با احراز معامله و این که  طبق استعالم 
از پلیس راهور  خوانده ردیف دوم اقای محرم علی آبخیز  مالک خودرو میباشد  
لذا خواسته خواهان  را محمول بر صحت تشخیص داده و به استناد  مواد 2۳۷ و 
۶2 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده  ردیف دوم آقای محرم علی آبخیز  به 
حضور در یکی از دفتر اسناد رسمی ثبت اسناد و انتقال  سند خودرو پژو 4۰5  به  
شماره انتظامی ۷۷ ایران 55۳د2۹  بنام آقای سجاد کریم لو  صادر و اعالم میدارد 
و به دلیل عدم توجه دعوی  نسبت به خوانده ردیف اول آقای شهرام  عطاردی 
به استناد ماده 4۸ بند 4 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد :رای صادره 
انقضای  از  این  شعبه  میباشد پس  غیابی بوده ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در 
مهلت قانونی قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  

خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

آگهی دعوت به افراز
وارده  خواست  در  برابر  خواهان  عنوان  به  خواه  ربانی  امیر  آقای  اینکه  به  نظر 
بشماره۱۰۹/۱۰۳/۹۷/2۳24۳-۹۷/۱۰/۰5 و مصطفی و حوا شهرت هر دو محمدزاده  
بعنوان خواندگان    تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک  2۷2۹-اصلی بخش 
دو  خوی به علت  عدم دسترسی به  خواندگان  در خواست افراز از طریق  صدور 
آگهی  ا نموده اند . لذا بدین وسیله  به استناد ماده ۳ –ایین نامه  قانون افراز و 
فروش امالک مشاع به افرادی که در پالک  مزبور  ذینفع هستند  اعالم میدارد که 
نماینده و نقشه بردار این اداره برای افراز سهمی  خواهان  در مورخه ۹۷/۱۱/2۱ 
روز  یکشنبه ساعت ۱۰ صبح  به محل وقوع ملک  مذکور عزیمت  خواهند کرد  و 
لذا کلیه افراد ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر شده در محل وقوع ملک حاضر شوند و 
الزم به ذکر است عدم حضور آنان  مانع از انجام عملیات  افرازی نخواهد  بود و 
این آگهی  مطابق ماده ۱۸- ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به کلیه 

افراد ذینفع  در ان ملک ابالغ  وفقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 4/۹۷ش/۱۱۰2

وقت رسیدگی: ۹۷/۱۱/2۰      ۹ صبح شنبه
خواهان: محمود تاجیک
خوانده: مهرداد احمدی

خواسته: فسخ معامله و استرداد ثمن معامله
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
آگهی می شود.  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱735خ   مدیردفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف ورامین

آگهی
بدین وسیله به اقایان ۱/جمشید سلیمانی نسب فرزند نادعلی شناسنامه شماره 2۳4 
شماره ملی 2۱4۱5۱۰۸2۱ ساکن بابل-جنب پاساز شهریار-فراورده های گوشتی 
ملی  شماره   2۹ شماره  شناسنامه  محمود  فرزند  دماو.ندی  شیرپور  محمدرضا   /2
2۰۶۳۳۰۳۳۰4 ساکن بابل –خیابان ایت اله سعیدی –جنب پاساز شهریار۳/احمد 
رجب زاده فرزند رجبعلی شناسنامه شماره 2۶۱ شماره ملی 4۹۸۹4۰۳۱۸5ساکن 
بابل –خیابان ایت اله سعیدی نبش پاساز شهریار ابالغ می شود که بانک سپه شعبه 
مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره ۱4۸۹۰5۹۸۸مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷جهت 
تاخیر  خسارت  انضمام  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳به  تاریخ  تا  ۷۷/۶۱۶/۷۸۶ریال  مبلغ  وصول 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۷۰۱2۳2در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده ۱۸ ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت
 تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/2۳    م الف 5۶۰۸/۱۰۰/۹۷  

  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۳/۶۶۶/۹۷

شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: پرستو مرادی فرزند:فتح اله

خوانده:کورش فتحی  فرزند: محمدرئوف
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهنفقه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/2۳ ساعت ۱۰ وقت رسیدگی 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
تا روز  نامبرده می تواند  برای رسیدگی حاضر شود.  ابالغ می شود در وقت مقرر 

جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
دارای شناسنامه  زاده   ادریس یحیی  با وکالت  آقای سید حسن موسوی شیاده   
شماره ۶۹2 به شرح دادخواست به کالسه۱/۱۰4۶/۹۷ از این دادگاه درخواست 
اهلل  عزت  سید  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  ۹۷/۸/۱4در  تاریخ  در   ۸ شناسنامه  و  شیاده  موسوی 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
متولد  سکینه  سیده  و  اهلل  عزت  سید  فرزند   ۳2 شناسنامه  شماره  ناصر  سید   -۱

۱۳5۱ فرزند  متوفی 
متولد  اهلل و سیده سکینه  فرزند سید عزت  2-سید حسن شماره شناسنامه ۶۹2 

۱۳54 فرزند متوفی 
سکینه  سیده  و  عزت اهلل  سید  فرزند   ۱5۸۳ شناسنامه  مهدی ش   محمد  ۳-سید 

متولد ۱۳5۶ فرزند متوفی
ه سکینه  اهلل و سید  فرزند سید عزت  با شماره شناسنامه۳4۱۹2  4- سیده زهرا 

متولد ۱۳5۳ فرزند متوفی
5- سیده ساغر شماره شناسنامه 2۱52 فرزند سید عزت اهلل و سیده سکینه متولد 

۱۳۶۱ فرزند متوفی 
۶-سیده راضیه شماره شناسنامه 2۱5۱ فرزند سید عزت اهلل و سید سکینه متولد 

۱۳۶۱ فرزند متوفی 
شهرت همگی موسوی شیاده می باشد 

نیره  به شماره شناسنامه ۱2۰۳ فرزند سید علی و  ۷-سید سکینه جعفری شیاده 
خانم متولد ۱۳۳2 همسر دائمی 

۸ماه باجی فغانی شیاده با شماره شناسنامه 2۶ فرزند مشهدی  حسن و رقیه متولد 
۱۳۱۰ مادر متوفی

۹- سید میرزا جان موسوی شیاده شماره شناسنامه 2۶۶ فرزند سید احسان و صنم 
بر متولد ۱۳۰4 پدر متوفی

مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
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 اول شورای حل اختالف شهرستان بابل
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تعامل صندوق توسعه ملی با صنعت نفت 
افزایش می یابد

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تالش 
برای تبیین سازوکاری به منظور حمایت مالی از طرح های 
توسعه ای صنعت نفت کشور، گفت: پیشنهاد صندوق 
توسعه ملی برای پشتیبانی مالی از طرح های توسعه ای 
این صنعت به ویژه طرح های باقیمانده در پارس جنوبی 
برای تصویب به سران قوای سه گانه ارائه می شود. به 
گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مرتضی 
اقتصادی  نوسانات  وجود  با  این که  بیان  با  شهیدزاده 
جاری در کشور، در حال تأمل و ارزیابی برای طراحی 
مدل هایی هستیم که بتوان در چارچوب آنها، فقدان مالی 
توسعه طرح های صنعت نفت به ویژه در پارس جنوبی را 
برطرف کرد، ادامه داد: حمایت های مالی صندوق توسعه 
ملی از صنعت نفت در بخش های باالدستی و پایین 
دستی شامل طرح های نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش 

از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی با ابراز خرسندی از وضعیت چشمگیر توسعه در 
از  که  بازدیدی  از  پس  گفت:  جنوبی  پارس  فازهای 
نشستی  در  داشتیم،  پارس جنوبی  مختلف  طرح های 
با بعضی از مدیران شرکت ملی نفت ایران و مدیران 
رفاه  و  پس انداز  بازنشستگی،  صندوق های  ارشد 
کارکنان صنعت نفت، برای تهیه یک طرح پیشنهادی 
به منظور حمایت مالی از باقی طرح های پارس جنوبی 
به جمع بندی رسیدیم و مقرر شد تا نتیجه این جلسه 
و برنامه حمایت مالی صندوق توسعه ملی از طرح های 
صنعت نفت را برای تصویب به سران قوای سه گانه 
کشور تقدیم کنیم. بر اساس این گزارش، مدیران ارشد 
صندوق توسعه ملی ۱۹ دی ماه امسال در سفری به 
عسلویه که به میزبانی شرکت اویک انجام شد، از طرح 
پتروپاالیش کنگان، طرح توسعه فاز ۱۳ و طرح توسعه 
فازهای 2۰ و 2۱ پارس جنوبی بازدید کردند و از نزدیک 
در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه های ملی 
قرار گرفتند و از نیازهای مالی و سرمایه گذاری و معوقات 
پیمانکاران این پروژه ها آگاه شدند. غالمرضا منوچهری، 
مدیرعامل شرکت اویک نیز در جریان این بازدید، با 
تأکید بر اینکه پیشبرد اجرای طرح های توسعه باقیمانده 
در پارس جنوبی به تزریق منابع مالی جدید نیاز دارد، 
اعالم کرد: با همکاری و مساعدت صندوق توسعه ملی 
و نقش تسهیل کننده صندوق های بازنشستگی، پس انداز 
و رفاه کارکنان صنعت نفت، قرار است منابع مالی مورد 
نیاز برای به پایان رساندن برخی از پروژه های باقیمانده 
یادآور شد: طرح های  تأمین شود. وی  پارس جنوبی 
پتروشیمی نیز همچون طرح های توسعه میدان های نفت 
و گاز و ساخت واحدهای فرآورشی و بهره برداری، به 
سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند. بر این اساس، با توجه 
به اینکه صندوق های توسعه ملی و بازنشستگی هم به 
سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه این طرح ها عالقه 
دارند، پیش بینی می شود با تخصیص سرمایه از سوی 
این صندوق ها به این طرح های ملی، عواید آن چشمگیر 
و نتیجه بخش و بازگشت سرمایه آنها مؤثر و تضمین 

شده باشد.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران:

 پرونده سانچی تا پنج ماه آینده در نوبت بررسی
 دادگاه قرار می گیرد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: پرونده تصادف بین کشتی های 
ایرانی و چینی )سانحه سانچی( تا پنج ماه آینده در نوبت رسیدگی قرار می 

گیرد و دادگاه آن در هنگ کنگ یا چین برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا - نصراهلل سردشتی عصر پنجشنبه در حاشیه 
آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای سانچی اظهار داشت: بیمه گران 
انگلیسی طرف قرار داد شرکت ملی نفتکش با ادعاهایی که چین، کره و ژاپن 

برای آلودگی دارند به طور مستقیم با آنها در حال مذاکره هستند.
وی تصریح کرد: دادگاهی که قرار است در چین یا هنگ هنگ برگزار شود، 
بحث درجه تقصیر را در حادثه سانچی مشخص خواهد کرد که این دادگاه 

نیز ارتباط زیادی با شرکت ملی نفتکش ایران ندارد.
سردشتی در ادامه از پرداخت پول بیمه به ۱۱نفر از خانواده های شهدای 
سانچی خبر داد و گفت: به بقیه خانواده هایی که امور مربوط به انحصار 

وراثت را در دست انجام دارند، حق بیمه پرداخت خواهد شد.
 ۱3نفر از خانواده های شهدا جذب شرکت نفتکش شده اند 

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه هیات 
از اعضای درجه یک خانواده های شهدای  نفر  این شرکت، یک  مدیره 
سانچی به کار گرفته می شوند که تاکنون ۱۳ نفر در این شرکت جذب شده 
اند.  سردشتی افزود: پرداخت مستمری به برخی از بازماندگان حادثه سانچی 
نیز همانند خانواده های شهدا خواهد بود و اعضای خانواده این شهدا هم که 
هم اینک سر کار هستند در جاهای مختلف شرکت به کار گرفته شده اند. 

وی گفت: با توجه به نیازمندی شرکت ملی نفتکش ایران به جذب نیرو در 
دریا، در صورت نیاز برخی از اعضای خانواده های این شهدا بدون نیاز به 

مصوبه و خارج از سهمیه به کار گرفته خواهند شد. 
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در عین حال یادآورشد: کمیته ویژه 
رسیدگی به حادثه سانچی هم گزارش خود را ارائه کرده است و هم یک بار 
این گزارش توسط کاپیتان بسنده به همراه فیلم برای خانواده شهدا نمایش 
داده شده است.  وی درباره تاثیر تحریم ها بر مساله حادثه کشتی سانچی 
و مسائل بیمه ای آن گفت: این پیگیری مربوط به بیمه گران است و درجه 
تقصیر روی مسایل بیمه ای تاثیر نمی گذارد.  سردشتی در عین حال تاکید 
کرد که »بحث تحریم ها ربطی به سانچی ندارد.«  نخستین آیین یادبود 
قربانیان سانحه کشتی سانچی در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. شانزدهم 
دی ماه سال گذشته نفتکش تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران به نام 
»سانچی« که با محموله میعانات گازی به سفارش شرکت »هانوا توتال« 
کره جنوبی عازم این کشور بود، در ۱5۸ مایلی سواحل شرقی چین با یک 
کشتی فله بر چینی برخورد کرد. در پی این حادثه ۳2 سرنشین این نفتکش 
جان باختند که پیکر سه نفر به کشور بازگشت اما 2۹ نفر دیگر به دریا 

سپرده شدند.

خبر

که  نکته  این  بیان  با  تربتی  منتظر  حسن 
یک  در  اقدام  آخرین  شاید  خصوصی سازی 
کشور باشد از دنبال کردن این موضوع به جد در 
خصوصی سازی شبکه های گازرسانی خبر داد و 
گفت:مقدمه خصوصی سازی، برون سپاری است 
رگالتوری،  های  بخش  در  آن  تحقق  پیگیر  که 
توسعه زیرساخت ها و بهره برداری پاالیشگاه ها 

در موضوع برون سپاری هستیم.
به گزارش خبرنگار زمان، حسن منتظر تربتی- 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، صبح دیروز در 
نخستین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه 
بحث  که  این  بر  مبنی  زمان  سوال  به  پاسخ  در 
چندین  گازرسانی  های  شبکه  سازی  خصوصی 
این خصوص چه روش ها  در  بار مطرح شده، 
چه  در  موضوع  این  و  شده  طراحی  الگویی  و 
مرحله ای قرار دارد؟ گفت: در مرحله نخست باید 
بررسی ها انجام شود و بخشی از فعالیت های مان 
را برون سپاری  کنیم، اما برای خصوصی سازی باید 

مقدمات زیادی از جمله حضور بخش خصوصی 
مطمئن فراهم شود. تربتی در ادامه تصریح کرد: 
برای اینکه خصوصی سازی انجام شود، بایستی 
زیرساخت ها را آماده کرد؛ مانند انجام مانیتورینگ، 
رگالتوری و توسعه زیرساخت ها که در بحث 
برون سپاری در بسیاری از بخش ها این موضوع 
را دنبال می کنیم. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
در ابتدای نشست خبری با بیان این مهم که صنعت 
گاز ایران، انقالبی ترین و بومی ترین صنعت پس 
از انقالب اسالمی ایران محسوب می شود، اظهار 
کرد: صنعت گاز بومی ترین صنعت است چرا که 
قبل از انقالب کلیه تجهیزات مرتبط با گاز از خارج 
کشور تأمین می شد ولی در حال حاضر بیش از 
۹۰ درصد اقالم مورد نیاز صنعت گاز را سازندگان 
داخلی تولید می کنند که تعامل تنگاتنگی با  آنان 
سالگی   4۰ توجه  با  افزود:  ادامه  در  وی  داریم. 
انقالب اسالمی ایران، پیشرفت های چشمگیری در 
صنعت گاز از قبیل توسعه گازرسانی به شهرها و 

روستاها و گاز دارشدن بخش اعظمی از نیروگاه 
های کشور حاصل شده به طوری که روند توسعه 
این صنعت، متمایز از بقیه صنایع کشور دیده می 
شود. مهندس تربتی با بیان این که گاز یک نعمت 
انقالبی است، تصریح کرد: این امر از آن روست 
رسیدن  ثمر  به  از   قبل  کشور  در  گازرسانی  که 
انقالب شکوهمند اسالمی تقریبا هیچ بود، ولی بعد 
ازانقالب، گازرسانی شتاب گسترده ای گرفت به 
گونه ای که در مقابل گازرساني به 2۷۱۹۷ روستا 
در حال حاضر، تنها چند روستا قبل از انقالب از 
نعمت گاز برخودار بوده اند. به گفته وی به برکت 
ایران، در حال حاضر یک هزار  انقالب اسالمی 
و ۱۳۹ شهر و بیش از 2۷ هزار روستا از نعمت 
گاز برخوردار هستند.  »برخورداری ۹4 درصدی 
جمعیت کشور از گاز طبیعی« یکی از موضوعات 
کلیدی در این نشست بود که تربتی با اشاره به 
اینکه اکنون یک هزار و ۱۳۹ شهر مطابق ۹۷ درصد 
جمعیت شهری و حدود 2۷ هزار روستا مطابق 
۸2 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شده اند، تصریح کرد: 5 هزار روستا نیز 
اقدام هستند و تالش  برای گازرسانی در دست 
می کنیم گازرسانی روستایی را با شتاب بیشتری 
دنبال کنیم. این یک خدمت انقالبی بزرگ است 
که پس از پیروزی انقالب اسالمی همه شهرها و 
روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردار می شوند. 
وی در ادامه با ذکر این نکته که زیرساخت های 
صادراتی ما مهیا هستند و برای صادرات گاز به 
پاکستان آماده هستیم و بخش زیادی از خطوط 
انتقال گاز به سوی پاکستان را نیز احداث کرده ایم، 
گفت: منتظر تصمیم گیری پاکستان برای صادرات 
خصوصی،  بخش  که  امیدواریم  و  هستیم  گاز 
سرمایه گذاری الزم برای دریافت گاز از ایران را 
انجام دهد، اما این موضوع هنوز به شکل رسمی از 
سوی پاکستان مطرح نشده است.  وی افزود: ما به 
دنبال قطعی شدن شرایط صادرات گاز به پاکستان 
هستیم و سیاست ما بر این است که امیدوار باشیم 

بحث صادرات گاز به پاکستان نهایی شود.
صادرات  درباره  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
گاز به عراق نیز اظهار کرد: امروز صادرات گاز به 

عراق برای دو مقصد بغداد و بصره انجام می شود. 
تابستان  در  عراق  نیازهای  که  است  ذکر  شایان 
بیشتر می شود، بنابراین صادرات گاز در آن فصل 
شتاب بیشتری خواهد داشت، اما اکنون صادرات 
مطابق قرارداد جریان دارد. وی افزود: ما تاکنون 
مطالبات مان را مطابق ارز قراردادی به یورو دریافت 
اینکه در آینده ارز دریافتی از عراق  اما  کرده ایم، 
براساس چه واحد پولی باشد موضوعی است که 
باید مورد توافق بانک مرکزی ایران و عراق قرار 
بگیرد. به هر حال ما پول گاز را از طریق بانک 
برایمان تفاوت ندارد  مرکزی دریافت می کنیم و 
که این مبلغ بر اساس چه ارزی باشد، زیرا بانک 
مرکزی آن را تبدیل  می کند. تربتی همچنین با 
نداریم،  نیاز  به واردات گاز  براین مهم که  تأکید 
ترکمنستان،  و  ایران  گازی  اختالف  حل  درباره 
تصریح کرد: ما با ترکمنستان دچار یک اختالف 
شدیم و مسئله را به داوری ارجاع داده ایم و آن را 
پیگیری می کنیم.  وی افزود: در سال های گذشته 
کمبود گاز در شمال کشور سبب شد تا واردکننده 
گاز از ترکمنستان باشیم، اما امروز این وابستگی از 
میان رفته و در فصل سرما نیز هیچ مشکلی برای 
تامین گاز مناطق شمال کشور نداریم، با این حال 
می توانیم با ترکمنستان به عنوان دارنده منابع گازی 
روابط خوبی برقرار کنیم و این روابط را نیز توسعه 
دهیم. تربتی درخصوص سوآپ گاز ترکمنستان 
توضیح داد: این کار از سوی شرکت های خصوصی 
انجام می شود، گرچه ما امکان سوآپ گاز بیشتر 
تا 4۰  تا جایی که می توانیم روزانه ۳5  داریم  را 
میلیون متر مکعب سوآپ گاز داشته باشیم، گرچه 
اکنون مقدار سوآپ گاز ترکمنستان به سبب شرایط 
زمستانی این کشور اندک است. معاون وزیر نفت 
درباره صادرات ال پی جی نیز توضیح داد: ممکن 
است میزان تولید و صادرات ال پی جی در ماه های 
این  همچنان  اما  باشد،  داشته  نوسان  مختلف، 
پی  در  ما  و  می شود  و صادر  بارگیری  محصول 
حفظ بازارهای مان هستیم.  وی درباره صادرات 
گاز به ارمنستان گفت: صادرات گاز به این کشور 
مطابق قرارداد در جریان است و ما امکان افزایش 

صادرات گاز به این کشور را داریم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به زمان مطرح کرد:

جدیت در خصوصی سازی شبکه های گازرسانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
تایید  به  استشهادیه 4۰5۷۶_۹۷/۱۰/2۰.  برگ  دو  ارائه  با  خاکپور  آقای غالمرضا 
دفتر خانه ۸۶ آمل رسیده طی تقاضای وارده به شماره ۹۷/۳۸۱۸۸ _۱۰/۱۶ /۹۷. 
اعالم داشته که اصل سند مالکیت بشماره چاپی ۷4۳۷۰۶ ج ۹۳ ششدانگ پالک 
۳۸۸ فرعی از ۱۳_ اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبت آمل سند مالکیت ذیل ثبت ۸۶۰۰ 
اثر جابجایی  بنام غالمرضا خاکپور صادر و تسلیم گردید و در  ص 2۳۰ ج ۶2. 
مفقود شده را نموده است که در اجرای ماده ۱2۰ _ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشر این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 
اداره مطابق مقرارت اقدام به صدور سند  مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود 

سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آملم الف۳۷۹/۱5۰/۹۶

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 
برابر  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۶۶۱- ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیات  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم کبرا غارویریان فرزند محمد به  شماره  شناسنامه  ۷۶۹ صادره  از بندرانزلی  
در قریه  آج  بیشه  در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب  خانه  به 
مساحت  ۱۰۹/۱۷ متر  مربع  پالک  فرعی  2۳۰۷  از اصلی  ۹۱  مفروز  مجزی  از 
پالک  ۱۸۳  از اصلی  ۹۱  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک رسمی 
آقای رجبعلی گلبرگ آج بیشه محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱5 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:54۹3– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   22۷ شماره  شناسنامه  دارای  معاف  طاهره  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ۱/۹۷ش/۱22۶ 
توضیح داده که شادروان ام البنین پور میرزا لنگرودی به شناسنامه 2۳۷ در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۶/۹/۱۶
منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر خانم طاهره معاف نام پدر محمد شماره 

شناسنامه 22۷
2- مریم معاف نام پدر محمد شماره شناسنامه ۳۱

۳- محمد معاف نام پدر محمد شماره شناسنامه 2۶۸
4- صدیقه نورائیان اصفهانی نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه ۷۱

اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف ۱734خ  رئیس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰۹۰۸ – مورخ ۱۳۹۷/۸/2۷ 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 علی شریف  زاده  شریف  آبادی  فرزند  محمد رضا  به شماره  شناسنامه 2۶۶ 
صادره  از رحیم  آباد به شماره  ملی ۶۳۱۹۶42۳۸۶ درششدانگ عرصه  و اعیان  یک 
قطعه  زمین  محصور  مشتمل بر یک باب  ساختمان  به مساحت 24۹/۷۰  متر مربع  
پالک 2۱۷  فرعی  از ۱۷4  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  فرعی از ۱۷4  
اصلی واقع  در قریه  جعفر سرا  خریداری  شده از  مورد نسق  مالک  رسمی  رضا  
آقاجانپور محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
۹87- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۷۱۸۰۰۰۱۹55هیات 
حوزه  مستقردرواحدثبتی  رسمی  فاقدسند  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مایع  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اهواز  سه  اداره  ملک  ثبت 
باب  دریک  آزادگان  ازدشت  2۸۰۷صادره  شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  سواری 
علوی  درکوی  واقع  ۱55۹باقیمانده  پالک  254/۷۷مترمربع  مساحت  به  ساختمان 
خیابان مدرس بین فراهانی وسروش جنب حوزه علمیه کوچه۱۰متری خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمود سیرجانی مالک سهام۹۸۸۷محرز گردیده 
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
اداره  این  به  اعتراض خودرا  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  ازتاریخ  می توانند 
تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
مدت  انقضای  درصورت  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  خودرا 
صادرخواهدشد.                                                                      سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 
نوبت  انتشار  اول:۹۷/۱۰/2۳-تاریخ  انتشارنوبت  الف:5/2۶۸۷-تاریخ  م  شماره 

دوم:۹۷/۱۱/۸
بهنام قادریان-رئیس ثبت اسنادوامالک اهواز

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون
  و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳5۳۳- ۱۳۹۷/۹/5 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای محمد جدی 
کاس احمدانی فرزند  حسن  به شماره  شناسنامه  2  صادره  از فومن  در قریه  بیجار کن  
در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  ۱4۱/5۳  متر مربع  پالک 
فرعی ۱۷45۸  از اصلی  ۷5  مفروز  مجزی  از پالک ۱۹۶  از اصلی ۷5  واقع در بخش  
چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  محمد حسن  گوهری  بیجار کنی  محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱5 روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

رم الف:5465– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

آگهی حصروراثت 
به شماره شناسنامه  ۳۹۶5 فرزند  محمد  آقای  محمد رضا فتوحی نشرودکلی  
باقر  از این شورا  درخواست گواهی حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  
که شادروان  معصومه  شعبانی  کیساری  فرزند  نصرت در تاریخ  ۹4/5/۸  در 
شهرستان  رشت  فوت نموده  است  و ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل  تعرفه  

شده اند:
نام نام خانوادگی                       شماره  شناسنامه           نام پدر          نسبت
سمیه  فتوحی  نشرودکلی                    ۹۰۱               محمد رضا          دختر
سعیده فتوحی  نشرودکلی                    ۳5۷۹              محمد رضا          دختر
سپیده فتوحی  نشرودکلی               25۸۰۱4۸۶۱2         محمد رضا         دختر
محمد رضا  فتوحی  نشرودکلی           ۳۹۶5              محمد باقر           زوج
آمنه یوسفی  صیقالنی              2۶2                     عیسی                 مادر

به غیر از وراث نامبرده  باال  ورثه  دیگری  ندارد.
اینک  پس از  مالحظه  دادخواست  و انجام  تشریفات  قانونی  و ثبت  آن به شماره  
۳۹۳  سیار  مفاد  درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  
هر شخص  اعتراض  دارد و یا وصیت نامه  از متوفی  نزد او  باشد  از تاریخ  نشر 
آگهی  ظرف  یک ماه  به دفتر شعبه  ۱۶  شورای  حل اختالف  رشت  تسلیم  نماید  

در غیر این صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  حواهد شد.
م الف:۱۱۰۲- قاضی  شورای  حل اختالف  شعبه ۱6 رشت -  پروین انصاری

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
اول  هیات    ۱۳۹۷/۸/2۸ مورخ   – رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰۹۱۷  برابر   
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 حسن عسکرنیا فرزند پل آقا به شماره شناسنامه ۷4صادره  
از رحیم آباد به شماره  ملی ۶۳۱۹۶54۸۰5 در ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر 
بنای احداثی ) ساختمان( به مساحت 24۸/5۷ متر مربع  پالک ۸۱۶ فرعی از ۱۷۳ 
اصلی مفروز و مجزی شده  ازپالک – فرعی از ۱۷۳ اصلی  واقع  در قریه ترشکوه 
خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان اموال  و امالک  محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود 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.
۹75- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

آگهی حصروراثت
بانوفضیله یوسف مطورنام پدرجعفربشناسنامه۱۸25۰صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ۹۷/۹/۱۷دراهوا مطوربشناسنامه۷2۰2صادره  جعفریوسف 
یوسف  عبارتنداز۱-متقاضی۱-فضیله  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  زاقامتگاه 
یوسف  ۳-صادق  مطوربشناسنامه۱۶۱۷۰-     یوسف  مطور2-صدیقه 
مطوربشناسنامه۱22-        4-زینب یوسف مطوربشناسنامه۱۸25۱-    5-عبداله 
مطوربشناسنامه4۶۳۱-       یوسف  ۶-سعیده  مطوربشناسنامه۱۸252-      یوسف 
باانجام  والغیر.اینک  متوفی  فرزندان  مطوربشناسنامه45۳همگی  ۷-زهرایوسف 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی اهواز-سیدعبدالمطلب بنی هاشم

آگهی
شعبه۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

شماره دادنامه:۹۷۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۰5۸۷  شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۸۳۱۰۸۰۰4۱4
شماره بایگانی شعبه:۹۶۰4۳2

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۶/2۷
کرمانشاه  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پرونده کالسه: ۹۶۰۹۹۸۸۳۱۰۸۰۰4۱4 شعبه۸ 

تصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۰5۸۷
خواهان: آقای حبیب احمدی فرزند کاکاعبداله به نشانی کرمانشاه خیابان سیروس گذر صاحب 

جمع کوچه احمد تنفنگ ساز پالک ۸۹ 
خوانده: آقای جبار یوسفی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها : ۱-مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت دادرسی ۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دادگاه با اعالم ختم رسیدگی رای صادر می نماید.
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای حبیب احمدی فرزند کاکاعبداله به طرفیت آقای 
به شماره های ۳4۳۶۰۶-۳4۳۶۰5- به خواسته ۱- مطالبه وجه 5فقره سفته  جباریوسفی 

۳4۳۶۰2-۳4۳۶۰۳-۳4۳۶۰4 جمعا به مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  2- مطالبه خسارت دادرسی 
۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده:

۱- وجود اصل اوراق سفته در ید مالکانه و بی منازع خواهان که درجلسه دادرسی به مالحظه 
دادگاه رسیده برمالکیت خواهان برحقوق ناشی از سند تجاری داللت داشته  و ظهور در داین 
بودن او تا میزان اصل خواسته و بدهکاری خوانده تا حد مبلغ مندرج در سفته دارد، چنین 
ظهور و قرینه ای به داللت ماده ۳۰۷ قانون تجارت از جمله ادله اثباتی دعوای حاضر به نظر می 
رسد، زیرا صدور سفته و تسلیم آن به متعهد له عرفا و به داللت التزامی ماده ۳۰۹ قانون تجارت 

وموافق با ماده 24۹ همین قانون، حکم بدهکار بودن متعهد را ثابت می نماید.
2- سفته ای که مطابق ماده ۳۰۸ قانون تجارت تنظیم و صادر می گردد به داللت التزامی مواد 
24۹و۳۱۳ همین قانون صادر کننده سفته را ملزم به پرداخت وجه در آن ، در روز وعده می 
نماید. زیرا غالب اشخاصی که سند طلب را در دست دارند وحه مندرج  در آنرا اخذ ننموده 
اند و گرنه باپرداخت آن مبلغ صادر کننده سند بدهکاری خویش را از داین مطابه و اخذ می 
نماید. بنابراین صدور سفته اماره و ظهور در مدیونیت صادر کننده و نشانگر اقرار به حقی است 

که بر ذمه وی استقراریافته است.
۳- دلیلی بر ایفای دین از سوی خوانده آقای جبار یوسفی که سقوط دین را محقق سازد یا 
موجبات شک در بقای آن دین را بر ذمه متعهد فراهم گرداند دراوراق پرونده  به نظر نمی آید  
و دادگاه نیز به جهت عدم احراز مانع یا رافع در اعمال ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بنا را 

بربقای دین بر ذمه خوانده قرار می دهد.
4- درسفته مطابق بابند یک ماده ۳۰۸ وماده 225 قانون تجارت این الزام قانونی وجود دارد که 
مبلغ در سفته به حروف درج و قید شود ضروری می باشد که دارنده سفته یا خواهان اقدامی 
از این حیث ننموده است. هرچند عدم درج پاره ای از مفاد اسناد تجاری از سوی صادر کننده 
موجب نمی شود که اوصاف سند تجاری از آن ساقط گردد چرا که این امر ظهور در آن دارد 
که صادر کننده سند تجاری به شخصی که سند تجاری را در اختیار او گذاشته است برای پر 
کردن مفاد مذکور وکالت داده است و چون سفته های بانکی دارای سقف مبلغ می باشند وکالت 
دارنده سفته عرفا و ظاهرا محدود به همان مبلغ سقفی است که با قید مبلغ اراده خود را دراخذ 
مبلغ ابراز دارد و باتوجه به خودداری خواهان از درج مبلغ سفته وصف تجاری بودن و به تبع 
آن امتیازات قانونی از آن سلب و صرفا سند عادی تلقی میگردد که مدلول آن داللت بر اثبات 
حق خواهان دارد و نفس این عمل از امارات قضایی موضوع ماده ۱۳24 قانون مدنی وقرینه ایی 
بر بدهی صادرکننده سفته در برابر دارنده تا مبلغ مندرج در آن می باشد. به عبارتی برای صحت 
صدور اسناد تجاری عالوه بروجود شرایط اساسی درماده ۱۹۰ قانون مدنی احراز شرایط شکلی 

مندرج در مواد قانون تجارت از قبیل مواد 22۳-۳۰۸و۳۱۱ نیز الزم می باشد.
بنابراین حسب مطالب مذکور ، دادخواست تقدیمی خواهان ، رونوشت اوراق سفته در پرونده 
به استناد مواد ۳۰4-24۹-۳۱۳-۳۰۹ قانون تجارت و ماده 22۱ قانون مدنی و 522-5۱۹-5۱5 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای هدایت غالمی به پرداخت مبلغ 
25۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال  بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت خسارت دادرسی از قبیل 
هزینه دادرسی طبق تعرفه مصوب و مقررات قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )۹۶/۷/۱۷( لغایت اجرای حکم، که در واحد اجرای احکام براساس نرخ 
شاخص تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد محکوم می نماید.رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 2۰ روز دیگر 

قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه است.م/ت
تصویر برابر با اصل است-کرمانشاه –بلوار بنت الهدی

محسن جلیلیان –دادرس شعبه 8 داگاه حقوقی کرمانشاه

سرپرست منطقه شمالغرب از انتقال ،نصب و 
توسط   MD4۰۰۰ سوالر  توربین  اندازی  راه 
کارکنان منطقه شمالغرب در مرکز انتقال نفت 

مغانک منطه تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
شمالغرب،علی  منطقه  ایران  نفت  ومخابرات 
عملیات  اظهارداشت:  باره  این  در  جمشیدی 
بازکردن توربین و تجهیزات جانبی ، بارگیری 
به  ارسال  و  لو  ایده  نفت  انتقال  مرکز  از  آن 
مرکز انتقال نفت مغانک توسط همکاران منطقه 
شمالغرب انجام گرفت. وی گفت: تراز کردن 
،مکان  شده  ساخته  شاسی  روی  بر  توربین 
یابی کمپرسور مخازن هوا، خنک کننده روغن 
اجرای  و  طراحی   ، توربین  کنترل  کانکس  و 

پایپینگ ورودی و خروجی توربوپمپ ، طراحی 
و اجرای منیفولد سوختگیری مخازن سوخت 
کنترل،  اتاق  نصب  جهت  عمرانی  کارهای   ،
ابزار دقیق به طول تقریبی  کابل کشی برق و 
۶۰۰ متر از جمله اقدامات مهم انجام شده در 
سرپرست  باشد.  می  مغاک  نفت  انتقال  مرکز 
منطقه شمالغرب همچنین افزود : در راستای 
بهبود عملکرد دستگاه و پایش عملیات انتقال 
نفت تابلوی PLC به عنوان سیستم کنترل و 
شرکت  از  یکی  )ساخت  توربین  مانیتورینگ 

های داخلی ( بابرنامه نویسی نرم افزاری برای 
انجام  و  مایع  سوخت  با  توربین  اندازی  راه 
کابل کشی مورد نیاز نصب و راه اندازی شد. 
 ، اندازی  راه  آموزش  اینکه  بابیان  جمشیدی 
بهره برداری، پایش و راهبری به مدت یک ماه 
توسط پرسنل بهره بردار منطقه شمالغرب انجام 
گردید، گفت: طراحی واجرای پنل برقی توربین 
مخازن  گیری  و سوخت  متعلقه  تجهیزات  و 
سوخت توربین نیز توسط واحد برق این منطقه 

صورت پذیرفت. 

توربین سوالر سنتار4000  
در مرکز انتقال نفت 
مغانک راه اندازی شد

 »برخورداری 94 درصدی جمعیت کشور از گاز طبیعی« یکی از موضوعات کلیدی 
نخستین نشست مطبوعاتی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران  بود که تربتی با اشاره 
به اینکه اکنون یک هزار و 139 شهر مطابق 97 درصد جمعیت شهری و حدود 27 

هزار روستا مطابق 82 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، 
تصریح کرد: 5 هزار روستا نیز برای گازرسانی در دست اقدام هستند.
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فرصت سوزی؛ فرجام پسابرجام خودروسازان
* ابراهیم نعمت الهی

روزی که برجام به فرجام رسید، به نظر می رسید بهار صنعت خودروی 
ایران از پس زمستانی سخت آغاز شده است. سه سال پیش از آن در سال 
۱۳۹۱ سخت ترین تحریمها بر صنعت خودروی ایران اعمال شده بود. غرب 
و به ویژه آمریکا موتور محرک اقتصاد ایران را نشانه گرفته بودند. شدیدترین 
تحریمها بر صنعت خودرو ایران چنان سایه افکند که پژو شریک ۳۰ ساله 
ایران خودرو راه خروج در پیش گرفت و رنو که هفت سال قبل با بوق و کرنا 
شرکت مشترک باایران تاسیس کرده و همزمان در سایت دو خودروساز به 
تولید پرداخته بود، تقریبا کار را تعطیل کرد. اولین نشانه های تاثیر تحریم ها با 
کاهش تولید خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان ایرانی بروز کرد و خودرو 
به کاالیی نایاب و گران قیمت بدل شد. قیمتها سر به فلک کشید و مردم و 
رسانه ها ناراضی از وضعیت پیش آمده ادعاهای سابق خودروسازان را مبنی 
بر تولید ۱۰۰درصد داخلی خودروهای ملی همچون سمند و پراید به چالش 
کشیدند. آن روزها مشخص شد که ادعای تولید داخلی خودروهای ملی 
صرفا اهداف تبلیغاتی داشته و عدم واردات برخی قطعات همچون گیربکس 
اتوماتیک و icu و برخی قطعات موتور می تواند خطوط تولید محصوالت 
خودروسازان را متوقف کند. این در حالی بود که خودروسازان حتی رینگ 
آلومینیومی برخی محصوالت خود را در همان ماههای اول شروع تحریمها 

حذف کردند!
قرار  اولویت  در  با جهان غرب  مذاکره  اعتدال،  دولت  آمدن  کار  با روی 
گرفت و سرانجام برجام به فرجام رسید. سالهای ابری و سرد سپری شد و 
شرکتهای خارجی با پیشنهادهای رنگارنگ به تهران سرازیر شدند. مذاکرات 
خودروسازان با شرکای خارجی اما رنگ و بوی دیگری داشت. به نظر میرسید 
این بار ایرانی ها هستند که برای شرکای غربی شرط و شروط گذاشته اند. 
ایران خودرو مدعی بود پژو باید به دلیل خروج یکباره از ایران در سالهای 
قبل خسارت بپردازد و سایپا میان دو دلبر یعنی رنو و سیتروئن ناز می کرد 
که طرف کدام را بگیرد. در این میان آنچه نگران کننده بود، مذاکرات محرمانه 
و پشت درهای بسته بود که خبرنگاران و افکار عمومی از جزییات آن بی 
اطالع بودند. کار به بهانه تامین حداکثر منافع ملی به گونه ای پیش می رفت 
که باوجود حضور نعمت زاده - وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
- در مذاکرات با رنو حتا برخی مقامات سازمان گسترش و وزارت صمت 
هم از جزییات نحوه انعقاد قراردادها و مفاد آنها آگاهی نداشتند. این امر آنجا 
آشکار شد که در انتهای یکی از جلسات نهایی انعقاد قرارداد همکاری با رنو 
در فرانسه، مقاماتی که برای حضور در انتهای جلسه و لحظه امضا دعوت شده 
بودند، کامال سورپرایز شده و در مقابل سوال خبرنگاران در خصوص جزییات 
قرارداد ابراز بی اطالعی می کردند و می گفتند ساعتی قبل دعوت شده اند و 

نمی دانند دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتد!
خودروسازان ایرانی مدعی بودند حداکثر منافع ملی در قراردادها دیده شده 
و حاال عالوه براینکه خارجی ها باید جریمه تنهاگذاشتن ما را در روزهای 
سخت بپردازند، متعهد شده اند که انتقال تکنولوژی انجام دهند و در ایران 
سرمایه گذاری کنند. خارجی ها هم ژست با لبخند مقابل دوربین رسانه ها 
می گرفتند و می گفتند این بار با تحریم هم نخواهیم رفت! زمان اما ثابت کرد 
که غربی ها برای اخم آمریکا بیش از خودروسازان ایرانی ارزش قایل اند و 
با سخنرانی رییس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج یکجانبه از برجام ساز 
جدایی کوک کردند.حدود سه سال فرصت پسابرجام برای پوشاندن نقاط 
ضربه پذیری خودروسازان ایرانی از دست رفت و حاال دوباره همان زخمهای 
قدیمی سر باز کرده اند. تولید خودرو کاهش یافته، قیمتها سربه فلک گذاشته، 
گیربکس اتوماتیک نایاب شده و رینگ آلومینیومی از خودروها حذف شده 
اند! ابتدای دهه ۹۰ با تحریم اوباما حلقه های مفقوده خودروسازی ایران برای 
پایان دادن به وابستگی آشکار شده بود، اما خودروسازان ایرانی با فرصت 
سوزی تنها به مذاکره برای واردات و مونتاژ خودروهایی جذاب همچون پژو 
2۰۰۸ و سیترون سی۳ قناعت کردند. نتیجه قناعت به حداقل ها این شد که با 
اخم ترامپ، عرصه از شرکای خارجی خالی شد؛ آن هم در شرایطی که حتی 
به یکی از قولهای خود برای جبران وعده های رنگارنگ سرمایه گذاری عمل 
نکردند. پنج دهه پیش بنز در مذاکره با ایرانی ها شرکتی را برای تولید موتور 
و گیربکس محصوالت خود پایه گذاشت و در حالی پس از وقوع انقالب 
اسالمی، ایران را ترک کرد که این سرمایه گذاری ها پابرجا باقی ماندند. اما 
با گذشت ۳۰ سال از مذاکره و همکاری با شریکی همچون پژو هنوز حتی 
یک سوله از این خودروساز در ایران به چشم نمی خورد و یک گیربکس 
اتوماتیک از این خودروساز جهانی در ایران تولید نمی شود. پسابرجام نیز 
گذشت و آجری بر آجر سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی امثال پژو و رنو 
در ایران مشاهده نشد و تنها رنگین کمان وعده ها لحظاتی کوتاه بر باالی سر 
خودروسازی ایران مشاهده شد و تمام. چه کسی مدیران صنعت خودروی 
ایران در پسابرجام را برای این فرصت سوزی مورد سوال قرار می دهد؟ 
دو وزیر صنعت که نظارت ارشد بر این وضع را داشته اند، کرسی خود را 
ترک کرده اند، اما مدیران خودروسازی همچنان روزه سکوت گرفته اند. آیا 

مسوولین این فرصت سوزی پاسخگو خواهند بود؟

توزیع ۵۰ هزارتن نهاده دولتی میان مرغداران

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار از توزیع 5۰ هزارتن نهاده دامی دولتی 
بین مرغداران خبر داد و گفت: قیمت تمام شده تولید نسبت به دوماه قبل 
حدود 2۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید فرزاد 
طالکش با بیان اینکه مشکالت مربوط به تامین نهاده های دامی هنوز به طور 
کامل برطرف نشده است، گفت: در راستای بهبود وضعیت تولیدکنندگان، 
شرکت پشتیبانی امور دام سهمیه ای را به مرغداران اختصاص داده است تا 
زمانی که مساله ترخیص خوراک دام موجود در کشتی های روی آب حل 
شود.  وی افزود: این سهمیه در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران میهن قرار 
گرفته و اتحادیه مذکور نیز با هماهنگی اتحادیه های استانی اقدام به توزیع 
آن می کند.  طالکش با بیان اینکه توزیع این نهاده هااز هفته گذشته آغاز شده 
است، اضافه کرد: مرغداران باید به مراکز مربوطه مراجعه و براساس شرایطی 

که اعالم شده نهاده دریافت کنند و در ازای آن نیز تخم مرغ تحویل دهند.  

نگاه روز

قیمت جدید محصوالت سایپا 
اعالم شد

بر اساس قیمت های جدید اعالمی از سوی گروه 
این  انواع خودروهای  قیمت  سایپا،  خودروسازی 
کارخانه تولیدی، بین ۳۰ تا ۸۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، قیمت های جدید برای 
برخی از مدل های پرتقاضای خودروهای سایپا اعالم 
شد. مقایسه سرانگشتی در این رابطه نشان می دهد 
درصد   ۸۸ تا   ۳۰ بین  خودروها  انواع  قیمت  که 
افزایش را به ثبت رسانده است.بر این اساس هر 
دستگاه خودروی پراید ۱۱۱SE معادل 2۹ میلیون 
و 525 هزار تومان، پراید ۱۳2SE معادل 2۸ میلیون 
و ۷۶5 هزار تومان، پراید ۱۱۱SE معادل 2۹ میلیون 
و 245 هزار تومان، پراید ۱5۱SE معادل ۳۰ میلیون 
و 425 هزار تومان قیمتگذاری شده است.همچنین 
قیمت تیباSX ۳5 میلیون و ۷۶5 هزار تومان، تیبا 
SX پایه گازسوز ۳۷ میلیون و ۷۱5 هزار تومان، 
تیبا 2 رینگ فوالدی ۳۹ میلیون و ۱۶5 هزا رتومان، 
ساینا رینگ فوالدی ۳۹ میلیون و ۸4۰ هزار تومان، 
ساینا اتوماتیک ۶۳ میلیون و ۱55 هزار تومان است.

هر دستگاه کوئیک گیربکس دستی ساده 42 میلیون 
و 55۰ هزار تومان، کوئیک گیربکس اتومات پالس 
۶۹ میلیون تومان، آریو دنده ای ۸۰ میلیون و ۹۸۰ 
 ۱25 و  میلیون   ۹4 اتوماتیک  آریو  تومان،  هزار 
سراتو  تومان،  میلیون  چانگان ۱2۰۰  تومان،  هزار 
تومان و سراتو ۱۶۰۰  میلیون  آپشنال ۱۹۶   2۰۰۰
آپشنال ۱۷۶ میلیون تومان است.گفتنی انواع پراید 
و تیبا ۳۰ درصد، ساینا اتومات، کوئیک، آریو 5۰ 
درصد، چانگان ۶۰ درصد و سراتو 2۰۰۰ معادل 
۷۳.4 درصد و سراتو ۱۶۰۰ آپشنال نیز ۸۷.۶ درصد 

افزایش قیمت داشته است.

افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش
 کاال به 6 ماه 

معاون امور صنایع وزارت صنعت از افزایش زمان 
ثبت سفارش کاال از ۳ ماه به ۶ ماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرشاد مقیمی در 
نشست هم اندیشی خود با تشکل های تخصصی 
صنعت دخانیات با اشاره به نشست مشترک وزارت 
صمت با گمرک اعالم کرد: براساس توافق انجام شده 
، زمان ثبت سفارش کاال از سه ماه به ۶ماه افزایش 
یافته است.معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن 
وتجارت افزود: با افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش 
کاال، مشکالتی نظیر روند طوالنی ترخیص کاال و 
احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت.
مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت 
سیستمی خبرداد و گفت: به تازگی تمهیداتی برای 
تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر گرفته 
افراد  حضوری  مراجعه  به  نیازی  که  است  شده 
نخواهد داشت.وی در بخش دیگری از سخنانش با 
تشریح مشکالت صنعت دخانیات نظیر ثبت سفارش 
کاال ، واردات مواد اولیه ، تخصیص ارز ، تولید غیر 
رسمی دخانیات ، احتمال افزایش قاچاق محصوالت 
دخانی، چالش های برات بدون تعهد و... اظهار کرد: 
در حوزه ثبت سفارش کاال با تمهیدات جدیدی که 
در نظر گرفته شده امیدواریم ، مشکالت این بخش 
مرتفع شود.وی همچنین در خصوص خام فروشی 
و صادرات تنباکو با توجه به نیاز داخلی نیز گفت: 
در صورتیکه تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه برای 
تولید محصوالت دخانی نیازمند باشند و میزان تولید 
فراتر از نیاز داخلی نباشد تدابیری برای  واردات و 
شد.معاون  خواهد  گرفته  نظر  در  تنباکو  صادرات 
امورصنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت حمایت 
از صنعت دخانیات را در کاهش قاچاق محصوالت 
دخانی وآسیب به مردم موثر برشمرد و افزود: تولید 
این محصوالت اگرچه برای مصرف کنندگان توصیه 
نمی شود اما با توجه به وجود متقاضیان و قاچاق 
تدابیری  باید  کشور  به  غیر استاندارد  محصوالت 
برای حفظ صنایع فعلی و جلوگیری ازکاهش تولید 
محصوالت داخلی اتخاذ شود.مقیمی تسهیل فرآیند 
را  بخش  این  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  و  تولید 
همانند همه صنایع مورد تاکید قرارداد و خواستار 
و  صنعت  این  موجود  وضعیت  از  گزارشی  ارایه 
چالش های این بخش شد.وی از برگزاری جلسات 
خبرداد  صنعت  این  مشکالت  رفع  برای  مستمر 
و گفت: موانع پیش روی صنعت با تعامل و هم 
اندیشی با تشکل های تخصصی و استفاده از توان 
علمی و فکری صاحبنظران قابل حل و فصل خواهد 
بود.به گفته مقیمی مشکالت این بخش باید با ارایه 
راهکارهای اجرایی و نقش تشکل های تخصصی 
، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و 

همچنین معاونت امور صنایع مشخص شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات پیشران برنامه خبر
های اقتصادی کشور در سال آینده به شمار می رود و از این 
رو دولت تقویت صادرات را جزو اولویت های خود قرار داده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »رضا رحمانی« از تدوین برنامه 
های متنوع برای تحقق این هدف توسط دولت خبر داد و تامین 
نقدینگی مورد نیاز تولید را به عنوان یکی از مهمترین این برنامه 
است  قرار  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  برشمرد.وزیر  ها 
دولت منابع مختلفی که در اختیار دارد را به این امر اختصاص 
دهد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشکل دار تامین 
شود.رحمانی، افزایش تولید، اشتغال، فروش و صادرات را به 
عنوان شعار و هدف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دوره جدید برشمرد و گفت: اگر تولید حفظ شود، اشتغال 
حفظ خواهد شد و این مهم با تقویت فروش و صادرات محقق 
می شود.به گفته وی، تحریک طرف تقاضا یکی از مهمترین 
نیازهاست که آن هم با افزایش صادرات ممکن خواهد شد.این 
عضو هیات دولت یادآور شد: اکنون هدف حفظ وضع موجود 
تولید مهمترین گامی است که باید برای آن تالش کرد و هر 
دستگاه، فرد و نهادی باید به تحقق این امر کمک کند.رحمانی 
تاکید کرد: همه باید یکدل و یکصدا برای حفظ وضع موجود 
تولید تالش کنند و راهکار آن است که مردم پای کار باشند و 
بخش خصوصی فعال تر شود.وی تاکید کرد: فعال شدن بخش 

خصوصی و مردم در این زمینه همه مشکالت را حل خواهد 
کرد، زیرا به تجربه ثابت شده هرجا مردم وارد شده اند مشکالت 
برطرف شده است. حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه 

بخش های راهبردی، جذب سرمایه خارجی برای حمایت از 
تولید ملی و ساماندهی واردات و صادرات از بندهای اقتصاد 

مقاومتی است که در سال ۱۳۹2 ابالغ شد.

وزیر صنعت تاکید کرد: 

صادرات اولویت نخست کشور در سال آینده است

شناسایی کارگران برای دریافت بسته 

حمایتی نهایی شد

شناسایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش 
توسط  حمایتی  بسته  توزیع  برای  کار  قانون 
وزارت رفاه نهایی شده و آغاز واریز این منابع در 
انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه است.

سبد  توزیع  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  بخشی  جبران  برای  که  دولت  حمایتی 
مایحتاج و کاالهای اساسی برخی از دهک های 
در  گرفت،  قرار  دولت  کار  دستور  در  جامعه 
توزیع  هدف  گروه های  بین  مختلف  مراحل 
شد اما برخی از گروه ها نیز از جمله کارگران 
سبد  این  هنوز  کار  قانون  مشمول  کارکنان  و 
طبق  اند.اما  نکرده  دریافت  را  دولت  حمایتی 
پیگیری های صورت گرفته، عملیات شناسایی 
گروه های کارگری )تمام کارکنان تحت پوشش 
قانون کار( و سایر خانوارهایی که درآمد آنها 
کمتر از سه میلیون تومان در ماه است و در هیچ 
یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان 

و نهادهای حمایتی قرار ندارند توسط معاونت 
رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی 
شده اما این گروه ، به دلیل تاخیر در تخصیص 
اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه در نوبت 
انتظار دریافت بسته حمایتی خود قرار دارند.
اول  از سوی معاون  ابالغی  بر اساس مصوبه 
رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور 
توزیع  طرح  اجرای  راستای  در  شد  موظف 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۹ حمایتی  های  بسته 
محل مابه التفاوت نرخ تسعیر قیمت خوراک 
کارخانه های پتروشیمی و پاالیشگاه ها تامین 
مرحله  دهد.در  تخصیص  امر  این  به  و  کند 
مشمول  بسته حمایتی  این طرح،  اجرای  اول 
مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم 
بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فوالد 
و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد 
کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت 
مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند. همچنین 
بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی طی 
هفته های گذشته بسته حمایتی خود را دریافت 
کردند.مبلغ بسته حمایتی خانوارهای مشمول به 
حساب متصل به یارانه نقدی واریز می شود اما 
امکان برداشت آن وجود ندارد و صاحبان کارت 
باید از فروشگاه های زنجیره ای اعالم شده اقدام 

به خرید کاال کنند. 

 نزول ۱۰ پله ای رتبه سهولت

 کسب و کار ایران

عضو اتاق بازرگانی ایران، از نزول ۱۰ پله ای 
رتبه سهولت کسب و کار ایران طی یکسال 
اخیر خبر داد و گفت: رتبه سهولت کسب و 
به  از ۱۱۸  ارزیابی های جهانی،  ایران در  کار 

۱2۸ تنزل پیدا کرده است.
سیدمحمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واعظی با اشاره به ارزیابی های جهانی از رتبه 
سهولت ایران در فضای کسب و کار گفت: 
طی یکسال گذشته، رتبه کسب و کار ایران 
در شاخص سهولت کسب و کار، از ۱۱۸ به 
۱2۸ تنزل یافته و بر همین اساس، تمایل به 
سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران دنیا در 
ایران کاهش یافته است. این در حالی است 
برآوردهای  اساس  بر  حاضر  حال  در  که 
آماده  سرمایه  دالر  میلیارد  هزار   ۸۰ جهانی، 
ورود به اقتصاد دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد 
آن در ایاالت متحده آمریکا است، اما اگر این 
اقتصادهای  جذب  که  باشد  قرار  سرمایه ها 
موسسه  سه  سوی  از  حتما  باید  شود،  دنیا 
چشم  و  اعتباری  ریسک  که  دنیا  بین المللی 
می سنجند،  را  دنیا  مختلف  کشورهای  انداز 
صادرات  اکنون  هم  افزود:  شود.وی  توصیه 
ایران با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم 
می کند؛ به نحوی که صادرکنندگان بدون طرح 
و برنامه وارد بازارهای هدف می شوند و البته 

وقتی در بازاری به عنوان عرضه کننده حضور 
موقع  به  را  کاال  تهیه  یا  و  تولید  می یابندف 
انجام نمی دهند، ضمن اینکه مداومت و ثبات 
ارایه محصول ندارند و این خود مشکل  در 
از  برخی  کرد:  تصریح  است.واعظی  بزرگی 
صادرکنندگان با بازارهای هدف آشنایی ندارند 
و تولید باکیفیتی را روانه این بازارها نمی کنند 
تا در آنها ماندگاری داشته باشد؛ ضمن اینکه 
با ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، اعتبارسنجی 
و وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. نمونه 
که  است  قطر  و  روسیه  به  صادرات  هم  آن 
بازار داشته و  این  از  نتوانستیم سهم مناسبی 
تامین به موقعی برای کاالها داشته باشیم؛ این 
در حالی است که تجار روس عالقمند بودند تا 
کاالهای کشاورزی ایران را خریداری نمایند، 
اما ما قادر نبودیم که یک کاال را به صورت 

مداوم، به این کشور ارسال نماییم.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به بکارگیری افراد 
نظر  از  گفت:  اجرایی،  های  دستگاه  در  غیرمتخصص 
بهره وری در کنار نپال، بنگالدش و ویتنام جزو چهار کشور 

آخر در آسیا هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فاطمه پهلوانی در خصوص 
وضعیت بهره وری در سال های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه 
بهره وری در دو دهه گذشته سیر صعودی نداشته است و 
مهم ترین اقدام برای بهبود وضعیت بهره وری، افزایش عزم 
برای  برنامه مدون  اجرایی و داشتن  مدیریتی در سطوح 
ارتقای بهره وری ملی است.رئیس سازمان ملی بهره وری 
چندانی  ضعف  قانون گذاری  سطوح  در  افزود:  ایران 
نداریم، چرا که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه 
داشتیم. را  درصدی   ۳۰ حدودا  مشخص  هدف گذاری 

وی ادامه داد: در برنامه سوم ۳۰ درصد رشد اقتصادی و 
در برنامه چهارم 2۱ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری بوده 
است، این در حالی است که در برنامه پنجم این عدد به منفی ۳ 
دهم درصد تنزل یافت.پهلوانی با اشاره به دالیل بروز این مساله، 
اظهار داشت: دلیل اصلی نامطلوب بودن روند بهره وری در کشور، 
بی توجهی به زیرساخت های بهره وری، کیفیت محیط نهادی کشور 
و کیفیت نهاده های تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه گذاری 
بوده است.وی گفت: بهره وری نیروی کار در دولت پایین است و 
بخش خصوصی هم دچار این وضعیت شده است. بنابراین زمانی 
که سرمایه گذاری، سیستم و نیروی انسانی قابلی نداریم، نزولی شدن 
سیر بهره وری طبیعی است.پهلوانی تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
خاص بین المللی کشور، سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی که 
برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه ششم در نظر گرفته شده بود 

و امید بود این مبلغ از سرمایه گذاری خارجی تامین شود، به دلیل 
مسائل سیاسی و تحریم ها احتمال تحقق ندارد.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم، اظهار داشت: باید به خودمان 
یک بار دیگر یادآوری کنیم که ما همان هایی هستیم که در ۸ سال دفاع 
مقدس زندگی کرده ایم. باید جلوی بسیاری از هزینه ها گرفته شود 
و در عین حال در بحث بهره وری سرمایه گذاری کنیم.رئیس سازمان 
ملی بهره وری ایران ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید نیروهای قابلی 
را برای استقرار چرخه بهره وری و سنجش بهره وری به کار بگیرند. 
در حال حاضر برخی از دستگاه ها افراد غیرمتخصص و کم انگیزه را 
به کار گرفته اند، در حالی که بهره وری پاشنه آشیل ماست.وی تاکید 
کرد: بهره وری یکی از راه های توسعه اقتصادی کشور است بنابراین 
برای این بخش باید بهترین امکانات در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال 
سرمایه گذاری برای توسعه تحقیقات و فعالیت های بهره وری در تمام 

بخش ها بسیار ضروری است.پهلوانی افزود: حمایت از اقدامات 
اساسی همچون سنجش اثربخشی سیستم های موجود باید در 
ذیل بهره وری انجام شود تا مسیر اشتباه را انتخاب نکنیم.رئیس 
سازمان ملی بهره وری ایران گفت: اگر یک تصمیم مدیریتی 
اتخاذ شده که بار مالی باالیی دارد اما مغایر با اهداف و اصول 
بهره وری است باید جلویش گرفته شود، این مساله کاهش 
هزینه و تحقق بهره وری را در پی خواهد داشت.وی در ادامه 
با بیان اینکه متاسفانه از نظر بهره وری در کنار نپال، بنگالدش 
و ویتنام جزء چهار کشور آخر در آسیا هستیم، تصریح کرد: 
کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عمان و امارات بسیار 
خوب در این زمینه عمل کردند و توانستند روند بهره وری را 
در کشورشان بهبود ببخشند.وی با بیان اینکه مطالعات زیادی 
در کشور شده است، اما برای اجرا باید ریسک پذیرتر باشیم، 
افزود: دلیل اینکه کشوری با رفتار تحول گرایانه در مسیر توسعه 
موفق می شود، ناشی از عزم مدیریت و ریسک پذیری مدیریت است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ادامه داد: مدیر هوشمندی که با رویکرد 
بهره وری کار می کند باید در بسیاری اوقات مسیر را اصالح کند 
و به اثربخشی اقدامات توجه کرده و هم راستا بودن فعالیت ها و 
برنامه های سازمان با ماموریت های اصلی را مورد تاکید قرار دهد.

پهلوانی با یادآوری اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: تنها 
راه نجات کشور بهره وری است. نمی توانیم انباشت سرمایه فیزیکی 
داشته باشیم چرا که در بحث سرمایه ها متکی به نفت هستیم که آن 
هم تکانه های شدید دارد و نمی توان خیلی روی نفت حساب کرد.

وی یادآور شد: از این رو ارتقای بهره وری کل عوامل تولید نیازمند 
عزم ملی است تا بتوانیم ۳5 درصد از رشد اقتصادی کشور را از محل 

ارتقای بهره وری تامین کنیم و این تنها گزینه روی میز است.

رئیس سازمان ملی بهره وری:

 جزء چهار کشور آخر بهره ور آسیا هستیم

اگهی مزایده مال غیر منقول 
نوبت اول ۹7۰3۱8

اجرایی  های  هزینه  و  به  محکوم  دارد جهت وصول  نظر  در  بابل  مدنی  اجرای 
هادی  به  متعلق  مغازه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  فروش  به  نسبت 
حق  در  نمود  معرفی  سلیمانی  مهدی   علیه  محکوم  بدهی  بابت  که  سلیمانی 
طریق  از  ۱۰صبح  ۱۳۹۷/۱۱/2۳ساعت  تاریخ  در  شنبه  سه  روز  هشتمی  بهاره 
مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش ششدانگ عرصه 
اصلی   2۳2۶ از  فرعی  ثبتی۳5۸۷  پالک  تجاری  حقوق  و  سرقفلی  و  اعیان  و 
مغروز و مجزی شده از ۸4۶ قطعه دو واقع در بخش دو دارای ثبت به شماره 
۳۳۶5۸دفتر ۳4۹ دارای انشعاب اب و برق سه فاز گاز مشترک نرسیده به پارک 
نوشیروانی بابل  فروشگاه ابمیوه و بستنی گل و بلبل با کد پستی 4۷۱5۸4۳5۷۷را 
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بر اورده نموده است و ارزش سه دانگ از ششدانگ فوق 
ازادی  بهار  ارزش 5۰سکه  به  توجه  با  و  5۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال محسوب می شود 
مزایده  از طریق  به هادی سلیمانی  متعلق  از۱2۰ سیر مشاع  مقدار 4۶سیر مشاع 
به فروش می رسد و مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم 
پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه 

هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد
  دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  فرزندعلی  الهی  امیرفتح  آقای 
پالک۱۱۷فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
مالکیت  سند  درخواست  و  خریداری  رضامحمدی  آقای  از  سوربانکه  زیرجوی 
قانون فوق  به هیئت موضوع  نیز تحت کالسه۹۷–54تشکیل و  پرونده  نموده و 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۸۱ 
مساحت  یکبابخانهبه  ششدانگ  مالکیت  سند  صدور  به  حکم   ۹۷/۹/2۱ مورخ 
اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  الهی صادر  امیرفتح  آقای  بنام  مترمربع   ۱2۶/۹۰
پالک مزبور آقایان وراث حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این 
ماه  یک  ظرف  باید  گردد،معترض  ارسال  دادگاهصالحه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نامآقای امیرفتح الهیصادرخواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول ۱۳۹۷/۱۰/۸ 
تاریخ انتشار دوم ۱۳۹۷/۱۰/2۳

آگهی
کالسه پرونده ۱4/4۳۳/۹۷  شماره دادنامه ۸۶۰-۹۷/۹/۱2  خواهان ابراهیم گلچوبی 
ولیک   روستای  شرقی  بندپی  بخش  بابل  ادرس  به  محمدرضا  فرزند  فیروزجاه 
خوانده زهرا زراعتیان فرزند جمال به ادرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
بطرفیت  فیروزجاه  گلچوبی  ابراهیم  اقای  دعوای  در خصوص  شورا  قاضی  رای 
هزینه  بانضمام  ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  وجه  مطالبه  بخواسته  زراعتیان  زهرا 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده خواهان بدین شرح 
مبلغ  به شماره ۹۰2۳۰۱به  فقره چک  تاریخ ۹2/۶/۳۰یک  در  میدارد خوانده  بیان 
۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را صادر که در تاریخ سر رسید فوق به بانک مراجعه نموده که 
منجر به عدم پرداخت گردید که فتوکپی مستندات ضمیمه سابقه می باشد در قبال 
دعوای خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی بعمل امده در شورا حضور نداردو 
الیحه ای هم تقدیم و ارائه ننموده است فلهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
بودن خواهان می  دلیل محق  الیه  در مشار  استناد خواهان  پرونده خصوصا اصل 
ا د م حکم به محکومیت خوانده به  باشد به استناد مواد ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۱5 ق 
مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و مبلغ ۱/2۹۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹2/۶/۳۰ لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ 
تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم دادگستری شهرستان بابل می باشد قاضی 
شعبه۱4 شورای حل اختالف بابل-محمد ابراهیم زاده

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
اول  هیات    ۱۳۹۷/۸/2۸ مورخ   – رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰۹۱۸  برابر   
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 محمد اسمعیل  آزاد فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۱۹۹ 
صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی ۶۳۱۹52۹۶۸۷ در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 25۰/۶۸ متر مربع پالک ۸۱5 فرعی از ۱۷۳ اصلی مفروز 
ومجزی شده  از پالک – فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در قریه ترشکوه خریداری  شده  
از مورد  نسق مالک  رسمی  خانم  نساء مهدی  زاده ترشکوه محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود 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.
۹76- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

امروز با حافظ

پیوند میان موزه های تهران در 
میدان مشق دوباره ایجاد شد

با تغییرات ایجاد شده در راه های دسترسی ورودی 
به محوطه تاریخی باغ ملی به ویژه گشایش ورودی 
ملی،  موزه  و  ملک  موزه  و  کتابخانه  میان  نرده های 
گردشگران به آسانی بین این موزه ها رفت وآمد می 

کنند.
بهار سال ۱۳۹۶  از    موقوفه آستان قدس رضوی، 
خورشیدی، با تصمیم وزارت امور خارجه، پاره ای 
محدودیت های دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی 
تهران- که ساختمان های اداری وزارت امور خارجه 
به همراه موزه های بزرگ تهران و دانشگاه هنر در این 

محدوده تاریخی جای گرفته اند- پدیدار شد.
این محدودیت ها تاثیری بسیار در فرآیند گردشگری 
در این محوطه زیبای تاریخی گذاشت. کتابخانه و 
موزه ملی ملک به همراه موزه های ملی ایران، پست، 
علوم و فناوری، سکه بانک سپه و عبرت ایران که 
در  یکدیگر  در همسایگی  زنجیروار  مسیر  در یک 
پهنه یا نزدیکی این محوطه تاریخی جای گرفته اند، 
از محدودیت های یادشده، در زمینه جذب گردشگر 

ایرانی و غیر ایرانی آسیب فراوان دیدند.
این مساله همچنین پیوند فیزیکی میان این موزه ها را 
با اختالل و گسستگی روبه رو کرد؛ بدین ترتیب که با 
بسته شدن ورودی نرده های ضلع جنوب غربی محوطه 
باغ ملی، پیوند جغرافیایی و فیزیکی میان موزه ملی 
ایران با کتابخانه و موزه ملی ملک و موزه پست گسسته 
شد و گردشگرانی که به بازدید یک باره از هر سه موزه 
روبه رو  رفت وآمد  گرفتاری های  با  داشتند،  تمایل 
شدند. پاره ای از این محدودیت ها- همچون بازگشایی 
با  پنج شنبه-  روزهای  در  ملی  باغ  سردر  ورودی 
کوشش کتابخانه و موزه ملی ملک و همراهی وزارت 
امور خارجه برداشته شد و گردشگران توانستند در 
روزهای پنج شنبه از کتابخانه و موزه ملی ملک همچون 

سال های گذشته بازدید کنند.

هشدار درباره احتمال تعطیلی 
برخی کتابخانه های عمومی 

کتابخانه های  ارتقای  علمی  انجمن  رئیس   - ایسنا 
عمومی ایران در نامه ای به رئیس مجلس نسبت به 
بودجه پیش بینی شده برای ارتقای کتابخانه های عمومی 
بودجه  از  انجمن  این  بررسی  نتیجه   و  انتقاد  ایران 
پیشنهادشده را این گونه عنوان کرده است: امکان اداره 
کتابخانه ها با حداقل های ممکن وجود ندارد و ممکن 

است بخشی از کتابخانه ها به تعطیلی کشانده شود.
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اوقات شرعی

سایت های گردشگری غیرفعال گزارش می دهد

رونمایی های چندباره از یک طرح شکست خورده گردشگری

شکست خورده ای  طرح های  گردشگری  سایت های 
هستند که هر سال هم به بهانه نمایشگاه بین المللی 
فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  توسط  گردشگری 
رونمایی شده و پس از چند ماه از دور فعالیت خارج 
می شوند. هر سال در آستانه روز جهانی گردشگری در 
مهر ماه و یا همزمان با نمایشگاه بین المللی گردشگری 
در بهمن ماه که می شود، سازمان میراث فرهنگی برای 
نشان دادن فعالیت های زیاد معاونت گردشگری اقدام 

به رونمایی از یک کاالی تبلیغاتی در حوزه گردشگری می کند. این کاال اپلیکیشن، سایت 
و یا کتاب است.

اگر تا کنون یازده دوره از برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران برپا شده است 
در بیشتر این دوره ها سایت ها و کتابهای زیادی نیز در حاشیه آن معرفی شده اند. سایت 
هایی که پس از چند ماه از رونمایی کاربرد خود را از دست داده اند و دوباره با شکل و 
شمایل جدید در سال آینده رونمایی می شوند. معاونان گردشگری کشور نیز هر سال این 

اتفاق را به عنوان اتفاق جدید در نمایشگاه گردشگری اعالم می کنند.
امسال هم دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری اعالم کرد که قرار است بهمن ماه در 
دوازدهمین دوره نمایشگاه گردشگری تهران دوباره از سایت ویزیت ایران رونمایی شود. 
تکمیل این سایت جامع گردشگری را به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی زیر مجموعه 
این سازمان سپرده اند تا آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران قرار دهد.

سال گذشته نیز این سایت با نام پورتال جامع گردشگری ایران در آستانه عید نوروز 
توسط علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی و اعالم شد که از آن ۶ 
میلیون نفر بازدید کرده اند وقتی این سایت رونمایی شد تازه آن موقع ایرادات اساسی آن 
نیز به رخ مخاطبان کشیده شد مانند اینکه نوشته شده بود برج آزادی تهران در فهرست 
میراث جهانی قرار گرفته است و یا اطالعات تاریخی و مکانی و گردشگری فاحشی در 
آن وجود داشت مانند جانمایی آثار تاریخی شیراز در تهران و یا ارائه اطالعات تاریخی 

درباره یک اثر برای اثری دیگر.
به گزارش مهر، غیر از این دوباره در نمایشگاه بین المللی گردشگری یک مراسم رونمایی 
دیگری برای این سایت گرفتند و نامش را پورتال جامع گردشگری گذاشتند و در این 
باره نیز مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: 
»پورتال جامع گردشگری کشور با هدف معرفی تمام داشته ها و ظرفیت ها طراحی شده 
است، در این سامانه تمام مقاصد گردشگری کشور، اقامتگاه های بوم گردی، جاذبه های 
رویدادهای  و  موزه ها  بین راهی،  مجتمع های  هتل ها،  طبیعی،  و  تاریخی  فرهنگی، 

گردشگری کشور معرفی شده است.«
او افزود: »این پورتال منبع همه داشته ها و جاذبه های گردشگری کشور است و مردم 
می توانند با مراجعه به این سایت مقاصد گردشگری خود را انتخاب کنند، ما در تمام 
کشور مقاصد و مناظر گردشگری بسیار زیبایی داریم که به دلیل معرفی نشدن، این 
ظرفیت ها ناشناخته مانده است، تمام ۳۱ استان برای ایام نوروز برنامه های متنوعی دارند 

که امیدواریم با برگزاری این برنامه ها شاهد نوروزی پرنشاط و شاد در کشور باشیم.«
این سایت در واقع همان سایتی بود که پیش از این در دوره  زهرا احمدی پور رئیس 
سابق سازمان میراث فرهنگی رونمایی شده بود و هزینه زیادی نیز برای تکمیل آن شد 
اما گویا با تغییر افرادی که برای این سایت تولید محتوا می کردند دسترسی به محتواهای 

قبل ناممکن بود به این ترتیب دوباره از اول اقدام به تولید محتوا برای این سایت شد.
اما تنها سایت ویزیت ایران نبود که بارها رونمایی شده و می شود. بلکه قبل از این سایت 
جامع گردشگری نیز با همین ادمین رونمایی شده بود در واقع وقتی آدرس آن سایت 
یعنی همان توریسم ایران زده می شود؛  ویزیت ایران در صفحات اینترنتی باال می آید. 
سایت توریسم ایران هم در بهمن سال ۹۳ یک بار رونمایی شده بود! سایت ایران پلنر 
هم سایت دیگری بود که با همراهی یکی از شبکه های مخابراتی در خرداد ماه سال ۹۶ 
رونمایی شد  اکنون در درسترس نیست. قرار بود این سایت هم سامانه جامع گردشگری 

کشور باشد.

پشت پرده نوبل ادبیات در سال ۱۹68

مخالفت با اعطای نوبل به »ساموئل بکت«

 اسناد جدید منتشرشده درباره چگونگی اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۶۸ 
حاکی از مخالفت سرسختانه رئیس آکادمی سوئد برای اعطای جایزه به »ساموئل بکت« 

نمایشنامه نویس برجسته ایرلندی است.
که  بگیرد  تعلق  نویسنده ای  به  باید  جایزه  این  نوبل«  »آلفرد  وصیت نامه  اساس  بر 
برجسته ترین آثار را در جهتی ایده آل نوشته باشد؛ این برنده هر سال توسط اعضای 
آکادمی سوئد )فرهنگستان ادب سوئد( انتخاب می شود و سازوکار انتخاب برنده نهایی 
پس از 5۰ سال فاش می شود.  بر اساس اسنادی که اخیرا درباره انتخاب برنده نوبل سال 
۱۹۶۸ )پس از 5۰ سال( منتشر شده، »آندرس اوسترلینگ« رئیس وقت آکادمی سوئد با 
اعطای جایزه نوبل به »ساموئل بکت« مخالف بوده و درباره همسو بودن آثار »بکت« با 
روح جایزه نوبل تردید فراوانی داشته است.  »اوسترلینگ« در توضیحی می نویسد: البته 
در تاثیر هنری نمایش نامه های »بکت« تردیدی نیست اما طنز انسان گریزانه و بدبینی مفرط 
در آثار او چشمگیر است. رئیس آکادمی سوئد در سال ۱۹۶4 نیز با اعطای جایزه نوبل 

ادبیات به »بکت« مخالف بوده و این کار را پوچ و بیهوده توصیف کرده بود. 
با این وجود »ساموئل بکت« در میان دیگر اعضای کمیته اسکار سال ۱۹۶۸ چهره ای 
محبوب بود و آن ها شفقت انسانی الهام گرفته در آثار او را می ستودند. در آن سال »آندره 
مالرو« رمان نویس فرانسوی، »ویستن هیو آودن« شاعر انگلیسی و »یاسوناری کاواباتا« 

دیگر شانس های اصلی دریافت نوبل ادبیات بودند. 
به گزارش ایسنا، »ازرا پاوند« منتقد و شاعر آمریکایی و »ای ام فارستر« داستان نویس 
انگلیسی نیز به سبب سن باالی شان از گردونه رقابت نوبل ادبیات ۱۹۶۸ حذف شدند 
و »والدیمیر نوباکف« باز هم به سبب غیراخالقی خوانده شدن رمان »لولیتا« از سوی 
داوران کنار گذاشته شد. همچنین »اوژن یونسکو« برای ایجاد بدعت و خالقیتی جدید 
در نمایشنامه نویسی مورد تمجید قرار گرفت اما به سبب محتوای بحث برانگیز آثارش 
از گزینه های اصلی دریافت نوبل ادبیات ۱۹۶۸ حذف شده است.  در این میان »آندرس 
اوسترلینگ« رئیس وقت آکادمی سوئد در تالش برای انتخاب »آندره مالرو« بوده است، 
گرچه این نویسنده در آن زمان وزیر فرهنگ دولت »شارل دوگل« بود. »اوسترلینگ« 
اعطای جایزه به »کاواباتا« و »ویستن هیو آودن« را نیز توجیه پذیر می دانسته و در نهایت 
نیز جایزه به »یاسوناری کاواباتا«ی ژاپنی رسید و هیات داوران او را به سبب روایت 

استادانه ستود. 
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مهر: زمزمه های تغییر ساختار نمایشگاه 
شده  منتشر  خبرهای  و  تهران  کتاب 
و  عجیب  اتفاقات  از  حاکی  آن  از 
ناخوشایندی برای این رویداد فرهنگی 

است.
  شورای سیاست گذاری سی و یکمین 
در  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره 
چهارشنبه  که  خود  نشست  آخرین 
درباره  نتوانست  شد  برگزار  گذشته 
ترکیب و ساختار تازه نمایشگاه کتاب 

به قطعیتی دست پیدا کند.
با وجود اینکه در تمامی دو هفته گذشته 
نمایشگاه  کار اصالح ساختار  دستور 
اجرایی  مشاور  مدیریت  با  کتاب 
معاونت فرهنگی در دستور کار بوده 
است و در این زمینه بحث های متعددی 
انجام شده است، به نظر می رسد این 
ساختار تازه برای اجرایی شدن هنوز 
نتوانسته اقناع عمومی اعضای شورا را 

به دست بیاورد.
در  تازه ای  اتفاقات  تازه  ساختار  در 
زمینه ادغام کمیته ها و نیز تقلیل جایگاه 
برخی کمیته ها به بخش در نظر گرفته 
شده است که یکی از عجیب ترین آنها 
وکمیته  خارجی  ناشران  کمیته  ادغام 
حذف  و  نمایشگاه   بین الملل  امور 
بخش هایی از آنها از جمله سرای بازار 
جهانی کتاب است. از دیگر اتفاقات نیز 
همانطور که در برخی رسانه ها درباره 
آنها گمانه زنی شده و حاکی از قطعی 
روابط  کمیته  ادغام  است  آن  شدن 
عمومی، ستاد خبری و سایت همچنین 
فضای مجازی و نیز ادغام دو بخش  
اجرایی و پشتیبانی با هم و کمیته مالی و 

اداری با هم است
اما درباره این اتفاق تازه در نمایشگاه 
که در راستای کوچک سازی و چابکی 
در  هزینه ها  کاهش  نیز  و  نمایشگاه 

دست اقدام قرار گرفته است توجه به 
چند مساله قابل توجه است.

نخست اینکه طبق آئین نامه نمایشگاه 
رسیده  امضا  به  و  مصوب  که  کتاب 
توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در سال ۱۳۹4 است نمایشگاه کتاب 
تهران »مهمترین رویداد فرهنگی ایران 
در حوزه کتاب و نشر بین الملل« است 
که یکی از اهداف آن »گسترش فرهنگ 
کتابخوانی  و  اسالمی«کتاب  ایرانی- 
مبتنی بر اقتصاد و فرهنگ صنعت نشر 
کتاب در عرصه داخلی و بین المللی« 
تعریف شده است و بر همین اساس 
یکی از اهداف ویژه آن تعامل صنعت 
نشر داخلی با صنعت نشر بین الملل در 

ایران تعریف شده است.
با این تفاسیر و با با توجه تاکید این 
امکان  اذن وزیر  آئین نامه - که بدون 
تغییر در آن نیست- بر وجوه بین المللی 
نمایشگاه کتاب اصرار بر کاهش و در 
بین المللی  بخش های  ریختگی  هم 
نمایشگاه کتاب تهران عجیب به نظر 

می رسد.
از سویی حذف بخش کارنامه نشر که 

سال گذشته محلی خوب و کارآمدی 
برای ارتباط آژانس های ادبی و دبیرخانه 
بین المللی  با آژانس های  طرح گرنت 
و  کتاب  رایت  حق  فروش  و  خرید 
انتقال  برای  محلی  و  آنها  نمایندگان 
تجربه ناشران و نویسندگان ایران در 
با بازار جهانی کتاب بود در  مواجهه 
این ترکیب تازه عجیب به نظر می رسد. 
در کنار آن ادغام بخش بین الملل که به 
نوعی پیشانی نمایشگاه کتاب به شمار 
بازار  با  آن  مواجهه  دریچه  و  می رود 
جهانی نیز عجیب به نظر می رسد. این 
مساله زمانی خود را مهم و قابل تامل 
نشان می دهد که بدانیم برای نخستین 
بار پس از سه دهه برگزاری نمایشگاه 
کتاب، این بخش توانسته خود را به 
کیفیتی از اجرا نزدیک کند که برای چند 
سال آینده نیز میهمانان ویژه و متقاضیان 
به  ایران مشخص شده و  در  حضور 
اطالع آنها رسیده است و نیز موضوع 
حضور میهمان ویژه و شهر ویژه نیز 
در این رویداد به سامان رسیده است. 
بخش  این  ادغام  موقعیتی  چنین  در 
ناشران  بخش  با  کتاب  نمایشگاه  از 

معمول  به طور  واقع  در  که  خارجی 
نیز  و  کتاب  واردکننده  ایرانی  ناشران 
برخی ناشران و فروشندگان کتاب غیر 
ایرانی هستند که با اهداف صرفا تجاری 
چیزی  دارند  حضور  رویداد  این  در 
نابودی  برای  بی تدبیری  نوعی  جز 
بخش نوپا و در راه موفقیت بین المللی 

نمایشگاه کتاب نیست.
مساله  این  نیز  ادغام  ها  سایر  در  اما 
که  است  مانده  نامکشوف  کماکان 
آیا با ادغام کمیته ها در هم در نیروی 
انسانی فعال و هزینه های این گروه ها 
چه قدر صرفه جویی انجام خواهد شد 
و چابکی مد نظر تصمیم گیران معنا 
پیدا می کند. تقسیم کار منطقی بخش 
اطالع رسانی و روابط عمومی و فضای 
مجازی نمایشگاه در سامان فعلی در 
صورت ادغام با مدیریت کدام بخش 
و با کاهش نیروی انسانی کدام بخش و 
با چه هدفی در حال شکل گیری است؟ 
کدام یک از این بخش ها اساسا نیروی 
انسانی زائد و یا ناکارآمدی در انجام 

اهداف خود داشته اند؟
بخش  دو  ادغام  زمینه  همین  در 

برنامه ریزی و اجرا که فعالیت هر کدام 
الزم و ملزوم هم است و البته نیاز به 
مدیران و نوع نگاه و تصمیم گیری مجزا 

دارند نیز کمی عجیب جلوه می کند.
با وجود صحه گذاشتن بر مشکالت و 
تنگناهای مالی و نیز ناکارآمدی برخی از 
بخش های اجرایی نمایشگاه کتاب  و با 
نگاهی به سواالت زیر چند مساله دیگر 
نیز خود را رخ می نمایاند.آیا حاکم شدن 
تفکر صحیح و منطقی اقتصادی مبتنی 
بر کشف و احصا فرصت های اقتصادی 
شکل  به  که  نمایشگاه  اداره  بر  تازه 
عجیبی نسبت به آن مقاومت می شود 
نمی توانست بسیاری از مشکالت مالی 
پیش روی این رویداد فرهنگی را رفع 
و رجوع کند؟ تجربه ماجرای بخش 
تبلیغات نمایشگاه کتاب در سال گذشته 
تا چند دوره می بایست تکرار شود تا 
خرد جمعی بر تغییر آن صحه بگذارد؟

در یک نگاه کلی بزرگ شدن این چنینی 
نمایشگاه کتاب و اصرار بر هم پوشانی 
همه بخش های نشر و دوری از خرد 
شدن این نمایشگاه به دو یا سه رویداد 
هیچ گاه  چرا  تخصصی  و  هم سنگ 
جدی گرفته نشده و به هر قیمتی این 
اتفاق ده ساله را با کمیت فعلی روانه 
و  سازی  چابک  برای  می کند؟  اجرا 
اندازه  تا چه  نمایشگاه  کوچک سازی 
خرد جمعی بدنه نشر و نیز صاحب 
نظران و نیز تجربه های جهانی در این 

زمینه بهره برداری شده است؟
که  است  سواالتی  از  بخشی  اینها 
برگزاری این رویداد پس از سه دهه 
عبور از برگزاری آن در انتظار پاسخی 
اعضای  که  پاسخی  است،  آن  برای 
رویداد  این  سیاست گذاری  شورای 
کمتر وقتی برای پاسخ به آن برای خود 

متصور هستند.

کاریکاتور

۴۲ درصد مدارس فاقد سیستم گرمایشی ایمن

 صورت مساله اشتباه !

ادغام های شکست خورده در انتظارنمایشگاه کتاب

آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری انگوت
با استناد به مجوز شماره 183/5/ش – 97/9/7 شورای محترم شهر انگوت ، شهرداری انگوت در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی 

CNG را بمدت 3 سال از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در مدت معین به شرکتهای مجاز و مرتبط جایگاه  CNG و مورد تایید شرکت نفت ایران واگذار نماید .
شرایط : 1.شرکت کنندگان بایستی مبلغ 158,400,000 ریال بعنوان سپرده شرکت در آگهی مزایده به حساب شماره 305211869 بنام شهرداری انگوت نزد بانک 

کشاورزی شعبه انگوت واریز و فیش مربوطه را بپیوست مدارک و تقاضای کتبی در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
2. مهلت تحویل مدارک به شهرداری به مدت 10 روز کاری از تاریخ آخرین انتشار آگهی در روزنامه می باشد.

3. شرکت کنندگان بایستی مدارک مربوط به مجوز تاسیس شرکت بهره برداری و گواهی و تاییدیه های  فنی را در داخل پاکت پیشنهاد قرار دهند.
4. حداقل قیمت پایه اجاره بهاء جایگاه CNG بر اساس اعالم قیمت کارشناس رسمی دادگستری برای هر ماه بمبلغ 88,000,000 ریال می باشد و شرکتی که  

بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده نفر اول شناخته خواهد شد.
5. هزینه گاز ، آب ، برق ، تلفن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

6. هزینه تعمیرات و نگهداری و سایر هزینه های جاری جایگاه در طول مدت اجاره بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
7. جایگاه CNG مزبور بصورت اورهال شده تحویل برنده  و در زمان پایان قرارداد بصورت اورهال شده تحویل گرفته خواهد شد.

8. جایگاه CNG باید توسط شخص برنده بیمه حوادث گردد.
9. برنده مزایده بایستی تمام قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به جایگاه CNG را اجرا نماید.

10. ضمانت نامه بانکی بمبلغ 2,500,000,000 ریال بابت حسن اجرای تعهدات از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
11. برنده مزایده هیچگونه حق فسخ یکجانبه قرارداد را نخواهد داشت و درصورت انجام ، از عهده خسارات وارده برخواهد آمد یعنی مابقی مدت اجاره را در حق 

شهرداری پرداخت خواهد نمود.
12. برنده مزایده متعهد به اجرای قرارداد خواهد بود و حق واگذاری قرارداد را به غیر ، از جزء یا کل ندارد و درصورت تخلف ، قرارداد یکجانبه از سوی شهرداری 

فسخ خواهد شد و مابقی مدت اجاره تا اتمام مدت قرارداد از برنده اخذ خواهد شد.
13. شهرداری در طول مدت اجاره )قرارداد( هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز حوادث نخواهد داشت.

14. مدت اجاره سه سال شمسی خواهد بود.
15. برنده مزایده اجاره بهای شش ماهه را بصورت پیش پرداخت به حساب اعالمی شهرداری واریز خواهد نمود و مابقی را بصورت ماهانه.

16. برنده مزایده حق تعطیلی جایگاه را نخواهد داشت مگر در صورت خرابی و داشتن نقص فنی که می بایست ظرف مدت 48 ساعت تعمیر و راه اندازی شود درغیر 
اینصورت روزانه مبلغ 2,500,000 ریال بعنوان خسارت به حساب شهرداری بایستی پرداخت نماید.

17. برنده مزایده بایستی فروش گاز را بصورت روزانه گزارش نموده و هزینه برق و گاز مصرفی را طبق قبض های صادره ادارات مربوطه بصورت دوره ای پرداخت نماید.
18. درصورت انصراف برنده نفر اول ، سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و در صورت انصراف نفر دوم سپرده ایشان نیز به نفع شهرداری ضبط و با نفر سوم قرارداد 

منعقد خواهد شد و درصورت انصراف نفر سوم سپرده ایشان نیز به نفع شهرداری ضبط و تجدید مزایده خواهد شد.
19. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

20. به پیشنهادات فاقد فیش سپرده ، مخدوش ، مبهم ، مشروط ترتیب اثر داده نخواهد نشد.
21. برنده مزایده بایستی از بابت تضمین جایگاه چک و سفته بانکی بمبلغ 8,000,000,000 ریال در وجه شهرداری انگوت ارائه نماید.

22. تقاضاهای رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالتی شهرداری انگوت یک روز پس از اتمام مهلت قانونی شرکت در مزایده مفتوح و قرائت خواهد شد ، حضور 
شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون ازاد می باشد.

23. هزینه چاپ آگهی های مزایده در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
زند - شهردار انگوت24. جذب و بکارگیری نیروی انسانی در جایگاه مزبور با نظارت و تایید شهرداری انجام خواهد پذیرفت. 

مرحله اول نوبت دوم

 ایسنا: معاون اجرایی سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر با اعالم 
تمدید مهلت ارسال فیلم های این دوره از جشنواره به دبیرخانه، 
گفت: بلیت فروشی برای نمایش مردمی جشنواره هم به زودی 
نهایی و زمان آن مشخص خواهد شد.  عزت اهلل علیزاده در پاسخ 
به این که با توجه به پایان مهلت تکمیل فیلم ها در تاریخ 2۰ دی ماه، 
چه تعداد از آثار کامل نشده اند، بیان کرد: در حال حاضر بخش 
عمده فیلم ها در مراکز خدمات فنی در حال تکمیل هستند ولی 
از آنجا که آخرین زمان تحویل نسخه کامل فیلم ها )DCP( در 
مقررات جشنواره  بیستم دی ماه تعیین شده بود، با توجه به شرایط 
فنی اکثر فیلم ها و موافقت دبیر محترم جشنواره، مقرر شد که مهلت 
تعیین شده تا اول بهمن تمدید شود تا در فرصت باقی مانده مراحل 
فنی فیلم ها تکمیل شود. او افزود: به این ترتیب آخرین مهلت را 
یکم بهمن ماه اعالم می کنیم تا نسخه دی سی پی فیلم ها تحویل داده 
شود و اگر صاحب اثری نتواند تا این تاریخ نسخه ای از فیلم خود 
را به دبیرخانه تحویل دهد، قاعدتاً فیلم دیگری جایگزین اثر آن ها 
می شود. علیزاده تأکید کرد: اولویت ستاد جشنواره این است تا تمام 
فیلم هایی که هیأت انتخاب به عنوان آثار اصلی معرفی کردند، آماده 
شوند اما در غیر این صورت، سراغ آثار رزرو خواهیم رفت. وی 
خاطرنشان کرد: بنابراین تمام نسخه های دی سی پی فیلم ها باید تا 
اول بهمن ماه به ستاد جشنواره تحویل گردد تا مراحل فنی بعدی 
از جمله ذخیره سازی آن ها میسر شود.  او در واکنش به این که 
شنیده  شده برخی فیلم ها خواستار تغییر زمان نمایش خود در سالن 
رسانه ها هستند؛ چرا که ممکن است تا روزهای اول جشنواره 
فیلمشان تکمیل نشود، گفت: با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه، به نظر نمی رسد که فیلمی خواستار تغییر زمان نمایش 
باشد. بدیهی است درخواست انجام هرگونه جابجایی مستلزم تأیید 

نهایی دبیر جشنواره است.

فیلم ها ات اول هبمن ماه برای ارایه 
نسخه به فجر فرصت دارند

 ایسنا: تهیه کننده »مشاعره بزرگ ایران« با تاکید بر ساختار مسابقه ای 
این برنامه، از گفت وگو با شاعران طراز اول انقالب خبر داد و اعالم 

کرد که قرار است بخش غایبان را نیز راه اندازی کنند.
امیرحسین آذر  بیان کرد: مشاعره یک بازی ایرانی است که ضمن 
سرگرمی دارای محتوای خیلی خوب و سرشار از اخالق، دین 
و حکمت است. شاعران ما دانشمند و حکیم بوده اند و رسانه 
ملی بخصوص سیما در سال های اخیر توجه ویژه ای به مشاعره 
داشته اند. ما مشاعره های مختلفی در این سال ها تولید و پخش 
شهرها  همه  از  ایران«  بزرگ  »مشاعره  در  بار  این  اما  کردیم. 
شرکت کننده حضور دارد و واقعا دارای وسعت ملی است. در 
مدت دو هفته بیش از هزار نفر در این مشاعره ثبت نام کردند؛ این 
در حالی است که فقط در شبکه آموزش اطالع رسانی شده بود. 
البته از بین تعدادی که ثبت نام کردند، آزمون تلفنی برگزار کردیم 
که خوانش شعر و حضور ذهن شرکت کننده ها معیار قرار گرفت 
و تعدادی انتخاب شدند. بیشتر شرکت کننده ها از شهرهای فارس، 

تهران، بوشهر و البرز هستند.

 شاعران طراز اول انقالب
 در برانمه مشاعره

 مهر:  نویسنده فیلمنامه فیلم سینمایی »کتاب سبز« برای 
از  آمریکا،  مسلمانان  درباره  توهین آمیز  توییت  نوشتن 
فیلمنامه نویس  واله لونگا  نیک  کرد.   عذرخواهی  آن ها 
»کتاب سبز« برای پست توییتی عذرخواهی کرده که در 
آن از یک روایت ردشده محافظه کاران که مدعی بود 
مسلمانان آمریکایی بعد از یازده سپتامبر مشغول شادی 

بودند، حمایت کرد.
قصد  که  کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  اکنون  وی 
عذرخواهی دارد و افزوده است: من همه عمرم را برای 
پیدا  و  تفاوت ها  بر  غلبه  داستان  که  کردم  تالش  این 
کردن زمینه های مشترک را به صحنه بیاورم و از همه 
هستند  ارتباط  در  سبز«  »کتاب  با  نوعی  به  که  کسانی 
عذرخواهی می کنم.   به ویژه عمیقانه از ماهرشاال علی 
مهربان و درخشان و همه گروه مسلمانی که با صحبتم 

ناراحتشان کردم، عذر میخواهم.

 عذرخواهی نویسنده 
»کتاب سزب« از مسلماانن 

روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندی های سیاسی که اخیرا وزارت خارجه 
انجام داده، فهرستی شامل 52 مقصد که  آمریکا درباره سفر شهروندان این کشور 
آمریکایی ها می توانند در سال 2۰۱۹ سفر به آن ها را تجربه کنند، منتشر کرده است که نام 

ایران با عنوان »جواهر خاورمیانه« در بین آن ها دیده می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا،  وزارت خارجه آمریکا همزمان با آغاز سال 2۰۱۹ 
با به روز رسانی بخش »توصیه های سفر«، کشورها را از نظر ایمنی به چهار سطح، 
تقسیم بندی کرده که ایران را در آخرین رده بندی قرار داده و به شهروندان خود توصیه 
کرده به این کشور سفر نکنند و در توجیه علت آن تصریح کرده که »دولت ایاالت 
متحده آمریکا ممکن است توانایی بسیار محدودی در ارائه کمک به اتباع خود هنگام 
سفر به این کشور را داشته باشد. « با این حال روزنامه نیویورک تایمز که به نوعی »منبع 
ملی« معتبری در آن کشور به شمار می آید، از مرزهای سیاسی و امنیتی تعیین شده از 
سوی دولت دونالد ترامپ گذر کرده و با رفتاری خارج از این مواضع، به معرفی 52 
شهر و کشور پرداخته که مهم ترین انگیزه ی انتخاب آن ها، ظهور پدیده های گردشگری 
در یک مقصد روتین، بهبود وضعیت زیرساخت ها و دسترسی آسان به عجایب تمدنی 
و برگزاری رویدادهای مهم هنری و فرهنگی بوده است. »پورتوریکو«، »هامپی« در 
هندوستان، »پاناما«، »سانتاباربارا« در ایالت کالیفرنیا و »مونیخ« در آلمان، پنج مقصد نخست 
این فهرست است. در واقع این روزنامه با معرفی گزینه های متنوع و پراکنده در سراسر 
جهان، به شهروندان آمریکایی پیشنهاد کرده طوفان های سهمگین، مخاطرات طبیعی و 
نزاع ها و بداخالقی هایی سیاسی میان دولتمردان را نادیده بگیرند و لذت سفر به این 52 

مقصد را تجربه کنند، مقاصدی که برای هر سلیقه ای جوابی دارد.
ایران چهل و پنجمین مقصدی است که این روزنامه آمریکایی برای سفر در سال 2۰۱۹ 
پیشنهاد داده و با نمایش تصویری از یزد که در سال 2۰۱۷ با عنوان شهر تاریخی در 
فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، به معرفی کشورمان پرداخته و اعالم کرده 
است:  »با وجود تنش هایی که میان ایران و ایاالت متحده از زمان حضور رییس جمهور 
ترامپ در کاخ سفید افزایش یافته، تمایل گردشگران ماجراجو برای دیدن ایران همچنان 
مشهوده است؛ از آثار ایران باستان گرفته تا مساجد باشکوه چند صد ساله شیراز و 
اصفهان و بازار بزرگ و کاخ گلستان در دل تهران. اما آنچه سفر به ایران را در سال 
2۰۱۹ از نظر روزنامه نیویورک تایمز توجیه پذیر کرده، نمایش 5۰۰ اثر هنری برجسته 
با عنوان »پرتره، طبیعت بی جان و منظره« از 2۱ فوریه تا 2۰ آوریل )2 اسفند ۹۷ تا ۳۱ 
فروردین ماه ۹۸( در موزه هنرهای معاصر است که پاتوق مورد عالقه جوانان ایرانی هم 
به شمار می آید. »در این نمایشگاه قرار است آثاری از اندی وارهول، مارک روتکو و 
مارسل دوشان در کنار حدود 4۰ اثر از پیکاسو که به تازگی از انبار این موزه بیرون آورده 
شده )البته بیشتر آثار از انقالب ۱۹۷۹ چند دهه است که همچنان بسته بندی شده در انبار 

موزه باقی مانده است(، به نمایش گذاشته شود. «

خبر خوب نیویورک تایمز برای ایران


