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الریجانی: دشمن به دنبال کاهش وزن انقالب اسالمی است

نشست » ورشو« کنفرانس بازی دشمنان 

طرح تحول سالمت  
تفکر اقتصادی 

نداشت

به گزارش زمان ،سرپرست وزارت بهداشت گفت: طرح تحول سالمت یکی از کارهای بسیار خداپسندانه دولت بود، اما فرمول درست  اقتصادی نداشت. طرح تحول 
سالمت همه چیز داشت، اما تفکر اقتصادی نداشت. سعید نمکی در دومین اجالس سراسری مدیران سازمان بیمه سالمت افزود: سال ۹۴  در سازمان برنامه و بودجه با 
طرح تحول سالمت و بیمه همگانی سالمت مواجه شدم و نامه ای محرمانه به دکتر نوبخت نوشتم که  می ترسم عاقبت این ماجرا به مسکن مهر و یارانه ها مبتال شود، 
البته اگر تدبیر نکرده و هزینه ها را مدیریت نکنیم. وی بیان کرد: به عنوان کسی که از سربازی تا ژنرالی نظام سالمت را طی کردم، با این شرایط روبه رو شدیم. با درآمد 
۵۰ تا ۶۰  دالری نمی توان گفت که بیمار هر جا دلش خواست برود و هر سرویسی بگیرد و پولش را دولت می دهد. یعنی نمی توان همه اجناس را  در ویترین گذاشت 
و به مشتری گفت هر کدام را که می خواهی بردار و پولش را ما می دهیم. نمکی ادامه داد: بیمه مقتدر و ماندگار بیمه ای است که بتوانید از افراد به اندازه بضاعت بگیرید 
و به اندازه نیاز پس بدهید. یعنی اگر  قرار باشد این هرم وارونه شود، دیگر بیمه پایداری نیست. در بیمه ماندگار باید اعضای مشارکت کننده در بیمه حداقل جوان تر، 

5غنی تر  و سالم تر باشند. یعنی وقتی کسی غنی تر و سالم تر است باید پرداخت کند تا خرج افرادی شود که بیمار هستند. 
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رحمانی فضلی :

حمایت مردم از کشور، موجب یأس و ناامیدی 
دشمنان است

وزیر نفت: پروژه های نفتی بدون منابع دولتی اجرا می شود

از  بعد  ایران  نفتی  قرارداد   9 امضای 
ها  یم  تحر تشدید 
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امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان 
به جای خودروهای ثبت نامی 

پایان تصدی گری دولت در صنعت خودرو تا سه سال آینده؛ 
سرمقاله

کانال مالی اروپا در
 مسیر مه آلود

با وجود وعده های پی در پی اروپایی ها، 
به  حتی  هنوز   )SPV( مالی  ویژه  کانال 
صورت نمادین نیز افتتاح نشده است؛ ولی 
وعده دادن های اروپا ادامه دارد البته با وضع 
تحریم های مجدد و تعدیل کاربرد این کانال.
آمریکا از برجام خارج شد و ایران بخواست 
داد  تعهد  اروپا  و  ماند  برجام  در  اروپا 
خواسته های ایران را برآورده کند. یکی از 
فروش  ایران  خواسته های  ترین  اساسی 
نفت و خرید کاالهای مورد نیازش بود. در 
سوم مهر ماه نود و هفت در حاشیه هفتاد و 
سومین نشست سازمان ملل؛ ایران و ۴+1 
بیانه ای 12 بندی را در نشست حاشیه ای 
برگزار شده تایید کردند و این بیانیه توسط 
ظریف و موگرینی قرائت شد. موگرینی 
بیان کرد اروپا به تعهداتش در برجام و ایجاد 
کانال مالی ویژه متعهد می شود؛ او در ادامه 
گفت که کانال ویژه پرداخت برای انجام 
مبادله  به صادرات نفت،  ایران  با  تجارت 

بانکی و صادرات کمک خواهد  کرد.
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نگاه روز

تایید نامه وزیران به رهبر 
  FATF انقالب برای لوایح

2

معاون اول رئیس جمهوری گفت : ایران با توجه به 
ظرفیت های بسیار زیاد قابل تحریم نیست و ملت 
با اتکا بر توان و ظرفیت های داخلی بر تحریم های 

دشمن غلبه می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اسحاق جهانگیری 
دیروزدر آیین افتتاح پروژه فوالدسازی در بردسیر 
کرمان و در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
که  ببریم  سمتی  به  را  توسعه  جریان  باید  افزود: 
نمی  ما  بر  تاثیری  هیچ  ها  تحریم  بداند  دشمن 
خودباوری  روح  باید  داشت:  اظهار  گذارد.وی 
باشیم و خودمان را دست کم نگیریم زیرا  داشته 
ایران کشوری بزرگ با ظرفیت های فراوان است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی مسئوالن 
ضعف خود را به ملت ایران نسبت ندهند و ملت 
ایران می تواند از چالش ها گذر کند و ما در این 
زمینه به دنبال راه حل گفت و گو و منطق هستیم 
اما اهل زور و تحقیر نیستیم.وی بیان کرد: به عنوان 
روی  پیش  روشن  افقی  باید  وظیفه  ترین  اصلی 
کشور باز کنیم و در این راستا مهمترین رسالت بر 
دوش نخبگان و قوای سه گانه است و با جمهوری 
داشت.جهانگیری  خواهیم  روشنی  آینده  اسالمی 
اشراف  دقیق،  ریزی  برنامه  با  امروز  کرد:  عنوان 

تنگناهای  از  و  داریم  کشور  مشکالت  از  کاملی 
مردم نیز اطالعات کامل وجود دارد. وی افزود: با 
مشکالت معیشتی، شغل و اشتغال مردم آشنا هستیم 
و برای عبور از این مشکالت برنامه داریم.معاون 
اول رئیس جمهوری تصریح کرد: همچنین دولت 
در راستای توسعه کشور، طرح های دشمن علیه ما، 

وضعیت اقتصادی مردم، صادرات و واردات و اداره 
است.وی گفت:  کرده  ریزی  برنامه  مردم،  زندگی 
زمینه های مختلف جریان توسعه به عنوان یکی از 
کارهای مهم کشور در وزارتخانه های ذیربط بحث 

و اولویت بندی شده است.
ادامه در صفحه 3

جهانگیری: با اتکا به ظرفیت های داخلی بر تحریم غلبه می کنبم

باید دامن نظام جمهوری را از فساد پاک کنیم
و  ورشو  نشست  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس   
نشست های مشابه کنفرانس بازی است و دشمنان نمی 

توانند انقالب را حذف کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی دیروزدر نشست با اعضای ستاد برگزاری 
مراسم چهلمین سالگرد انقالب اسالمی که به همت شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی تشکیل شده است، صیانت از 
انقالب اسالمی را مهم ترین کاری دانست که این ستاد 
در حال پیگیری آن است و گفت: انقالب اسالمی دستاورد 
بزرگ قرن بود و اینکه امروز دشمنان خاک پاشی می کنند 
به دلیل اهمیت آن است لذا اینکه شما وقت گذاشته اید و 
از نهادهای مختلف از این دستاورد بزرگ انقالب اسالمی 
ایران که بزرگ ترین حادثه قرن است صیانت می کنید، کار 
ارزشمندی است که از همه شما صمیمانه تشکر می کنم.

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: انقالب اسالمی 
در مرحله ای است که دشمن نسبت به آن حیله گری 
می کند و به دلیل اهمیت آن به دنبال دسیسه هستند 
تا وزن انقالب را کاهش دهند و بسترهایی نیز وجود دارد؛ 
امروز انقالب اسالمی به ۴۰ سالگی خود رسیده و بسیاری 
از افرادی که ۵۰ سال هم دارند خیلی خوب انقالب را لمس 
نکرده اند.وی در ادامه لمس حوادث انقالب را غیر از خواندن 

روایت آن دانست و افزود: گاهی کم کاری در اینکه چگونه با 
هنرمندی مسائل انقالب گفته شود، ضمیمه شد و از سوی 
دیگر برخی مصالح و حقایق در دعواهای سیاسی داخل 
کشور عمال ذبح شد و به جای اینکه همه گروه ها روی 
منافع ملی کشور بایستند و عظمت آن را بیان کنند، مسائل 
تاکتیکی ُخرد را آنقدر در حوادث مختلف جلوه گر کردند 
که عظمت کارهای بزرگ دیده نشد.الریجانی با بیان اینکه 
برخی اظهارات دشمن بسیار عوامانه است، عنوان کرد: آنها 
به دنبال این بودند که انقالب اسالمی به این دوره ها نیز 
نرسد و دسیسه ها کرده و می کنند؛ آنها عملیات روانی 
دارند و از ظرفیت های مختلف استفاده می کنند تا این 
نشود. دریافت  خارجی  و  داخلی  ذهن  در  بزرگ  حادثه 

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدانیم روی 
چه موضوعاتی تمرکز کنیم، بیان داشت: انقالب اسالمی 
حکومت فاسد را کنار زد و یک حکومت مردمی سرکار 
آورد که دستاورد کوچکی نیست چرا که خیلی از کشورها 
هنوز در این شرایط دست و پا می زنند اما ملت ایران یک 
حکومت دیکتاتوری را کنار زد و همه بخش های کشور به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم با رأی گیری مردم اداره می 
شود؛ از رهبری معظم انقالب که از منظر مجلس خبرگان 
به واسطه رأی مردم برگزیده می شود تا رئیس جمهور و 

نمایندگان مجلس که با رأی مستقیم مردم روی کار آمده 
اند؛ از این رو دموکراسی و مردمساالری در کشورمان مسأله 
کوچکی نیست.وی ادامه داد: این در حالی است که رژیم 
گذشته با کودتا روی کار آمد و عالوه بر اینکه سازمان های 
امنیتی مردم را به صالبه کشیدند، ساواک و زندان های 
مخوف آنها به وجود آمد اما هنگام انقالب این وضعیت به 
شکل حکومت مردمی درآمد؛ خاطراتی هم وجود دارد؛ 
خاطرات علم که فردی نزدیک شاه بود در مقاطع مختلف 
رذالت های کشورهایی مثل انگلیس را روایت می کند که 
چگونه سفیر انگلیس یا آمریکا به کشورمان می آمدند و به 
شاه دستور می دادند چه معامالتی کرده و چگونه حکومت 
داری کند؛ از این رو انقالب اسالمی مسأله کوچکی نیست، 
یک تغییر هویت و تغییر باور است که رادیو و تلویزیون باید 
روی آن کار کنند.الریجانی اضافه کرد: اینکه یک فقیه پارسا 
از حکومت مردمی صیانت کند یک مدل مناسب با شرایط 
بومی ما بوده و همه ملت در سرنوشت خود مشارکت دارند 
و هر دوره مجلس تعداد زیادی نمایندگان می روند و تعداد 
دیگری می آیند همچنین هر رئیس جمهور تنها دو دوره 
می تواند رئیس جمهور باشد و این گردش افراد در نظام یک 

دستاورد بزرگ است.
ادامه در صفحه 2

الریجانی: دشمن به دنبال کاهش وزن انقالب اسالمی است

نشست »ورشو« کنفرانس بازی دشمنان است

نمایندگان مجلس برای حراست از خودکفایی بنزین 
که به تازگی بدست آمده و جلوگیری از قاچاق و هدر 
رفت سوخت به دنبال سهمیه بندی بنزین هستند 
حال باید دید در راستای مدیریت مصرف سوخت 

سهمیه بندی بنزین به کجا خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل از موج، امسال تولید بنزین در 
کشور به 87.9۵ میلیون لیتر در سال جاری رسیده 
و با توجه به اینکه میزان مصرف روزانه کشور نیز در 
همین حدود است در تأمین نیاز بنزین به خودکفایی 
مقابل  در  که  است  این  واقعیت  اما  ایم،  رسیده 
همین میزان تولید رشد ساالنه 7 درصدی مصرف 
و قاچاق بنزین دو پدیده شومی است که همواره به 
اقتصاد بنزین آسیب می زند. در همین رابطه علیرضا 
صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در حاشیه بازدید از فاز سوم 
ستاره خلیج فارس ضمن اشاره به اینکه ظرفیت تولید 
بنزین در کشور 1۰۵ میلیون لیتر تعیین شده که عدد 
باالیی است، گفت:» اگر همین میزان بنزین تولید تا 
سال 1۴12 ثابت بماند بعد از مدتی فاصله مصرف و 
تولید داخلی از بین می رود، چراکه در حال حاضر 
درنهایت  و  است  درصدی  مصرف 7  افزایش  روند 
دوباره ایران به واردکننده تبدیل می شود. بنابراین 
تکیه بر بهینه سازی مصرف و اصالح الگوی مصرف 
و استفاده از خودروهای برقی امری ضروری است و 
اگر این روند رشد مصرف ادامه یابد در سال 1۴12 
با تولید 1۰۵ لیتر، 19۵ میلیون لیتر کسری بنزین 

خواهیم داشت. حال اگر بخواهیم این میزان بنزین را 
وارد کنیم در روز به 1۰۰ میلیون دالر پول نیاز داریم 
و از طرف دیگر ساخت پاالیشگاه نیاز به 1۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و بعد باید نفت کشور به 
جای صادرات به خورد همین پاالیشگاه برای تولید 

بنزین داده شود.«
سهمیه بندی بنزین به نفع مردم

عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه 
به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود ارائه 
کرده اند بر مبنای آن روز دوشنبه تخصیص سهمیه 
بنزین در کمیسیون علنی مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده است اما هنوز درباره میزان سهمیه هر 
فرد و قیمت دولتی و آزاد بنزین مصوبه ای در مجلس 
نداشته ایم.یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بحث های کلی درباره سهمیه 
بندی بنزین مطرح شده است، گفت: با توجه به اینکه 
امروز مصرف سوخت در کشور به صورت منطقی 
نیست و عده ای بیشتر از این منابع ملی استفاده می 
کنند، از این رو تصمیم سهمیه بندی بنزین برای این 
است که یارانه بنزین به صورت برابر به شهروندان 
اختصاص یابد و این موضوع می تواند خیلی از مسائل 
از جمله مشکالت بودجه و هدر رفت انرژی رفع شود. 
در واقع هر ایرانی باید از این انرژی برخوردار شوند و 
تنها نباید عده ای بیشتر از این انرژی بهره مند شوند 
و عده ای دیگری بی نصیب باشند.غالمرضا شرفی با 
بیان اینکه هدف این طرح کنترل مصرف و جلوگیری 

از هدر رفت انرژی است، افزود: درواقع با اجرای این 
طرح افرادی که سوخت کمتر مصرف کنند می توانند 
بنزین سهمیه ای را با عرضه در سامانه با قیمت آزاد 
عرضه یا حتی به عنوان ذخیره نگهدارند و در آینده 
مصرف کنند.او با بیان اینکه پیشنهادهای متفاوتی 
برای سهمیه ماهانه بنزین شده است، تصریح کرد: 
ماهانه  بنزین  در حال حاضر میزان سقف سهمیه 
مشخص نشده است، اما از میزان8۰ لیتر در ماه تا 
12۰ لیتر پیشنهاد شده است که به نظر من سهمیه 
12۰ لیتر در ماه برای هر شهروند عدد مناسبی است 
و می تواند در کنترل و مدیریت مصرف بنزین در 
کشور شود و همه از این منبع ملی بهره مند شوند.

شرفی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سامانه سوخت 
زیرساخت های مورد  داریم، تصریح کرد:  در کشور 
نیاز برای سهمیه بندی بنزین در کشور وجود دارد و 
تنها باید به روز رسانی شود و به سرعت سهمیه بندی 
بنزین را اجرا کرد.او درباره قیمت بنزین سهمیه بندی 
شده و قیمت آزاد بنزین، قیمت آزاد بنزین اظهار 
کرد: در حال حاضر نظرات کارشناسی برای تعیین 
قیمت جمع بندی نشده است، اما وقتی که نرخ بنزین 
لیتر ماهانه همان 1۰۰۰ تومان  برای 12۰  دولتی 
باقی بماند، قیمت آزاد بنزین برای مدیریت مصرف و 
جلوگیری از قاچاق و هدر رفت انرژی حتی می تواند 
تا ۵ هزار تومان هم افزایش یابد، البته این قیمت 
تنها پیشنهادی است و هنوز نظرات کارشناسی و 

جمع بندی ها انجام نشده است.

پیش بینی سهمیه بندی ماهانه 80 تا 120 لیتر بنزین در ماه
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کانال مالی اروپا در مسیر مه آلود

با وجود وعده های پی در پی اروپایی ها، کانال ویژه مالی )SPV( هنوز 
حتی به صورت نمادین نیز افتتاح نشده است؛ ولی وعده دادن های اروپا 

ادامه دارد البته با وضع تحریم های مجدد و تعدیل کاربرد این کانال.
آمریکا از برجام خارج شــد و ایران بخواست اروپا در برجام ماند و اروپا 
تعهد داد خواســته های ایــران را برآورده کند. یکی از اساســی ترین 
خواســته های ایران فروش نفت و خرید کاالهای مورد نیازش بود. در 
ســوم مهر ماه نود و هفت در حاشیه هفتاد و سومین نشست سازمان 
ملل؛ ایران و 1+۴ بیانه ای 12 بندی را در نشست حاشیه ای برگزار شده 
تایید کردند و این بیانیه توسط ظریف و موگرینی قرائت شد. موگرینی 
بیــان کرد اروپا به تعهداتش در برجام و ایجاد کانال مالی ویژه متعهد 
می شود؛ او در ادامه گفت که کانال ویژه پرداخت برای انجام تجارت با 
ایران به صادرات نفت، مبادله بانکی و صادرات کمک خواهد  کرد.اروپا 
در ابتدا اعالم کرد بخشی از این رویداد مالی قبل از 13 آبان و فاز دوم 
تحریم های آمریکا عملیاتی می شود. اما در دوم آبان ماه خبرگزاری رویتر 
به نقل از منابع دیپلماتیک اعالم کرد ایجاد کانال مالی زمان بر اســت 
و در روز 13 آبان ماه به صورت نمادین افتتاح و در اوایل ســال 2۰19 
میالدی عملیاتی خواهد شد. اما این اتفاق صورت نگرفت و حتی کانال 
ویژه به شکل نمادین نیز افتتاح نشد.در ابتدا اعضای اتحادیه اروپا اتریش 
را بهترین مکان برای مقر کانال ویژه                   مالی می دانستند اما اتریش عالقه 
ای به میزبانی نشان نداد و گزینه های دیگری برای مقر این کانال شامل 
بلژیک و لوکزامبورگ و فرانسه معرفی شدند . بلژیک و لوکزامبورگ نیز 
تمایل خاصی نشان ندادند و االن تنها فرانسه باقی مانده است. گاردین 
اعالم کرده اســت به زودی این کانال در آلمان یا فرانسه ایجاد خواهد 
شد. این کار شکنی ها و بی رغبتی کشور های اروپایی یکی از دالیل ایجاد 
نشدن کانال ویژه مالی تا به امروز است.گوردون ساندلند سفیر ایاالت 
متحده در اروپا گفت:» آنها می توانند هر کانال ویژه ای که می خواهند 
راه اندازی کنند. فایده ای ندارد. هر شرکتی می تواند با ایران تجارت کند؛ 
می توانند با آمریکا هم تجارت کنند. ولی نمی توانند با هر دوشان تجارت 
کنند«. این گفته ترس شرکت های اروپایی را برای تجارت و ارتباط با 
ایران تشدید کرد و کانال مالی را بی میزبان گذاشت.مسئولین با وجود 
زمان هایــی که به اروپا داده اند تــا راهکار هایش را ارائه دهد و تعهدات 
خود را اجرا کند؛ هیچ اقدام موثری در برابر کارشــکنی های اروپا انجام 
نداده اند. آقای عراقچی در 1۴ شهریور گفت: »حتی اگر بعد از سیزده 
آبان که تحریم های آمریکا بر گردد و ما قادر باشیم نفت خود را بفروشیم 
هنوز هم منافعی برای باقی ماندن در برجام داریم، حتی اگر وعده های 
اروپایی ها عملیاتی نشده باشد.« ظریف وزیر خارجه ایران گفت: »اما این 
واقعیت به این معنی نیست که هدف از برجام اقتصادی بود. اصال این 
طور نیست. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین 9۴ صرفا هسته ای و 
امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک بود آن اهداف به دست آمده و قابل 
بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته و قطعنامه های 
شورای امنیت هم لغو شده است. درست است که قطعنامه ها می توانند 
برگردند اما ما هم می توانیم برنامه هسته ای خود را به شکل قوی تری 

شروع کنیم.«
با توجه به مطالب ذکر شده صحبت ها این طور نشان می دهد که برای 
مسؤلین دولت برجام مهمتر از اثرات آن مثل برداشتن تحریم ها است 
و مسؤلین نمی خواهند عکس العملی در برابر اروپا نشان دهند. هدف 
اروپا از دادن وعده هایی مثل کانال مالی باقی ماندن ایران در برجام بود. 
حال اروپا با شناخت تفکر مسؤلین دولت که برجام را هدف می دانند و 
بیان می کنند که ایران به هدف خود رسیده است، گمان می کند ایران 
از برجام خارج نمی شــود و نیازی نمی بیند که اقدامی عملی در برابر 
آمریکا و برای حمایت از ایران انجام دهد.بعد از گذشــت از 13 آبان و 
محقق نشدن کانال ویژه مالی تا به امروز اروپا موضعی تازه  گرفته  است 
و گفته ها نشان می دهد که اروپا قصد دارد کانال ویژه مالی را منحصر به 
کاال های بشر دوستانه کند؛ یعنی اروپا  SPV را به SPV– Hتبدیل 
کند. کاال های بشر دوستانه  شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است. 
برای این کاالها ایران بر روی کاغذ تحریم نیست و تشکیل کانال با این 
شرایط برای ایران بی فایده است زیرا ایران این کانال را برای فروش نفت 
خود و خرید کاالهای مورد نیاز خود می خواست.در نتیجه می توان گفت 
با وجود کار شکنی های اعضا اتحادیه اروپا، تحریم های اخیر کشور های 
اروپایی علیه ایران، ترس آفرینی های آمریکا برای شرکت ها و کشورهای 
اروپایی و سکوت بلند مدت مسئولین دولت ایران در برابر اقدامات اروپا 
این کانال به زودی افتتاح نخواهد شد. اما حتی اگر افتتاح شود معلوم 
نیست کارایی الزم را برای ایران داشته باشد زیرا به گفته اروپایی ها در 
آن بیانه ی 12 بندی که کار این کانال را انجام تجارت با ایران، صادرات 
نفت، مبادله بانکی و صادرات دانسته را نیز انجام نخواهد داد. کار اصلی 
این کانال، تهاتر کاال و نفت است یعنی ایران نفت می فروشد و از اروپا 

کاال وارد می کند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

ُگل، دروازه ورود به مواد خطرناک

ماده اعتیادآور گل دروازه ورود به مواد خطرناک تری از جمله تریاک و 
شیشه است و عوارض بسیار زیاد روانی و مغزی دارد.

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، دکتر محمدرضا قدیرزاده افزود: 
چندسالی است که شــیوع مصرف ماده اعتیادآور گل یا همان ماری 
جوآنا افزایش یافته است و در اصل این ماده سرشاخه ها و گل های گیاه 
شــاهدانه محسوب می شود.وی گفت: این ماده متاسفانه بیشتر مورد 
اســتفاده جوانان، نوجوانان و دختران است و جوانان تصور می کنند 
که مصرف آن اعتیادآور نیست و به همین علت به مصرف آن گرایش 
پیدا می کنند.این کارشــناس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی 
افزود: مصرف گل در برخی کشــور ها مانند کانــادا و آمریکا و برخی 
کشــور های اروپایی مجاز اعالم شده اســت و برخی تصور می کنند 
کــه مصرف آن هیچ خطری دیگر ندارد در حالیکه براســاس آخرین 
تحقیقات صورت گرفته در کشور های اروپایی حتی مصرف یک مرتبه 
گل اثرات ماندگاری روی مغز بویژه مغز نوجوانان و جوانان که در حال 
رشد هستند، می گذارد.قدیرزاده گفت: بیشترین اعتیادی که گل ایجاد 
می کند اعتیاد روانی است به این ترتیب که اگر فردی پس از چندین 
بار مصرف این ماده را مصرف نکند عوارض منفی در او ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف گل در طوالنی مدت موجب کاهش حافظه 
خواهد شــد، افزود: در نوجوانانی که در آستانه کنکور هستند مصرف 
این ماده موجب افت تحصیلی می شــود درحالی که خودشــان علت 
را نمی دانند.قدیــرزاده گفت: برخی اوقات نیز جوانان و نوجوانان برای 
ایجاد شادی فوری و سریع به مصرف این ماده روی می آورند و نوعی 
شادی کاذب در ابتدای مصرف ایجاد می شود، اما در بلندمدت موجب 
اضطراب و افســردگی خواهد شد.وی درباره خطرات رانندگی پس از 
مصــرف گل هم افزود:، چون مصرف گل موجب خطای دید، توهم و 
کاهش تمرکز می شود در پرونده های زیادی شاهد تصادفات رانندگی 
در این افراد بوده ایم.این کارشــناس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی 
قانونی گفت: در مجموع، گل دروازه ورود به مواد خطرناک تری مثل 
تریاک، شیشه، حشیش و مواد خطرناک تری مثل کانابینوئیدهاست 

که کم کم وارد کشور می شود.

تایید نامه وزیران به رهبر انقالب 
  FATF برای لوایح

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، تقدیم نامه برخی 
از وزیران به رهبر معظم انقالب درباره لوایح مرتبط با 
FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از 
ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد شریعتمداری« 
به برخی شــروط و تحفظ های جمهوری اسالمی 
ایران در مورد کنوانسیون های مختلف و عضویت در 
سازمان های بین المللی اشاره کرد و افزود: فکر می 
کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقالب 
ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه - هم منفردا 
در مورد هر کــدام از این لوایح به صورت جداگانه و 
هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کامال پیداست که 
متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقالب 
با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند.وی با یادآوری 
شرایط پیش روی کشور و تحوالت بین المللی تصریح 
کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور 
در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقاالت مالی را 
با مشکل مواجه کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط 
با FATF برای دولت از حساسیت ویژه ای برخودار 
بوده و دولت عالقه مند است تا در این فرصت محدود 
این اقدام به نتیجه برسد.شریعتمداری همچنین اظهار 
داشــت: هیات عالی نظارت مجمع برخی تحفظ ها 
درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب 
برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور 
نباشیم.شریعتمداری در عین حال گفت که او جزو 

امضا کنندگان این نامه نیست .

کمیته ضد تحریم در مجلس 
تشکیل شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به تالش آمریکا برای کاهش فروش نفت 
ایران گفت: به منظور دور زدن تحریم ها، کمیته ضد 
تحریم در مجلس تشکیل و در آن راهکارهایی برای 

دور زدن تحریم های نفتی ارائه شده است.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنــا، محمدرضا پور 
ابراهیمی دیروز در دیدار با آیت اهلل حســین نوری 
همدانی از مراجع تقلید، افزود: ادامه سیاست های 
خصمانه آمریکا علیه ملت ایران و همچنین تالش 
برای کاهش فروش نفت جمهوری اسالمی، منجر 
شــده برای مقابله با این حربه دشمن، راهکارهایی 
بــرای دور زدن تحریم ها دردســتور کار دولت و 
مجلس قرار گیرد.وی با اشاره به تدبیر رهبر معظم 
انقالب برای حل مشکالت اقتصادی کشور گفت:با 
تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقالب،شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوا با حضور ســران قوا و تیم 
های اقتصادی دولت و مجلس تشکیل شده است تا 
موضوعاتی که نیازمند تصمیمات فوری و هماهنگی 
میان دســتگاه های کشور است ،در کمترین زمان 
تصمیم گیری و عملیاتی شود.پورابراهیمی با بیان 
اینکه مشــکالت اقتصادی ماه های ابتدایی امسال 
ناشی از تصمیمات اشتباه دولت در حوزه سیاست 
های ارزی بوده اســت، گفت: با همگرایی بیشــتر 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، در ماه های 
اخیر شاهد کنترل نرخ ارز و توقف نوسانات شدید 
نرخ ارز بوده ایم.وی با بیان اینکه ظرفیت های قانونی 
تمام دستگاه های برای حل مشکالت اقتصادی به 
کار گرفته شده است گفت: در ماه های اخیر تدوین 
برخی قوانین برای اســالمی سازی اقتصادی مورد 
توجه مجلس شورای اسالمی قرار گرفته که اصالح 
وضعیت نظام بانکی که همواره مورد انتقاد مراجع 
تقلید، فعاالن اقتصــادی و مردم بوده از جمله این 
موضوعات است.رئیس کمیسون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: در سه حوزه نظام بانک 
مرکزی، بانک داری، تشکیل بانک جدید با عنوان 
بانک توسعه از جمله موضوعاتی است که در راستای 
اصــالح نظام بانکی کشــور در حال انجام اســت.

پورابراهیمی با بیان اینکه قوانین بانک مرکزی مربوط 
به پیش از انقالب و قوانین مربوط به بانکداری بدون 
ربا مربــوط به چند دهه قبل اســت گفت: برخی 
مشکالت اقتصادی کنونی ناشی از ساختار قدیمی 
و ناکارآمد سیاست های نظارتی بانک مرکزی بوده 
است.وی نظارت مســتمر برحوزه شرعی قوانین و 
عملکرد بانــک ها را یکی از تکلیف های قانونی در 
ساختار جدید بانک مرکزی دانست و گفت: برخی 
قوانین پس از تصویب در شــورای نگهبان اگر چه 
بر اساس مبانی اسالمی تصویب می شوند ولی در 
عمل به گونه ای دیگر اجرایی می شــوند که برای 
عدم عدول از قوانین اسالمی نظارت مستمر در قانون 
جدید مورد تاکید قرار گرفته است.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی،اظهار داشت: قانون 
بانک مرکزی درکمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی نهایی و به صحن علنی آورده شده است 
که امیدواریم با تصویب نهایی و اجرای آن برخی از 
دغدغه های موجود برطرف شود.وی با بیان اینکه 
اعتقاد داریم بخش مهمی از مشــکالت اقتصادی 
کشــور ناشی از تحریم های اقتصادی نیست، بلکه 
ناشی از دور شدن از مبانی اقتصادی اسالمی است 
گفت: بانکداری مبتنی بر فقه اسالمی نیاز ضروری 

اقتصاد کشور می باشد.

اخبار

سرمقاله

خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نيكي 
كند و براي آخرت خود زاد و توشه برگيرد

کالمامیر

ادامه از صفحه1
کرد:  تصریح  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
همچنین مؤلفه مهم دیگر تأثیرگذاری جمهوری 
اسالمی در فضای منطقه ای و بین المللی است در 
حالی که یک نظام از کشورهای منطقه می گفت 
متکی به آمریکا است و برای خود قیافه ای درست 
کرده بود  و میگفت ژاندارم منطقه است اما حتی 
نتوانست خود را نگاه دارد از این رو نمی توانند 
جمهوری اسالمی را از معادالت منطقه ای حذف 
کنند و این به خاطر سخت افزار ما نیست بلکه به 
خاطر عظمت تفکر انقالب اسالمی و نفوذ آن است.

وی در ادامه نشست ورشو و نشست های مشابه را 
کنفرانس بازی توصیف کرد و اظهار کرد: آنها نمی 
توانند انقالب را حذف کنند و جمهوری اسالمی 
امام  از زمان  استراتژی بسیار روشن و دقیقی را 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری پیموده و منزلت 
ملت ایران که محب اهل بیت)ع( هستند و  ای 
امر در زمان رژیم شاه بسیار نزول پیدا کرده و باعث 
بنگردند،  ایران  به  بود به چشم تحقیرآمیز  شده 
اتحاد  رژیم شاه  یادآور شد:  اصالح شد.الریجانی 
عرب ها علیه اسرائیل را برهم زده بود البته در حال 
حاضر کشورهای عربی مشی خود را تغییر داده اند 
اما آن زمان جلوی اسرائیل ایستاده و حتی چند 
جنگ با آنها داشتند اما رژیم شاه با اسرائیل ارتباط 
داشت و با آنها نفت مبادله می کرد که این موضوع 
وارونه شد.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
درست است که دشمنان علیه ایران صحبت کرده 
و درباره مسائل موشکی دخالت می کنند اما می 
دانند ایران در منطقه عظمتی دارد که نمی توان 

آن را حذف کرد همچنین دستاوردهایی در حوزه 
نظامی و دفاعی داشته ایم که گفته شد نمایشگاه 
هایی در این زمینه برگزار می شود لذا اتکای دفاع 
روی تولیدات داخلی بسیار مسأله مهمی است.وی 
در ادامه با بیان اینکه مرکز پژوهش های اسالمی 
مجلس برای دستاوردهای انقالب پژوهشی تهیه 
کرده بود که نشان می داد در بخش های اقتصادی 
و دفاعی کارهای مهمی انجام شده است، عنوان 
کرد: به خاطر ماهیت حوزه دفاعی که در الیه های 
پنهان است بسیاری از مردم از پیشرفت های آن 
خبر ندارند که باید این دستاوردها در نمایشگاه 
ها نشان داده شود.الریجانی در ادامه با اشاره به 
از تولیدات در داخل  اینکه سطح بسیار وسیعی 
توسط کارآفرینان انجام شد، ابراز داشت: جمهوری 
اسالمی در حوزه فناوری های نو جهش های خوبی 
داشته و از آنجایی که در فناوری هسته ای محل 
مناقشه بین المللی بوده ایم، این مسأله برجسته 
سازی شد در غیر این صورت در بسیاری از حوزه 
های دیگر فناوری نیز کارهای مهمی صورت گرفت 
چنانچه امروز 9۵ درصد داروهای خود را در داخل 
تولید می کنیم که موضوع کوچکی نیست.رئیس 
قوه مقننه ادامه داد: همچنین در حوزه گاز به اکثر 
قریب به اتفاق شهرهای ما گازرسانی شده و حدود 
بیش از 8۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند 
همچنین در زمینه تولید آلومینیوم و مس جهش 
های بزرگی داشته ایم و باید این مسائل به گونه 
ای بیان شود که ارتباط ملموس به وجود بیاید 
البته نارسایی هایی داشته ایم اما دستاوردها نیز کم 
نبوده است.وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس 

ما را در حوزه اقتصادی دچار عقب افتادگی کرد و 
نمی توان آن را نفی کرد و قدری توقف در توسعه 
کشور به وجود آمد اما دستاوردهایی هم داشتیم، 
ابراز داشت: دفاع مقدس دستاورد استراتژیک هم 
داشت که به واسطه آن متوجه شدند اگر با ایران 
موضوع  این  و  نخواهند شد  موفق  شوند  گالویز 
مهمی است که دیگر جرأت نمی کنند به ایران 
تعرض کنند و صرفا هیاهو و پارس می کنند اما 
به معنای این نیست که جرأت کنند با ایران درگیر 
مقدس  دفاع  دستاورد  داد:  ادامه  شوند.الریجانی 
بزرگی  دستاورد  اسالمی  جمهوری  آینده  برای 
پیدا کنیم چنانچه  اتکا  به خود  توانستیم  و  بود 
توانمندی ما در حوزه موشکی محصول آن زمان 
است و این تجربه در حوزه های دیگر نیز تکرار 
شد.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرا 
انقالب اسالمی که به  رسیدن چهلمین سالگرد 
واسطه آن دسیسه ها نیز افزایش یافته، عنوان کرد: 
اخیرا کنفرانسی راه انداخته اند که نشان می دهد 
نمی خواهند جایگاه انقالب درخشندگی خود را 
نشان دهد پس باید توجه کرد که همه تالش را 
بگذارید چرا که  مردمی  به صورت  روی حرکت 
این یک جریان ملی بوده و برای مردم است و فضا 
باید به شکلی باشد که مردم این جریان را از آن 
خود بدانند و این متن ملت باید همواره حفظ شود.

وی اضافه کرد: در یک خانواده نیز ممکن است 
اختالف به وجود بیاید اما خانواده را از بین نمی 
برند از این رو برای نشان دادن عمق انقالب باید 
مساجد و سمن ها فعال شده و دستگاه ها کمک 
کنند مردم با آرامش و راحتی در مراسم حضور 

پیدا کنند همچنین رسانه ها نیز می توانند کمک 
شایانی کنند و ائمه جمعه و افرادی که تریبون 
دارند باید استفاده کنند و همه به این سمت برویم 
که با مفاهیم واقعی آشنا شده و آشنایی بدهیم 
اجازه ندهیم  که در شرایط خاصی قرار داریم و 
دشمن در این شرایط ایجاد مسأله کند.الریجانی 
انقالب  از  باید در حمایت  اضافه کرد: سخنرانان 
و دفاع از کیان ملت صحبت کرده و از اظهارات 
سست و اوقات تلخی ها که مقتضای امروز نیست 
بپرهیزند همچنین برخی موضوعات است که وزن 
آن اینگونه نیست که خیلی برجسته سازی شود و 
لزومی ندارد همه مناقشات در این مقطع حل و 
فصل شود بلکه امروز باید به موضوع وفاق و وحدت 
توجه کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
تأکید بر ضرورت استمرار دیدگاه های انقالب بیان 
داشت: باید سال آینده را سال باروری تفکر درباره 

انقالب قرار دهیم.
شاید در این زمان کم نتوان همه مسائل را گفت 
از این رو نباید بعد از 22 بهمن و دریافت بازتاب 
این  که  بسپاریم چرا  فراموشی  به  را  ها، مسائل 
موضوع عظمت دارد و باید همواره به آن پرداخت.

وی همچنین با اشاره به اینکه شیطنت رسانه های 
خارجی به این علت است که دل مردم را خالی 
کنند اما موفق نمی شوند،گفت: ملت ما آگاه و 
در شرایط سخت  بسیاری  تجربه  و  بوده  آبدیده 
داشته و در همین شرایط دستاوردهایی داشته اند؛ 
ان شاءاهلل خداوند کمک می کند در ایام شهادت 
حضرت زهرا)س(، از ایشان مدد بگیریم تا شاهد 

یک راهپیمایی پرشکوه باشیم.

نشست »ورشو« کنفرانس 
بازی دشمنان است

الریجانی: دشمن به دنبال کاهش وزن انقالب اسالمی است

وزیر کشور برتوجه به اهمیت مراسم چهل 
امسال  فجر  مبارک  دهه  و  انقالب  سالگی 
تاکید کرد و گفت: حضور مردم و حمایت 
مردم از کشور، همواره موجب یأس و ناامیدی 

دشمنان و نظام سلطه بوده است.
رحمانی  موج،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست  سیزدهمین  در  کشور  وزیر  فضلی 
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، 
نتیجه  در  که  مثبتی  سوگیری  به  اشاره  با 
هدایت های رهبری و تالش های ستاد، در 
روندهای اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
ها  تالش  تداوم  بر  است،  شده  واقع  کشور 
برای توجه به اقتضائات شرایط جاری کشور 
و تحقق رویکرد مسئوالنه و زمان شناسانه، 
در گفتارها و تحلیل های سیاسی اقتصادی 
امنیت  شورای  کرد.رئیس  تاکید  ای  رسانه 
کشور با مرور برخی از تحرکات وحدت شکن 
و یأس آفرین در کشور، این پدیده نامبارک را 
ناشی از تنگ نظری ها، زمان ناشناسی ها و 
فقدان چارچوب جامع تحلیلی و درک صحیح 
از منافع وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از 
عدم توانایی برخی چهره ها و شبه جریان ها 
برای تفکیک  بین حب و بغض های شخصی 
و جریانی نسبت به مسئوالن فعلی دولت با 
اصول پایه و برسازنده منافع ملی و امنیت 
نگاه ها و تحلیل  اینگونه  لزوم اصالح  ملی، 
های یک جانبه سیاسی اقتصادی و اقدامات 
رسانه ای مترتب بر آن را خواستار شد.دکتر 
رحمانی فضلی با اشاره به برخی زمینه های 
پیش رو؛ مانند ورود به سال انتخابات که به 
طور طبیعی، میل به فعالیت های سیاسی 
را تشدید می کند، با یادآوری واقعیت های 
شرایط جاری کشور ازجمله برخی دشواری 
جامعه،  معیشتی  وضعیت  در  حادث  های 
را  این شرایط  امر سیاسی در  تحقق موفق 
در گرو فعالیت های موفق و مؤثر در جهت 

اصالح شرایط اقتصادی و خیر عمومی حاصل 
از این فعالیت ها ارزیابی کرد.رحمانی فضلی 
اظهارنظرهای  و  تحلیلها  برخی  به  ادامه  در 
غیر منصفانه و ناروا علیه بخش های مختلف 
و  کرد  اشاره  دولت  طور خاص  به  و  کشور 
در  کشور  دشمنان  که  شرایطی  در  گفت: 
نتیجه مقاومت مردم و اقدامات شبانه روزی 
از  دولت،  ویژه  به طور  مختلف  های  بخش 
به نتیجه رسیدن فشارها و توطئه های خود 
ناامید شده و پی در پی در صدد یافتن راه 
های خود  ناکامی  جبران  برای  های جدید 
هستند، به موازات و همزمان با فشار دشمن، 
برخی سیاسیون و تحلیلگران، با انگیزه رقابت 
های سیاسی و یا به تصور غلط ضربه به دولت 
برای دفاع از نظام، دولت را آماج حمالت خود 
قرار داده اند؛ در حالیکه همه ما در یک کشتی 
هستیم و همه باید باهم برای منافع ملی و 
امنیت ملی کشور تالش کنیم و در این مسیر 
دولت مجری سیاست ها و اهداف نظام است.

رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
چندماه  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
اصالحی،  مواجهه  بر  همواره  ستاد،  فعالیت 
تذکر، راهنمایی و ارشاد گویندگان و ترویج 
وحدت  و  آفرین  یأس  گفتارهای  کنندگان 
یأس  استمرار  است،  شده  تأکید  شکنانه 
آفرینی و وحدت شکنی علیرغم همه تذکرات 
کمیته  و  برشمرد  قبول  قابل  غیر  را  قبلی 
پیگیری  به  را موظف  حقوقی قضائی ستاد 
قوه  از   و  کرد  عرصه  این  در  قانون  اجرای 
قضائیه خواست در چارچوب اصول قانونی و 
از جمله برابر مصوبات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، به طور جدی و مؤثر از 
اعمال قانون در این خصوص حمایت کند.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت انسجام داخلی 
و ضرورت پایبندی به لوازم تقویِت وحدت و 
همبستگی داخلی برای خنثی سازی توطئه 

های دشمن، از همه جریان ها و دستگاههای 
مختلف در قوا و بخش های مختلف کشور 
خواست  سیاسی  های  جریان  همچنین  و 
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبری  عملی  اقدام 
تنفیذ  و  قوا  هماهنگی  شورای  تشکیل  در 
بهنگام مصوبات این شورا از سوی ایشان را 
به عنوان یک الگوی راهبردی و کاربردی در 
این عرصه دنبال کرده و همین رویکرد را در 
همه عرصه ها و همچنین در همه بخش ها 
و مناطق کشور از جمله استان ها  اجرائی 
مرور  با  کشور  امنیت  شورای  کنند.رئیس 
دیگرباره تالش های ناکام دشمن برای تبدیل 
عمومی  های  خواسته  و  صنفی  مطالبات 
معیشتی و نظائر آن به تنش های اجتماعی 
چهره  همه  موثر  آفرینی  نقش  امنیتی،  و 
نخبگان  و  فعالین  کشور،  به  عالقمند  های 
بخش های مختلف و همچنین جریان های 
سیاسی و بعالوه؛ همه دستگاه ها در عرصه 
های مختلف نظام، را برای صیانت از مردم در 
برابر بمباران تبلیغاتِی یأس آفرین و تحریک 
کننده دشمن، رسالت تاریخی آنها در شرایط 
حاضر دانست و اتخاذ یک ساز و کار موثر در 
امر اطالع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری 
شمرد. بر  ضروری  را  مردم،  ادراک  صحیح 

وزیر کشور در این زمینه، با اشاره به وجود 
خألهای ارتباطی و عدم استفاده از ظرفیتهای 
رسانه ای در جهت آگاهی بخشی به مردم، 
از دستگاههای مختلف خواست با ارتقاء روند 
پاسخگوئی به افکار عمومی و برطرف کردن 
شبهات جامعه و همچنین ارائه مؤثرگزارش 
های واقع بینانه و اطالعات صحیح از اقدامات 
خود به مردم، زمینه نشاط افزون تر و امید 
بیش از پیش مردم را مستمراً فراهم سازند.

بر اهمیت توجه به اهمیت  رحمانی فضلی 
مبارک  و دهه  انقالب  مراسم چهل سالگی 
با توجه به  فجر امسال تاکید کرد و گفت: 

هجمه دشمنان علیه این موضوع و تاکید آنها 
بر اهداف شومی چون براندازی نظام پیش از 
چهل سالگی انقالب، برگزاری باشکوه مراسم 
دهه فجر اهمیتی دوچندان می یابد، چراکه 
حضور مردم و حمایت مردم از کشور، همواره 
موجب یأس و ناامیدی دشمنان و نظام سلطه 
بوده است و حضور حداکثری و با شکوه مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهد داد که 
آنها در اهدافشان به نتیجه ای نخواهند رسید 
و این دشمنان خواهند بود که مأیوس و ناامید 
از برنامه های خود علیه کشورمان خواهند 
شد.وزیر کشور مردم را قوی ترین عنصر در 
برابر دشمن برشمرد و گفت: شکوه حضور 
مردم در 22 بهمن، توطئه دشمن را بر باد 
خواهد داد.جانشین رئیس جمهور در شورای 
از سخنان  دیگری  فراز  در  اجتماعی کشور 
خود در سیزدهمین جلسه ستاد اطالع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کشور با مرور نتایج واحد 
و هماهنگ پژوهش ها و پیمایش های علمی 
انجام شده در حوزه های اجتماعی، بر ضرورت 
هنجارمند و قاعده مند کردن گفتارهای ابراز 
شده از تریبون مختلف در هر یک از بخش 
های جامعه، در راستای همبستگی اجتماعی 
همین  ادامه  در  فضلی  کرد.رحمانی  تاکید 
یاد شده؛  پژوهش های  واحد  نتیجه  بحث، 
یعنی فاصله بسیار زیاد پنداشته های عمومی 
مردم و واقعیت های جامعه و کشور را؛ نتیجه 
تبلیغات غلط، رقابت های غیر سازنده سیاسی 
و تبلیغات ناشی از آن، سیاه نمایی ها و مهم 
تر از همه؛ گفتارهای ناآگاهانه و غیرمسئوالنه 
همه  از  و  دانست  گوناگون  های  تریبون  از 
صاحبان دغدغه و دلسوزان انقالب اسالمی و 
ایران خواست با اهتمام به اصالح این وضعیت، 
زمینه های نظری و عملی این اصالح را فراهم 

آورند.

رحمانی فضلی :

حمایت مردم از کشور، موجب یأس و ناامیدی دشمنان است

سخنگوی کمیسیون تلفیق از تشکیل سه کمیته ویژه در کمیسیون تلفیق برای بررسی 
معافیت های مالیاتی، حقوق و دستمزد، تعیین قیمت حامل های انرژی و تعیین تکلیف 

قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد مهدی مفتح خبر از تشکیل کمیته هایی برای 
بررسی موضوعات مهم الیحه بودجه سال 98 داد.وی گفت: معافیت های مالیاتی حقوق 
و دستمزد به کارمندان و کارگران که در تبصره ۶ الیحه بودجه ذکر شده از موضوعات 
مهمی است که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی سپرده شده است.وی افزود: 
روز دوشنبه این کمیته گزارشی را به کمیسیون ارائه داد که مورد تأیید اعضای کمیسیون 
قرار نگرفت و مجددا این گزارش به کمیته بازگشت.مفتح اظهار داشت: تعیین قیمت 
حامل های انرژی در بودجه 98 از موضوعات بسیار مهم است و لذا برای تعیین دقیق 
قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در الیحه بودجه 98 کمیته ای تشکیل شده تا در 
این خصوص تصمیم گیری کند. دولت در بودجه 98 قیمت حامل های انرژی را مانند 
بودجه 97 دیده است.وی گفت: بررسی درآمدهای هدفمندی یارانه ها نیز از موضوعات 

مهم الیحه بودجه است که بررسی آن به کمیته تخصصی واگذار شده است.

ریاست آلمان بر سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران بیش از پیش تقویت شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، برخی منابع از احتمال ریاست نماینده آلمان بر 

سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران خبر داده اند.
در این ارتباط منابعی وابسته به اتحادیه اروپا به خبرگزاری اسپوتنیک گفته اند 
برای دور  را  ایران  با  مالی  ویژه  ریاست سازوکار  آلمان ممکن است  نماینده  که 

زدن تحریم های آمریکا برعهده بگیرد.
مالی  بود که سازوکار  اعالم کرده  تهران  در  اتریش  کاردار سفارت  این  از  پیش 

اتحادیه اروپا و ایران بزودی اجرایی خواهد شد.
ژورنال«  »وال استریت  نشریه  نورمن« خبرنگار  هفته گذشته، »الرنس  همچنین 
به نقل از منابع آگاه اعالم کرده بود که که کانال سازوکار مالی اتحادیه اروپا و 

ایران ظرف 2 تا 3 هفته آینده ثبت خواهد شد. 
نیز یک  آن  مدیر  و  ثبت می شود  فرانسه  »در  کار  و  این ساز  که  بود  گفته  وی 
بانکدار ارشد آلمانی خواهد بود. انتظار می رود که بریتانیا نیز به عنوان سهامدار 

]به این ساز و کار[ بپیوندد.«

تشکیل سه کمیته ویژه برای بررسی 
موضوعات مهم الیحه بودجه

ریاست آلمان بر سازوکار مالی
 اتحادیه اروپا و ایران
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ایران حمله انتحاری در کابل را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله انتحاری به یک مرکز نظامی در غرب 
کابل را که دهها کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی با ابراز همدردی با دولت 
و ملت افغانستان و بازماندگان کشته شدگان این جنایت فجیع، هر گونه 
توسل به کشتار و خشونت را مردود دانست و بر انجام گفتگو و تفاهم 
ملی در افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آرامش در این کشور 

تاکید کرد.

قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید

رئیس امور بازرسی اصناف گفت: هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات 
تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری 

اندیشیده شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه 
کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم 
کرده است افزود: این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی های 
قطعات اصلی و با نشان های معروف به بازار عرضه می کنند به نحوی 
که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست.
وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه های خودرو برای تشخیص 
این قطعات وجود ندارد گفت: این موضوع باعث طرح شکایات بسیار 
زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه های مربوطه شده است.
رئیس امور بازرسی اصناف افزود:  این تقلب بیشتر در قطعات حساس 
تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای الزم و 
گیرایی کم در هنگام ترمز می تواند بسیار خطرناک باشد.نیک آیین با اشاره 
به اینکه ما آمادگی الزم برای همکاری با سازمان های ذیصالح به منظور 
مقابله با سودجویان را داریم ادامه داد: در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی 
هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید برای مصرف کنندگان می شود، زیرا 
همین فیلتر می تواند موتور خودرو را از بین ببرد.وی با بیان اینکه بخشی 
نیز وارد می شود گفت: توان  این قطعات در کشور تولید و بخشی  از 
تولید شرکت های قطعه ساز داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست 
بنابراین این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه را 
برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.رئیس امور بازرسی اصناف 
افزود:  نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضالت این بخش است 
به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در 
خودرو متحمل پرداخت خسارات زیادی می شوند، زیرا امکان تشخیص 
قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد.نیک آیین گفت: ورود قطعه اصلی به 
کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به 
سختی انجام می شود و این در حالی است که ما با نزدیک شدن به شب 
عید و نیاز خودروها به آماده سازی برای مسافرت، با کمبود قطعات هم 
مواجه هستیم.وی خرید از قطعه سازان اصلی را راهکار مقابله با قطعات 
تقلبی در بازار دانست و افزود: قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به 
کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام می شود.رئیس امور بازرسی 
اصناف با اشاره به نیاز ماشین های راه سازی، مسافربری و کامیون ها به 
قطعات با کیفیت ادامه داد:  با نزدیک شدن به پایان سال و شروع سفرهای 
نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی آماده سازی ها و تعویض 
قطعه دارند که حتما باید برای این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

 بازگشت ارز صادراتی از مطالبات
 بحق دولت

بازگشت ارز به چرخه اقتصادی یکی از مطالبات بحق 
دولت است که صادرکنندگان با آن مشکلی ندارند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد الهوتی 
چرخه  به  ارز  بازگشت  برای  مرکزی  بانک  افزود: 
اقتصادی کشور،   ۵ روش را اعالم کرده که یکی از 
روش های  اما  نیماست،  در  عرضه  ها،  روش  این 
دیگری مانند واردات در مقابل صادرات و واگذاری 
ارز صادراتی به واردکنندگانی که ثبت سفارش دارند 
از  کرد:  اضافه  هاست.وی  روش  این  جمله  از  نیز 
آنجایی که وزرات صمت، واردات را اولویت بندی 
سه  کاالیی  اولویت  برای  فقط  صادراتی  ارز  کرده 
است که تقاضایی برای آن وجود ندارد ضمن اینکه 
اکنون هم  نداشته  قبال واردات  واردکننده ای هم که 
امکان واردات ندارد و برای واردات آن ثبت سفارش 
صورت نمی گیرد.الهوتی گفت: نکته دیگر این است 
که قیمت پایه های صادراتی گمرک باالتر از قیمت 
صادراتی  هدف  بازار های  در  صادرکنندگان  فروش 
است.وی افزود: در جلسه اخیر با رئیس کل بانک 
مرکزی این مشکالت را مطرح کردیم که وی به انجام 
وظایف در حیطه خود اشاره و حل بقیه مسائل مربوط 
به ارز حاصل از صادرات را به وزارتخانه های اقتصاد 

و صمت موکول کرد.

آغاز به کار اجالس داووس زیر فشار 
نگرانی های سیاسی-اقتصادی

دیروز سه شنبه ۳۰۰۰ سیاستمدار و مدیر اجرایی مهم 
دنیا، اجالس اقتصادی ساالنه خود در داووس را آغاز 
کردند تا در مورد راهکارهایی برای چالش های جهانی 

بحث و تبادل نظر کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیروز سه شنبه ۳۰۰۰ 
دنیا،  مهم  شرکت های  اجرایی  مدیر  و  سیاستمدار 
تفریحی  منطقه  در  خود  ساالنه  اقتصادی  اجالس 
سوئیس، داووس، را آغاز کردند تا علی رغم غیبت 
برخی از رهبران جهان، در مورد راهکارهایی برای 
چالش های جهانی بحث و تبادل نظر کنند.بولسونارو، 
امروز  رییس جمهور جدید راستگرای برزیل، عصر 
اولین سخنرانی این اجالس ۴ روزه را که در کوه های 
برفی سوئیس، برگزار می شود، انجام خواهد داد.این 
اولین حضور بین المللی بولسونارو، پس از سوگند 
پس  او  است.  ژانویه،  آغاز  در  رییس جمهوری وی 
از این که دونالد ترامپ، اعالم کرد به علت تعطیلی 
دولت، در این اجالس حاضر نخواهد شد، توانست 
جایگاه سخنران اول این اجالس مهم را به دست آورد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
جهانگیری با بیان اینکه مزیت های طبیعی و غیرطبیعی ایران 
کانون اصلی توسعه کشور است ادامه داد: ایران از نظر ذخایر 
انرژی نفت و گاز در ردیف نخست دنیا قرار دارد و همچنین 
نیروی انسانی مجرب و معادن خوبی دارد.وی افزود: در برخی 
رشته های صنعتی ذخیره نیروی انسانی کم نظیری در اختیار 
در  کارخانه  تجهیزات  برای  مهندسی  توان  لحاظ  وبه  داریم 
بسیاری صنایع و صنعت فوالد از توانمندی ویژه برخورداریم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: توانمندی ایران به نقطه ای 
رسیده که ایرانیان بسیاری از ابتدا تا انتهای رشته های صنعتی 
و معدنی را مدیریت می کنند و باید این ظرفیت ها را به کانون 
های توسعه تبدیل کنیم.وی اضافه کرد: سال 2۰18 در تولید 
فوالد خام دهمین کشور دنیا هستیم که ترقی بزرگی برای کشور 
بود این در حالی است زمانی بین تولیدکنندگان فوالد مطرح 
نبودیم.جهانگیری افزود: ایران امروز در بین تولیدکنندگان فوالد 

تاکید  قرار دارد.وی  دنیا  اسفنجی در رتبه دوم  به روش آهن 
کرد: نیروگاه سازی ایران به یکی از تعداد معدود کشورهای 
نیروگاه ساز در دنیا تبدیل شده و ایرانیان امروز برای ساخت 
به کشورهای دیگر می روند.معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
همچنین در سد سازی ایرانیان بسیاری به صورت بین المللی 
مراحل طراحی و ساخت سد را انجام می دهند که این توانمندی 
مهندسی و نیروی متخصص انسانی در کشور شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه برگزاری جشن های انقالب اسالمی از شرایط 
خاصی برخوردار است اظهار داشت: آمریکایی ها در چهل سال 
گذشته از هیچ اقدامی علیه جمهوری اسالمی فروگذار نکرده و 
سعی داشتند نگذارند این نظام به اهداف خود برسد.جهانگیری 
با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران بهانه ای برای دشمن بود 
در حوزه های مختلف  مطلوبی  به دستاوردهای  ایران  گفت: 
رسیده و به همین علت آمریکا ما را تحریم کرد لذا می خواستند 
ایرانیان نتوانند جشن چهلمین سالگرد انقالب را برگزار کنند.وی 

تصریح کرد: آمریکایی ها جنگ اقتصادی علیه ملت، دولت و 
نظام جمهوری اسالمی را آغاز کردند و هدف آن را فروپاشی 
انقالب  برگزار نشدن جشن های ۴۰ ساله  برای  را  اقتصادی 
اعالم کردند.معاون اول رئیس جمهوری افزود: آمریکایی ها اگر 
تدبیر کنند مراسم امروز در شرایط تحریم نشان می دهد که 
جنگ اقتصادی تاثیری نخواهد کرد زیرا آمریکا، شورای امنیت و 
اتحادیه اروپا از سال ۹۰ تحریم سختی را علیه ایران آغاز کردند.
وی عنوان کرد: فوالد، نفت، حمل و نقل و نظام بانکی ایران 
تحریم بود و پس از برجام تعلیق شد تا اینکه دوباره این تحریم 
ها را بازگرداندند.جهانگیری گفت : نقطه ها و تکیه گاه های 
اقتصادی ایران را با نام کارخانه و تولیدکننده در فهرست تحریم 
ها بردند تا کشور با دنیای خارج ارتباطی نداشته باشد.وی افزود: 
بر اساس سازماندهی آمریکا در دوره قبل تنها 2 نفر تحریم های 
ایران را دنبال می کردند اکنون ۴۰۰ نفر در دفتر خزانه داری و 

دفتر مدیریت تحریم های ایران، این امر را پیگیری می کنند.
دشوار  شرایط  در  کرد:  اضافه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اقتصادی کنونی به صورت مکرر به مردم اعالم کردیم که ما 
برنامه  با  و  کنیم  مدیریت  را  ها  تحریم  توانیم  می  سرفرازانه 
ریزی اصولی شرایط دشوار را پشت سر می گذاریم.وی افزود: 
با مدیریت اصولی و حضور مردم در صحنه ها باید جوری 
حرکت کنیم که آمریکا به اهداف خود نرسد.جهانگیری اضافه 
کرد: مهمترین پیام 22 بهمن ایرانیان این است که با سرافرازی 
جشن سالگرد انقالب برگزار شود تا افق بهتری را برای کشور 
ترسیم کند که جایگاه ایران را در حوزه های فرهنگی، اقتصادی 

و سیاسی متناسب با شأن ملت ایران برسانند.
وی گفت: اقتصاد کشور راهی جز بخش خصوصی ندارد و باید 
به آنان میدان دهیم اما برخی افراد با لباس بخش خصوصی رانت 
خوری می کنند و این افراد اندک سوء استفاده گران آلوده شده 
به بیت المال باید حذف شود.معاون اول رئیس جمهوری بیان 
کرد: باید دامن نظام جمهوری را از فساد پاک کنیم و از بخش 
خصوصی و مدیران کاردان دفاع کنیم.پروژه ملی فوالدسازی 
بردسیر با تولید ساالنه یک میلیون تن محصول شمش فوالدی 
پس از پنج سال عملیات اجرایی با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری، استاندار کرمان و سایر مدیران کشوری، استانی و 

محلی دیروز در شهرستان بردسیر افتتاح شد.

جهانگیری: با اتکا به ظرفیت های داخلی بر تحریم غلبه می کنبم

باید دامن نظام جمهوری را از فساد پاک کنیم

آگهی مناقصه عمومی
احداث  دارد  نظر  در  ساداتشهر  و  کتالم  شهرداری 
برابر  را  شهر  سطح  های  رودخانه  حفاظتی  دیواره 
موافقتنامه به پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  ابنیه  صالحیت 
باشند برابر برآورد واحد فنی با فرست بهاء ابنیه سال 

97به مناقصه واگذار نماید .
در  تضمین شرکت  ریال   4/000/000/000 آورد  بر  مبلغ 
به حساب سپرده  نقد  وجه  واریز  بصورت   -1 مناقصه 
2-به  کتالم   شعبه  ملی  بانک  نزد   2171145056005
بانکی در وجه شهرداری کتالم و  نامه  صورت ضمانت 

ساداتشهر .
مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  داوطلبان 
نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  مربوط  اطالعات  سایر  و 
دوم 97/11/11 تا 97/11/18 بمدت 7 روز به امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ  تا 97/11/27  خانه  دبیر  به  پیشنهادات  تحویل 

بازگشایی پاکات 97/11/28 
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
مجتبی رضوانی  - شهردار کتالم و ساداتشهر

آگهی مفقودی
پالک  شماره  مدل1۳۹2به  سفیدروغنی  رنگ  پژوپارس  سبزسواری  سندوبرگ 
شاسیNAAN21CAXDK17۰8۵۴شماره  شماره  ایران1۴-۹۴8ل۴۹ 
پور فرزندمحمدبشناسنامه2۳۶۵۵صادره  موتور12۴K۰2۶8۶۰۳بنام کفایت اسکوئی 

ازشوشترمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 2۰۶ مدل 1۳۹۵ به شماره شهربانی 82-۳88م۴۴ و 
شماره موتور 1۶۳2۰2۶7۵۵۳ و شماره شاسی NAAP۴1FE۰GJ77۳۳۴8 به نام 

بابلملیکا نوروزی مفقود و از درجه ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  نجف نجف پور     دارای شناسنامه شماره  2۰۹۵ بشرح دادخواست به کالسه 
۹721۴1     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  محمد علی نجف پور بشناسنامه11۳۵ در تاریخ ۹7/۹/1۹ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- امیر  نجف پور     فرزندمحمدعلی 
–ش ش1۹ خوی –پسر متوفی/2-   نجف نجف پور     فرزند  محمد علی -ش  ش    
2۰۹۵ خوی-پسر متوفی/۳-  نادره  نجف پور     فرزند  محمدعلی  -ش  ش 17۹۴    
–خوی-دختر متوفی/۴-   اشرف پرکندی فرزند جالل - ش ش  12۶۹ -خوی-همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   صفر ابراهیمی دارای شناسنامه شماره  ۳11  بشرح دادخواست به کالسه۹72۰۳8 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعلی بابائی بشناسنامه 1۴۶   در تاریخ ۶7/8/7  اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  امامعلی  بابائی فرزند سلیمان    –ش 
ش  28۰127۰۴۰7   خوی –برادر  متوفی/2-  غالمعلی بابائی فرزند سلیمان  -ش  
ش    28۰127۰۴2۳ خوی-  برادر  متوفی/۳-  نرگس بابائی فرزند سلیمان    -ش  
ش 28۰127۰۴1۵      –خوی-خواهر متوفی/۴-  بهار  بابائی فرزند سلیمان  - ش 
ش 28۰22۵۰۶۹8     خوی-دختر متوفی/۵- بلقیس بابائی فرزند یوسف ش ش 
۳ –خوی –همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت 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/ 
رونوشت آگهی حصر وراثتجعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آقای  علی اصغر مددلو     دارای شناسنامه شماره  2۳ بشرح دادخواست به کالسه  
۹72۰۴۹/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ ۹۶/1۰/7  در  بشناسنامه 7۵۶  مددلو  مختار  شادروان  که  داده 
مددلو  اصغر  علی  به/1-     است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
فرزند مختار–ش ش  2۳ خوی –پسر متوفی/2-   رضا مددلو فرزند مختار -ش  
ش     27۹۰1۶۹۹۴2 خوی-پسر متوفی/۳-   سکینه مددلو فرزندمختار   -ش  ش  
1۴۹۳  –خوی-دختر متوفی/۴-  لیال  مددلو فرزندمختار- ش ش  27۹۰۶27۵۳۳ 
-خوی-دختر متوفی/۵- منصوره میرزا خانلو  فرزندقاسم -  ش ش  7۳۶ 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 فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۴/1۴۳۹اصلی بخش 1۰ خوی بنام اقای ولی علی اکبرلو 
در جلد ۵2 و صفحه ۹۳ ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده 
»با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده 
استناد ماده 12۰-  به  لذا مراتب   المثنی را نموده.  مالکیت  تقاضای صدور سند  و 
اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده 
یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. و مورد ثبت برابرنامه شماره ۹۵۰۰۰7 
مورخه ۹۵/12/17 شعبه سوم اجرای احکام  دادگستری خوی در قید بازداشت میباشد 

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

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 12۳/د1/۹7 آقای علی بیرانوند به اتهام )تهدید علیه بهداشت عمومی 
از طریق فروش دام زنده ( موضوع شکایت دامپزشکی شهرستان خرم آباد تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 17۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 مراتب در روزنامه ،آگهی تا ظرف ۳۰ روز از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید ، در این صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

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

دادنامه 
پرونده کالسه:۹7 / ح ۳7۵/2         شماره دادنامه: ۵22             تاریخ:۹7/۰۹/28             

مرجع رسیدگی کننده:حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
نادعلی: چهاردانگه- خ  مهرداد  آقای  وکالت  با  نهند  سعیدی  آقای صمد  خواهان: 

سدید-نبش کوچه دادگاه- پ ۵ 
خوانده:  آقای محمد شعبانلو : مجهول المکان 

خواسته:مطالبه وجه 
باال تقدیم شورا نموده که پس از  گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
زیر  کننده  امضا   بتصدی  العاده/مقررشورا  فوق  وقت  در  دادرسی  آیین  تشریفات 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا

ماحصل دادخواست آقای صمد سعیدی نهند با وکالت آقای مهرداد نادعلی فرزند 
محمد به طرفیت آقای محمد شعبانلو فرزند حسنعلی اجماال عبارت است از مطالبه  
پنجاه میلیون ریال وجه نقد توام با خسارات /هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعالم نموده خوانده به موجب اصدار یک فقره 
چک  به شماره  ۵7۳۹۴۴ مورخ ۹۶/۰۳/2۵ متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و 
علیرغم سر رسید دین از پرداخت آن  استنکاف می نماید و خوانده  با وصف ابالغ 
در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی ارائه ننموده است، شورا با توجه به وجود سند 
در ید خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان 
از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد ۳۰7 و ۳۰8 قانون تجارت و مواد ۵1۵ و ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال  به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت ، هزینه دادرسی و نیز 
خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 
چک )۹۶/۳/2۵( لغایت تاریخ اجرای دادنامه و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد،رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل 
واخواهی در این شورا  سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه های عمومی  بخش چهاردانگه می باشد.م/الف 228۶
محسن اعراب- قاضی مجتمع شورای حل اختالف چهاردانگه  

آگهی حصروراثت
شناسنامه۴۶7صادره  بشماره  قلی  فرزندحیات  پذیرش  امیرحسین  آقای 
صدورگواهی  ۹7۰۹۹87۰787۰۰۴۹۶بخواسته  شماره  به  ازالیگودرزدرخواستی 
فرزندامیرحسین  پذیرش  داود  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
شهرستان  درتاریخ1۳۹7/1۰/1۶در  ازدزفول  شناسنامه1۹۹۰۴۴۹۳11صادره  بشماره 
پذیرش  فوق)پدرمتوفی(2-مریم  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دزفول 
ازالیگودرز)مادرمتوفی(والغیر. شناسنامه1۹۹۰۵۳۳۶2۰صادره  شماره  فرزندقیصربه 

قانونی  تشریفات  باانجام  گردید.اینک  شوراثبت  کالسه۹7۰۵12دراین  پرونده 
نامه  داردباوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار 

ساقط است.
رئیس شعبه7شورای حل اختالف شهرستان دزفول-عبدالحسین محمدیان نیا

اخطاریه ماده 102
نظر به اینکه نسبت به ارزیابی پالک مورد وثیقه ملکی شما بابت بدهی سند رهنی 
شماره 7۵۶۹ مورخ 1۳۹1/۰۳/22 له بانک سپه شعبه امام خمینی در رهن می باشد 
واخواهی گردیده لذا طبق ماده 1۰2 آئین نامه اجرائی به قید قرعه آقای امیر ساسان 
عربعلی بعنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب بدین وسیله به شما اعالم میشود 
که طبق مقررات  کارشناس مذکور نسبت به ارزیابی اقدام خواهد نمود.م.الف:2۳۴7

مدیر اجرا  واحد اجرای اسناد رسمی گرگان-نعمت اله عظیمی پور

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 2۰۶ مدل 8۳ با شماره پالک 1۹8م۹8ایران ۳۵ 
با شماره موتور1۰FX۵X 212۵۳2۳و شماره شاسی 1۳8۰۰۰۹1بنام حامد حنفی 

بابل قشونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ROAمدل 8۶ با شماره پالک 11۶ب2۳ 
ایران 72 با شماره موتور 11۶8۶۰77۹۵۴و شماره شاسی ۶1۳7۴2۴8بنام سلیمان 

رمضانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 سید ه معصومه میر حمیدی به شناسنامه ۶۰۴ به استناد شهادت نامه گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواست به شماره 1۵/1۳۴۶/۹7تقدیم دادگاه نموده  و 
چنین اشعار داشته است که شادروان سید حمید میر حمیدی به شناسنامه ۶۰۵ در 
تاریخ ۹7/۹/11در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1- سید مهدی میر حمیدی فرزند سید حمید به شماره شناسنامه ۹12 فرزند متوفی 
2-سید احمد میر حمیدی فرزند سید حمید به شماره شناسنامه ۳۳8 فرزند متوفی 
۳-سیده زهرا میر حمیدی فرزند سید حمید به شما شناسنامه 2۵۳۹ فرزند متوفی

۴- سیده معصومه میر حمیدی  فرزند سید حمید به شماره شناسنامه ۶۰۴ فرزند 
متوفی

۵- صدیقه ضرابیان فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1۰۰8 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
شماره  2۰۰8به  مدل   ST - SOILMEC-RT۳حفاری دستگاه  سند  اصل   
سریال ۳1۵1با شماره سند 1۳۹711۴۵۴۰۰2۰۰۰۰۰1بنام سید کیوان داودی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده مال غیر منقول
درخصوص پرونده کالسه ۹7۰۵۶۹ ارجایی له آقای رمضانعلی رحمانی علیه آقای 
نام  به  ثالث  شخص  غیرمنقول  مال  که  وجه  مطالبه  بر  مبنی  مصلحی  اله  نعمت 
در  واقع  فاقداعیانی  زمین خشکزاری  قطعه  یک  شامل  توقیف  نورمحمدمصلحی 
بابلسر - بهنمیر- ضلع شمالی جاده الریم ) کوی خیل( - روستای ازنوا- نرسیده 
به سه راهی کرفون شماالبه صورت منکسربه طولهای ۵7/۶۹مترو 11۰/81مترمتصل 
است به کانال پایه داربتنی انتقال آب روی سطح زمین و شرقا به طول تقریبی 1۰ 
متر به جاده خاکی و جنوبا به طول تقریبی 1۹۰ متر به کانال یا نهر آب زمینی به 
به  تعرفه  بهنمیر- الریم مساحت قطعه مورد  متر و جاده اصلی  تقریبی ۴  عرض 
میزان حدودا ۴7۰۹ متر مربع می باشدکه نهر آب واقع شده در ضلع جنوبی داخل 
محدوده ملک محکوم علیه قرارگرفته است.حریم قانونی راه بهنمیر- الریم به میزان 
17/۵۰ متراز آکس جاده برای طرفین بوده که عالوه برآن مطابق ازهرطرف محدوده 
ای به عرض 1۵ متر به عنوان نوارحفاظتی و تاسیساتی لحاظ گردیده که در مالکیت 
یا متصرفی مالکین بوده لیکن کاربری آن فقط برای امورزراعی ، فضای سبز محوطه 
پارکینگ و ...بوده و مالک حق احداث بنا در نوار مذکور رانداردبه میزان حدودا 
۳8۰ متر اززمین داخل حریم قانونی راه و همچنین به میزان تقریبا 28۵۰متر از آن 
ملک  مکانی  ارزش  قرارداردبراساس  تاسیساتی  و  نوارحفاظتی  داخل محدوده  در 
وضعیت و کیفیت منطقه ای وجمعی جهات ارزش ملک مورد تعرفه مجموعا به 
و  میلیون  میلیاردو ششصدوهشتادویک  سه  معادل   ( ریال   ۳/۵۰۰/۶81/۰۰۰ مبلغ 
پانصدهزار ریال( قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ ۹7/11/17 روز چهارشنبه 
از ساعت 1۰ لغایت 11 صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام 
مدنی به فروش خواهد رسیدکسانیکه باالترین قیمت را با توجه به نظر کارشناس 
مبلغ  درصد  ده  میبایست  مزایده  .برنده  بود  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پرداخت 
فروخته شده مزایده را فی المجلس و مابقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نمایند 
طالبین میتوانند ۵ روزقبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه 
تا مورد مزایده و آنان ارائه گردیدهزینه نقل وانتقال به عهده خریدار مزایده است.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بابلسر 

اجراییه
جاده   ۵ کیلومتر  بابل  نشانی  به  نیا  علی  محمد  له  محکوم  مشخصات   ۵/17۰/۹7
آمل  شرکت آب بند مشخصات محکوم علیه سید محمد هاشم ساداتی به نشانی 

کرمانشاه مسکن الله شمالی الله کوچه 22 پالک 12 
به موجب رای شماره ۴۵۰ تاریخ ۹7/۵/1۰ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان 
اصل  بابت  ریال  میلیون   12 مبلغ  پرداخت  به   است  محکوم  علیه  محکوم  بابل 
سررسید  زمان  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  ریال   2۳۰,۰۰۰ مبلغ  خواسته 

چک87/7/1۰ لغایت اجرای حکم 
مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
مدرک گوهینامه موقت پایان تحصیالت  اینجانب احمد اصغری  فرزند شعبان  به 
شماره ملی  ۶2۵۰۰۰218۹صادره از چمستان  در مقطع کارشناسی  ارشد ناپیوسته 
رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی  صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی بابل 
با شماره 1۰27مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی جاده قائمشهر گرجی 

بابل آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید 

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی با بیان 
اینکه دشمن باورهای ما را نشانه گرفته است، 
گفت: انسان مومن و فرهیخته از فرصت دنیا بهره 

برداری می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی 
فقیه در سپاه در مراسم یادبود سردار فضایلی که 
در مسجد دانشگاه جامع امام حسین)ع( برگزار 

شد با بیان اینکه تنبّه و بیداری بهترین هدیه به 
اظهار  است،  مجالسی  چنین  در  درگذشتگان 
داشت: قرآن مردم را به دو گروه »مریدان دنیا« 
و »مریدان آخرت« تقسیم می کند و ما باید ببینیم 
در کدام یک از دو گروه جای داریم.وی با بیان 
اینکه امروز مهمترین مشکالت در زندگی انسان 
ها عدم آرامش است، اضافه کرد: انسان بی خدا، 
روی آرامش  به خود نمی بیند.نماینده ولی فقیه در 

سپاه ادامه داد: در برابر هجمه های شیطانی دشمنان 
که محتوای دین و باورهای ما را هدف قرار داده 
است، باید«ذکراهلل« و »ذکرالموت« را در دستور 
کار خود قرار دهیم.حاجی صادقی با بیان اینکه 
تمام حرف دین این است که دنیا برای انسان 
است نه انسان برای دنیا، خاطرنشان کرد:  مریدان 
دنیا همواره به دنبال دنیا هستند و اگر کسی مرید 
دنیا باشد، از دنیا به او داده می شود نه از آخرت.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه یکی از 
آخرت«  »ُمریدی  فضایلی  سردار  ویژگی های 
بود، افزود: مرحوم فضائلی در زندگی اش برای 
خدا خدمت می کرد.حاجی صادقی با بیان اینکه 
امروز دشمن محتوای دینی و باورهای ما را نشانه 
به  خدمات  از  یکی  داشت:  بیان  است،  گرفته 
اسالم بیداری ما است و انسان مومن و فرهیخته 

از فرصت دنیا بهره برداری می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه:

دشمن محتوای دینی و باورهای ما را نشانه گرفته است
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کرج با کاشت بیش از 50 هزار 
اصله درخت جان می گیرد

شهری  سبز  فضای  منظرو  سیما،  سازمان  رییس 
شهرداری کرج از کاشت بیش از 12 هزار اصله درخت 

در نقاط مختلف شهر خبر داد.
پیمان بضاعتی پور  با بیان اینکه درختکاری یکی از 
برنامه های مهم این سازمان در  فصل زمستان محسوب 
می شود، اظهار کرد: از ابتدای دی ماه عملیات کاشت 
نهال در مناطق دهگانه شهر آغاز شده و تاکنون بیش از 
12 هزار اصله درخت در معابر اصلی و فرعی کاشته 
شده و طبق برنامه انجام شده پیش بینی می شود این 

آمار تا پایان سال به ۵۰ هزار اصله برسد.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
شهرداری کرج، با اشاره به  اجرای موفقیت آمیز پویش 
»جای درختان کرج را خالی نخواهیم گذاشت« اظهار 
کرد: مشارکت و استقبال شهروندان از این طرح نشان 
می دهد که شهروندان نسبت به حفظ محیط زیست 
و فضای سبز شهری اهمیت ویژه ای قائل هستند و 
تاکنون بیش از ۶۰۰ پیام شهروندی برای کاشت نهال 

به سامانه پیامکی سازمان ارسال شده است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این طرح این است که 
بتوانیم شهروندان را در حفظ و نگهداشت درختان 
با خود همراه کنیم. بضاعتی پور با اشاره به اهمیت 
نگهداری از درختان کاشته شده در سطح شهر افزود: 
حفظ و نگهداری از درختان از کاشت آنها مهمتر است 
به همین دلیل شهروندان باید نسبت به درختانی که 
می کارند احساس مسئولیت کنند. این مسئول در پایان 
با تاکید بر اهتمام مجموعه مدیریت شهری برای توسعه 
فضای سبز در مناطق کم برخوردار شهر، اظهار داشت: 
شورای پنجم و شهرداری در تالش است با برنامه 
ریزی مدون و تخصیص اعتبار مناسب سرانه فضای 

سبز در مناطق کم برخودار را افزایش دهد.

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، 
شهرسازی و بازآفرینی شهری در چالوس

دستاوردهای شهرداری چالوس  نظري:   - چالوس 
در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی 

و بازآفرینی شهری به نمایش گذاشته شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر چالوس، نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی 
در  تجاری  رویداد  بزرگ ترین  شهری  بازآفرینی  و 
حوزه فناوری ها، تولیدات و خدمات حوزه مسکن 
دستاوردها و  آخرین  که  است  و شهرسازی کشور 
توانمندی های نهادها، سازمان ها و بخش خصوصی 
در زمینه انبوه سازان، پیمانکاران و مهندسان مشاور، 
شهرداری ها، پروژه های بازآفرینی شهری و خدمات 
شهری در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت و 211 
شرکت دستاوردهای نوین خود را در حوزه ساخت و 
ساز با موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های 

فرسوده به نمایش گذاشتند.

خبر

اسالمشهر برای اولین بار میزبان جشنواره فیلم فجر 

نوری- اسالمشهر: فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای اولین بار 
در سینما فجر شهرستان اسالمشهر اکران خواهد شد.  

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، وحید 
مهدی پور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر با ارائه درخواست 
به معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 
و پیگیریهای این معاونت و همکاری فرمانداری و شهرداری اسالمشهر و 
موافقت سازمان سینمایی ، موفق به دریافت مجوز اکران سی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار در سینما فجر اسالمشهر شد.  
گفتنی است: جشنواره فیلم فجر مهمترین جشنواره سینمایی ایران است که از 
سال 1۳۶1 تا کنون در ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در تهران برگزار 
می گردد. تاکنون ۳۶ دوره از این جشنواره برگزار شده  است که آخرین آن در 
سال 1۳۹۶ بود و امسال اسالمشهر برای اولین بار میزبان سی و هفتمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شده است. 
الزم به ذکر است: سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 1۰ تا 22 بهمن 
ماه سالجاری همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
برگزار می شود و عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت رسمی جشنواره و 

تهیه بلیط ، از فیلم های مورد عالقه خود در جشنواره دیدن نمایند.  

شهردار بابل ؛ برتر معرفي شد

  به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش، گردهمایی بزرگی در اردوگاه 
شهدای دانش آموز بادله در روز یکشنبه ۳۰ دي ماه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آیت ا...  معلمی نماینده محترم مردم شریف 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری و نماینده محترم ولی فقیه در استان 
حاج   مازندران  محترم  استاندار  و  طبرسی  ا...  آیت  حضرت   مازندران 
مجیدحسین زادگان ، جناب آقای  عسگری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش 
شهر،  اسالمی  شوراهای  روسای  داران،  شهر  فرمانداران،  مازندران،  استان 
روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و دیگر مدیران و مسئولین 
استانی و شهرستانی حضور داشتند.  استاندار مازندران فرصت را غنیمت 
شمرده و در جمع فرهنگیان و فرهنگ سازان و دانش آموزان آینده ساز،  
شهردار برتر استان مازندران را معرفی نمود. وی با توجه به این نکته که تمامی 
شهرداران و مدیران دستگاه های اجرایی به صورت شبانه روز در حال خدمت 

رسانی به مردم عزیز می باشند از همه این عزیزان تشکر و قدردانی نمود.
حاج  مجید حسین زادگان طی حکمی مهندس  کبود شهردار بابل را به 
عنوان شهردار برتر استان  و  شهرداری بابل  را به عنوان شهرداری نمونه 
معرفی نموده و از زحمات بی شائبه و شبانه روزی این مدیر نمونه و پرسنل 

خدومش قدردانی نمود.

خبر

نشست  در  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  با  خبرنگاران،  و  رسانه  اصحاب  با  خبری 
به یک ساله شدن آغاز به کار تیم مدیریتی جدید 
شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در این مدت 
تولید  ایرانی،  توانمندی های  از  استفاده  بر  تأکید 
تکنولوژی،  لبه  فناوری های  از  استفاده  داخلی، 
افزایش همدلی و تعلق سازمانی با توجه به سرمایه 
انسانی از مهم ترین اولویت های شرکت به منظور 
در  مشتریان خود  تمام  با  فراگیر  ارتباطی  تحقق 

سراسر کشور بوده است. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور 
سید  مهندس  ایران،  مخابرات  شرکت  بین الملل 
مجید صدری ادامه داد: در سال جاری با تالش های 
صورت گرفته، برند شرکت مخابرات ایران پس از 
۶۵ سال به ثبت رسید که نقش مهمی در هویت 
و  تاریخی  برند  از  و صیانت  و حفاظت  بخشی 
ارزشمند مخابرات ایران دارد. همچنین در راستای 
تقویت برند، شعار » ارتباطی فراگیر« به عنوان شعار 

برند شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.
ای  زنجیره  ایران  مخابرات  مجموعه  افزود:  وی 
از تجارب غنی و حرفه ای سالیان طوالنی است 

بر  آن  اداره  خطیر  مسئولیت  حاضر  حال  در  که 
عهده مدیران فعلی گذاشته شده است و این مهم، 
مسئولیت مجموعه مدیران و هیئت مدیره شرکت 
میلیون  ها  ده  به  رسانی  خدمت  مهم  امر  در  را 
مشترک شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور 
تر می کند. مدیرعامل شرکت مخابرات  سنگین 
تبلیغات  یکپارچه  مدیریت  و  هماهنگی  ایران، 

به صورت کشوری، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، 
پرهیز از موازی کاری در این زمینه، افزایش تعداد 
اخبار و اطالع رسانی ها در درگاه های ارتباطی را 
به میزان 7۰ درصد در یک سال گذشته و انجام 
نظرسنجی های مختلف موردنیاز شرکت به منظور 
ارائه راهکارهای مناسب را از اهم اقدامات انجام 
شده شرکت در حوزه روابط عمومی و تبلیغات 

عنوان کرد. مهندس سید مجید صدری، کسب مقام 
نخست شرکت مخابرات ایران در رتبه بندی ۵۰۰ 
شرکت برتر، حضور در بیست و یکمین رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران و کسب رتبه اول، شرکت 
آن  در  اول  مقام  کسب  و  تبلیغات  جشنواره  در 
حضور فعال و موفق در نمایشگاه تلکام، حضور 
و  ساخت  تقاضای  معرفی  نمایشگاه  در  شرکت 
همین طور  و  صنایع  موردنیاز  سیستم های  تولید 
بین المللی  سمپوزیوم  نهمین  در  فعال  حضور 
مخابرات را ازجمله مهم ترین افتخارات کشور در 

یک سال گذشته عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح روند 
به عنوان   FCP شرکت های  به  خدمات  ارائه 
ارائه دهندگان خدمات متنوع ارتباطات ثابت افزود: 
بهبود شرایط کمک  به  بیشتر  تعامل  هم افزایی و 
مؤثری می کند.در همین زمینه، شرکت مخابرات 
ایران بستر الزم را برای استفاده از زیرساخت های 
موجود و بهره مندی از آن ها برای این شرکت ها 
را فراهم کرده و ساختاری متفاوت برای تعامالت 
رضایت  افزایش  موجب  که  تعریف شده  بهتر 

شرکت های همکار شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد:

استفاده از توانمندی، تولید داخلی و تکنولوژی 

فرهنگ سازی و آموزش اولین استراتژی 

شش مرحله ای سازمان مدیریت پسماند 

منکویی- رشت: علیرضا حاجی پور رئیس سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در دیدار با 
اسالمی  شورای  عضو  نرگسی  رمضانپور  احمد 
شهر رشت به تشریح استراتژی شش مرحله ای 
این سازمان پرداخت. حاجی پور مرحله اول این 
و  دانست  آموزش  و  فرهنگ سازی  را  استراتژی 
تالش  و  است  شده  ترسیم  هدف  جامعه  گفت: 
هایی برای فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و 
کارگاه  برگزاری  از طریق  الگوی مصرف  اصالح 
های آموزشی و آموزش به اصناف به ویژه مشاغل 
پر زباله صورت گرفته که نتایج خوبی را به همراه 
داشته است.  وی افزایش ایستگاه های دریافت زباله 
خشک از ۹ به 1۶ ایستگاه را از دیگر اقدامات در این 
حوزه برشمرد و افزود: در زمان ورود بنده به سازمان 
مدیریت پسماند روزانه بیش از 7۰۰ تن زباله در 
رشت تولید می شد که با اقدامات صورت گرفته 
امروز به کمتر از ۶۰۰ تن رسیده است و اصالح 
الگوی مصرف موثر بوده است هرچند نمی توان 
نقش مسائل اقتصادی را نیز نادیده گرفت.  وی با 
بیان اینکه ظرفیت کارخانه کود آلی در حال حاضر 
دلیل عدم وجود  به  است گفت:  اسمی  تن   ۵۰۰
تن  از ۳۰۰  کمتر  عمال  مناسب  های  زیرساخت 

دریافت می شود و با احداث این سوله ها به ظرفیت 
۵۰۰ تن خواهیم رسید. 

رئیس سازمان مدیریت پسماند در این خصوص 
 TTS بیان داشت: در سال ۹2 قراردادی با شرکت
مبنی بر احداث زباله سوز ۶۰۰ تنی منعقد شد و 
شرکت  عهده  بر  هزینه  درصد   ۴۰ گردید  مقرر 
TTS و ۶۰ درصد بر عهده کارفرما باشد که در 
قرارداد صراحتا اعالم شده منابع مورد نیاز کارفرما 

که شهرداری است باید از منابع دولتی تامین شود. 
علیرضا حاجی پور در خصوص چهارمین مرحله 
محل  ساماندهی  یعنی  سازمان  این  استراتژی  از 
دفن زباله در سراوان، اظهار داشت: محل دفن زباله 
سراوان به معضلی برای مردم تبدیل شده است که با 
برخی اقدامات می توان رضایت نسبی را جلب کرد. 
یکی از مشکالت تغذیه احشام سرگردان از زباله 
بود که با زدن گاردریل و فنس امکان ورود احشام 
را کم کردیم.   حاجی پور خصوص احداث تصفیه 
خانه شیرابه سراوان اعالم کرد: تصفیه خانه شیرابه 
سراوان با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. طی 
قراردادی با شرکت کانال و لوله های پیش ساخته 
بتنی مقرر شد در دو فاز این کار صورت گیرد که در 
فاز اول ۰٫۵ و در فاز دوم ۳ لیتر بر ثانیه تصفیه شود.

طلب ۲ هزار میلیارد ریال برق منطقه ای 

خوزستان از صنایع

وحیدی فر-اهواز:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه این شرکت بیش از 2 هزار 
میلیارد ریال از صنایع بابت هزینه برق مصرفی 
بهینه  و  نگهداری  برای  گفت:  است،  طلبکار 
سازی شبکه برق، صنایع باید به تعهدات خود در 

پرداختی ها عمل کنند.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار 
داشت: سرمایه گذاری در پروژه های تعمیرات 
و نگهداری و توسعه شبکه برق از منابع داخلی 
صنعت برق بوده که این منابع باید از محل وصول 
مشترکین  به  برق  فروش  از  حاصل  درآمدهای 

تامین شود.
وی با بیان اینکه نگهداری شبکه موجود و توسعه 
آن رابطه مستقیمی با وصول درآمدهای حاصل از 
فروش برق به مشترکین دارد، تصریح کرد: هزینه 
نگهداری شبکه موجود در یک سال به سرمایه 
گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی نیاز دارد و طبق 
برنامه ششم توسعه برای توسعه و احداث ظرفیت 
های جدید سالیانه 2۰ هزار میلیارد ریال باید در 

شبکه سرمایه گذاری صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان 

کرد: مسلم است با چنین هزینه های سنگینی اگر 
نتوانیم از محل فروش برق به صنایع کسب درآمد 
داشته باشیم یا پرداختی ها با تاخیر بلند مدت رو 
به رو شود، حتی حفظ و نگهداری شبکه موجود 
که با زندگی مردم مرتبط است با مشکالت جدی 
مواجه خواهد شد. دشت بزرگ تاکید کرد: برخی 
از صنایع دو سالی می شود که به این شرکت معوقه 

برق مصرفی خود را پرداخت نکرده اند.
وی ادامه داد: این شرکت حامی صنایع بوده و برای 
کمک به آنها در پرداخت بدهی معوقه مصرفی، هم 
اقساطی کردن بدهی ها را انجام داده است و هم 
با کسب موافقت از وزارت نیرو به صورت تهاتر 
در ازای هزینه برق مصرفی از صنایع محصوالت 
تولیدی آن صنعت را برای استفاده در پروژه های 

برق دریافت می کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه از وضعیت اقتصادی صنایع باخبر هستیم و با 
آنها همه نوع همکاری را خواهیم کرد، افزود: باید 
بدانیم حفظ و پایداری شبکه برق که اساس و پایه 
زندگی مدرن است نیازمند سرمایه گذاری است و 
بخشی از این سرمایه گذاری از محل فروش برق 

تامین می شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهناز شهبازی دارای شناسنامه شماره ۳1۰ بشرح دادخواست به کالسه  ۹718۹۹/
ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینقلی شهبازی بشناسنامه11 در تاریخ۹2/1/2۴ اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسن   شهبازی فرزند حسینقلی –ش 
ش۳۶۵ خوی –پسر متوفی/2- نازلی  شهبازی فرزند  حسینقلی  -ش  ش  ۶1۴7 
خوی-دختر متوفی/۳- بتول  شهبازی فرزند حسینقلی -ش  ش ۳۶۴ –خوی-دختر 
متوفی/۴- مهناز   شهبازی فرزند حسینقلی - ش ش  ۳1۰ -خوی-دختر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 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 1۳۹7۶۰۳18۰۰8۰۰۳827– مورخ 1۳۹7/1۰/۳ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
اردبیل   از   شناسنامه  1۹7 صادره  بشماره   فرزند  مصیر  میرزائی  عزیز  متقاضی  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا به مساحت 2۴۴/۹  متر مربع به شماره  پالک 
8۰۹۵ فرعی  قسمتی  از قطعه  1۰1  تفکیکی  از ۳7  فرعی از 72  اصلی  واقع  در 
صیدر  محله بخش 2۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
۱0۵2- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2۳81 -۹7/8/27 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
حسن رضائی نودهی فرزند تقی  بشماره  شناسنامه  یک صادره  از رودسر  و کد ملی 
2۶۹1۳۳۶2۵۵ بصورت  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت  ۳۳/۶۶ متر مربع  پالک 
۳۰۵۰ فرعی  1۴2  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  2۶۴تفکیکی  از اصلی 
مذکور  واقع  در نوده  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  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.
969- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره  1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰112۰  و1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰1121– مورخ 
1۳۹7/۹/28 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  آقایان محمد و علی رستمی توسه چال فرزندان 
قاسم  به شماره  شناسنامه ۶22 و 8۹۳ صادره از قزوین به شماره  ملی ۴۳221۳8871- 
۴۳228۶۳۹۵7 در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  خانه  به مساحت 
۳11/27  متر مربع  ) مشاعا بالسویه ( به پالک 821 فرعی  از 17۳  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده از  پالک -  فرعی  از 17۳  اصلی  واقع در قریه  ترشکوه خریدار شده از 
مورد نسق مالک رسمی مهدی سحابی محرزگردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
۱039- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی حصر وراثت
آقای سیامک بابایی با وکالت آقای آریافر دارای شناسنامه شماره ۳۳۳1۵۳۵8۹۶ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹7۰۳71 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد پرسته  بشناسنامه 1۳7در تاریخ ۹۴،7،1  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1-کبری پرسته به شماره ملی ۳۳7۰12۴۴۴۰ دختر متوفی

2-مرضیه پرسته به شماره ملی ۳۳7۹۵۹8۶۶۶ دختر متوفی
۳-خلیل پرسته به شماره ملی ۳۳7۹۵۹۹۴۵1 پسر متوفی

۴-شمس اله پرسته به شماره ملی ۳۳7۹۵۹81۹۴ پسر متوفی
متوفی وارث حین الفوت دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه  نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1-نام : محمد کیوان               2-نام خانوادگی: دوکوشکانی     ۳-نام پدر:میرزا              
خواندگان1-ساسان  طرفیت  به  دادخواستی  سومار  قلی  مهدی  شاکی  خواهان/ 
2-علیرضا ۳-علی ۴-کیوان ۵-محمد رضا ۶-فهیمه 7-فوزیه 8-الهه همگی علی 
به  قصرشیرین  وامالک  اسناد  ثبت  1۰-اداره  کوشکانی  )دو  کیوان  ۹-محمد  بیگی 
خواسته تایید اصالت مدارک ابرازی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قصرشیرین نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین واقع در 
قصرشیرین –خیابان راه کربال –میدان مهدیه ارجاع وبه کالسه ۹7۰۹۹88۳۵۰۳۰۰۵۰۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹7،12،11 وساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است.
به علت مجهول المکان خوانده ردیف نهم ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانفالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق ذکر پس از 
نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین-محسن سخن پرا

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )  نوبت دوم(
به موجب  کالسه اجرائی  ۹۶۰۵2۶  شعبه  محترم  سوم دادگاه  عمومی  حقوقی  
شهرستان  لنگرود  وفق  دادنامه  شماره  ۹۴۰۹۹71۴2۰۳۰۰ مورخ 1۳۹۴/۴/1۶  له  
محکوم  لها  خانم  ها  مرضیه  و طاهره  جملگی  رفعتی  شلمانی  و علیه  محکوم  
علیهم  خانم ها  و آقایان  سیمین  و محمد  علی  و محمود  و عباس  و حسین  ) 
غالمحسن ( جملگی  رفعتی  شلمانی  فرزندان  تقی  مبنی بر  تقسیم  ترکه ، مرحوم  
تقی  رفعتی شلمانی  مشتمل بر دو باب  مغازه  و سایر  هزینه  ها  و خسارات  دادرسی  
و نیم عشر  اجرائی  اجرای  احکام  دادگستری  لنگرود  بر اساس  نظریه  کارشناس  
محترم  رسمی  دادگستری  به  شرح  ذیل مبادرت  به برگزاری  مزایده  می نماید. دو 
باب  مغازه  تعرفه  شده  با مصالح  بنایی  بنا شده  و قدمتی  حدود سی و سه  سال  
دارنده ابعاده  هر یک  از مغازه  ها ۳/2۵*۴  متر است  و مساحت  هر  یک  از مغازه  
ها 1۳  متر مربع  می باشد. طول  دهنه  هر یک  از مغازه  ها  ۳/2۵  متر مربع  و ارتفاع  
آن ها  ۳/۵  متر است. نمای  بر خیابان  مغازه ها  ضمیمه  بند ، با قاب  فوالدی  است. 
دیوارهای  مغازه  با بلوک سیمانی  بنا شده  کف  مغازه  ها ، موزاییک  و نمای  داخلی  
دیوارها  در یک  مغازه  کاشیکاری  و در مغازه  دیگر  سیمانی  است. همکف  مغازه  ها  
با سیمان  پوشش  شده  کرکره  حلبی  و فاقد  بالکن هستند. یکی  از مغازه ها  دارای  
امتیاز  برق می باشد . بام  مغازه ها  تخت  و روی  آن  ورق  گالوانیزه  به عنوان  پوشش  
بام  قرار داده  شده است. یک باب مغازه  سابقا  به عنوان  خوار و بار فروشی  مورد 
بهره  برداری  قرار داشته  است  و مغازه دیگر  به عنوان  انباری  مورد استفاده  بوده 
است  وضعیت مغازه  ها  در زمان بازدید  کارشناس  حکایت  از آن داشت: کسب  و 
کار  در آن  نواحی رونق مناسبی ندارد  و در مجاورت وروبروی  مغازه  موصوف  ودر 
اطراف آن مغازه  دیگری  دیده  نمی  شود  و بافت  منطقه  در ابتدای  کوچه  برزگر 
و مسکونی  است. مغازه  ها فاقد سند مالکیت رسمی می باشند . آدرس محل وقوع 
مغازه  ها: شلمان  - خیابان آیت ا... خامنه ای ) مدظله ( ابتدای  کوچه شهید برزگر 
می باشد . با توجه به مدارک مضبوط در پرونده  و بازدید و معاینه فنی  انجام شده  در 
تاریخ  1۳۹7/۳/۳1 و توضیحات  ارائه  شده  بخش  پیشین : نظریه کارشناس به شرح  
ذیل اعالم می شود. با توجه به موقعیت مکانی دو باب  موصوف ، طول بر مغازه ها  با 
خیابان  قدمت  و کیفیت ساخت  بنا  و امتیازات مغازه  ها  و سایر عوامل  موثر  ارزش  
ریالی  ششدانگ  مالکیت  و سرقفلی  دو باب  مغازه  موصوف  به مساحت بحرعا 
2۶  متر مربع  ، جمعا به مبلغ ۵2۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  بر آورد  و ارزیابی  می گردد که 
ارزش  مالکیت  دو باب  مغازه  موصوف  17۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و ارزش  سرقفلی  
دو باب  مغازه  موصوف  ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  اعالم  می گردد  ملک  موصوف  از 
طریق  مزایده  و از قیمت  پایه  به  شرح  مذکور  به معرض  فروش  گذاشته  خواهد 
شد و کسی  که باالترین  قیمت  را پیشنهاد نماید  برنده  مزایده  اعالم  می گردد . 
ضمنا  ده درصد  مبلغ خریداری  فی المجلس  از برنده  مزایده  اخذ  و ایشان  مکلف  
است  ظرف  مدت  یک ماه  نسبت به  پرداخت  ما  بقی  مبلغ  اقدام نماید. در صورت  
عدم پرداخت  ده درصد  پی  کسر هزینه  های  اجرایی  به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  
تجدید خواهد شد. طولین  می توانند  به مدت  پنج  روز  قبل از تاریخ  برگزاری  مزایده  
در دفتر  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  لنگرود  حاضر  شده  و هماهنگی  های الزم  
را  معمول  نمایند. مزایده  در روز چهارشنبه  مورخ 1۳۹7/11/17  و از ساعت  11  الی  
12  در محل  اجرای  احکام  مدنی دادگستری  لنگرود  انجام  خواهد شد. ضمنا  به هر 
دلیل  یوم  برگزاری  مزایده تعطیلی رسمی  اعالم  شود  اولین  روز کاری  پس از  ان  
روز ،  تاریخ  برگزاری  مزایده  در همان  وقت  اعالم  شده  می باشد.  این  آگهی  برای  

یک  نوبت  و در یکی  از جراید  کثیراالنتشار  جهت  اطالع  عموم درج  می گردد.
۵8۱۵- دادورز  اجرای  احکام  مدنی  شهرستان  لنگرود -  نقدی

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

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره 1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰۹2۶ – مورخ 1۳۹7/8/28 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  خیراله ذبیحی 
فرزند  عبدالعلی به شماره شناسنامه  ۵ صادره  از سیاهکل به شماره  ملی ۵17۹881277 در 
ششدانگ عرصه  واعیان  یکباب خانه  به مساحت 8۵/۴۰ متر مربع پالک 8۵2 فرعی  از 
1۶۵  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک -  فرعی  از 1۶۵  اصلی  واقع در قریه  بالنگاه  
خریدار شده  از مورد نسق مالک رسمی آقای  رمضان  لمتر محمدی محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
967- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰7۳۰ و 1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰7۳1– مورخ 
1۳۹7/7/18 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  خانمها سکینه  حسینعلی پور و شورا تنگسار 
فرزندان علی و احمد به شماره  شناسنامه 7 و۹7 صادره از رحیم آباد  به شماره ملی 
2۶۹12۴۹۳۴۴- ۶۳1۹۹۳۴۶۵۴ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳  متر 
مربع  جهت  الحاق به پالک ثبتی 71۳  فرعی ) مشاعا بالسویه ( پالک 1۴1۰ فرعی از 
1۶۴ اصلی مفروز  و مجزی  شده از پالک – فرعی از 1۶۴ اصلی واقع در قریه رحیم 
آباد خریدار شده از مورد نسق مالک رسمی خانم ربابه ناتوان محرزگردیده  است . 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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  
۱038- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2۶8۶ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای رضا قربانی کالچایه  فرزند 
محمد قلی بشماره  شناسنامه  7صادره  از کالچای  و کد ملی 2۶۹12۶8۵۴۳بصورت  
ششدانگ  یکبابخانه و محوطه به مساحت  1۰1 متر مربع  پالک ۵۶۰۰ فرعی  1۴۵ اصلی  
مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  1۶۶تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در کالچای  بخش  
2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی بنیاد علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
966- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2۵۶8 -۹7/۹/21 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای محمد 
اسمعیلی نصیرمحله فرزند غالمعلی  بشماره  شناسنامه  7۰ صادره  از رودسر  و کد ملی 
2۶۹1۴۵7۵۹1بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین محصور با بنای  احداثی به مساحت  
۳1۴/1۶ متر مربع  پالک ۳۳۳۳ فرعی  ۳11  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
18تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در قریه شیخ زاهد محله  بخش  2۹  گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی سازمان  اموال  و امالک بنیاد مستضعفان  انقالب اسالمی محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
983- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳
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سوابق تحصیلي جایگزین »غول کنکور«

رئیس سازمان سنجش در خصوص شرایط حذف کنکور گفت: آن چیزی 
که در قانون به عنوان جایگزین کنکور مطرح شده، سوابق تحصیلی آموزش 
متوسطه است. ابراهیم خدایی )رئیس سازمان سنجش( در واکنش به اظهارات 
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سازمان سنجش در 
خصوص حذف کنکور طفره رفته و شرایط را بهانه کرده است، گفت: ایشان 
فرافکنی می کند و متاسفانه هم قانون را خوب نمی داند و هم وظایف دستگاه ها 
را به طور کامل نمی شناسد. من به عنوان یک برادر به ایشان توصیه می کنم، اول 
قانون را بخواند، بعد مصاحبه کند. حتی ایشان تفاوت 8۵ درصد ظرفیت را که 
در قانون سال ۹2 بصورت صریح آمده، 8۵ نمره می گویند، این نشان می دهد، 
ایشان حتی فرصت مطالعه قانون را هم نداشته اند. خدایی درباره رویکرد 
سازمان سنجش جهت حذف تدریجی کنکور توضیح داد: آن چیزی که در 
قانون به عنوان جایگزین کنکور مطرح شده سوابق تحصیلی آموزش متوسطه 
است. طبق قانونی که در سال 8۶ وجود داشت، وزارت آموزش و پرورش 
بایستی سوابق تحصیلی کل سه سال دبیرستان به عالوه پیش دانشگاهی را به 
عنوان سوابق تحصیلی در نظر بگیرد که آموزش و پرورش فقط اطالعات یک 
سال از این چهار سال را داشت، در نتیجه اصوال جایگزینی برای آن ایجاد نشد. 
از سال ۹2 به بعد نیز سه یا چهار درس اضافه شد تا مالک سوابق تحصیلی 
قرار بگیرد که آموزش و پرورش آن را هم پوشش نداد. این نکات هم در قانون 
اصالحیه سال ۹۵ و هم در آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت آمده است.
رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: لذا هر موقع که آموزش و پرورش این 
جایگزین ها را ایجاد کرد، شورای سنجش و پذیرش دانشجو میزان تاثیر سوابق 
تحصیلی را با توجه به سهم آن برای رشته های با آزمون را افزایش می دهد. 
بنابراین لزومی ندارد که وظایفی که ما باید خودمان انجام بدهیم را انجام ندهیم 

و بعد آن را گردن دستگاه های دیگر بیاندازیم.
خدایی در خصوص ترمیم نمره و تاثیر آن بر سوابق تحصیلی گفت: پیش تر 
آموزش و پرورش در این مورد روند موردنظر را اعالم کرده بود، البته مصوبه 
شورای سنجش و پذیرش در مورد این مساله و برای کسانی که می خواهند 

سوابق تحصیلی خود را ارتقا بدهند، سازو کاری را در نظر گرفته است.
او اشاره کرد: وزارت آموزش و پرورش این قسمت را طبق روتین اجرایی 
کرده نه اینکه انجام ندهد، اما شخصی که دیپلم خود را سال ۹8 می گیرد و 
می خواهد مهرماه وارد دانشگاه شود دیگر فرصتی برای ترمیم نمره ندارد، زیرا 
بالفاصله بعد از دریافت سوابق تحصیلی وارد دانشگاه خواهد شد. از طرفی 
اگر داوطلبی بخواهد برای سال آینده سوابق تحصیلی خود را ارتقا بدهد برای 

سال ۹۹ می تواند با سوابق تحصیلی جدید وارد شود.

هشدار پلیس درباره دوستی های اینترنتی

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا درباره دوستی های اینترنتی هشدار داد.

 سرهنگ مهدی شکیب، با بیان اینکه برخی دوستی های اینترنتی با ابهام، پرده  
پوشی و گاهی با فریب آغاز می شود، اظهارکرد: پرونده هایی در پلیس فتا 
وجود دارد که یکی از طرفین با سوء نیت در یک رابطه دوستانه در فضای 
سایبر وارد می شود و پس از جلب اعتماد، اقدام به دریافت اطالعات مهم از 
زندگی و تصاویر خصوصی طرف مقابل می کند که این آغازی برای تهدید، 
اخاذی و سوء استفاده های مجرمانه افراد سود جو از طعمه های خود خواهد 
بود. وی با بیان اینکه اکثر دوستی ها در فضای سایبر سست و شکننده است، 
تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد توصیه ها و هشدارهای پلیس فتا را جدی 

نمی گیرند و هرگونه اطالعاتی را در اختیار دوستان برخط خود می گذارند.
رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا، ادمه داد:  اگر در فضای مجازی حریم خصوصی را رعایت نکنیم و 
هرگونه اطالعاتی از زندگی خصوصی خود در اختیار دیگران بگذاریم، بعد 
از قطع رابطه دوستی ممکن است شاهد سوءاستفاده از این اطالعات رد و 
بدل شده در فضای سایبر باشیم. سرهنگ شکیب با بیان اینکه در دوستی های 
سایبری باید بسیار مراقب بود، خطاب به شهروندان افزود: به هر درخواست 
ارتباط در فضای مجازی پاسخ مثبت ندهید چرا که شناخت شما از دوستان 
آنالین محدود به اطالعاتی است که از سوی او در فضای مجازی به شما 

ارائه شده است.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان با کسانی که در فضای مجازی دوست شده اید 
قرار مالقات حضوری نگذارید، مگر اینکه هویت واقعی او برای شما احراز و 

والدین شما در جریان باشند.

خبر

طرح تحول سالمت، تفکر اقتصادی 
نداشت

تحول  طرح  گفت:  بهداشت  وزارت  سرپرست 
سالمت یکی از کارهای بسیار خداپسندانه دولت 
بود، اما فرمول درست  اقتصادی نداشت. طرح تحول 
سالمت همه چیز داشت، اما تفکر اقتصادی نداشت. 

مدیران  دومین اجالس سراسری  در  نمکی  سعید 
سازمان  سال ۹۴  در  افزود:  سالمت  بیمه  سازمان 
بیمه  و  سالمت  تحول  طرح  با  بودجه  و  برنامه 
همگانی سالمت مواجه شدم و نامه ای محرمانه به 
دکتر نوبخت نوشتم که  می ترسم عاقبت این ماجرا به 
مسکن مهر و یارانه ها مبتال شود، البته اگر تدبیر نکرده 

و هزینه ها را مدیریت نکنیم. 
وی بیان کرد: به عنوان کسی که از سربازی تا ژنرالی 
این شرایط روبه رو  با  را طی کردم،  نظام سالمت 
نمی توان گفت  تا ۶۰  دالری  درآمد ۵۰  با  شدیم. 
که بیمار هر جا دلش خواست برود و هر سرویسی 
بگیرد و پولش را دولت می دهد. یعنی نمی توان همه 
اجناس را  در ویترین گذاشت و به مشتری گفت هر 

کدام را که می خواهی بردار و پولش را ما می دهیم. 
نمکی ادامه داد: بیمه مقتدر و ماندگار بیمه ای است 
که بتوانید از افراد به اندازه بضاعت بگیرید و به اندازه 
نیاز پس بدهید. یعنی اگر  قرار باشد این هرم وارونه 
شود، دیگر بیمه پایداری نیست. در بیمه ماندگار باید 
بیمه حداقل جوان تر،  در  کننده  مشارکت  اعضای 
غنی تر  و سالم تر باشند. یعنی وقتی کسی غنی تر و 
سالم تر است باید پرداخت کند تا خرج افرادی شود 

که بیمار هستند. 
سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: فقط یکی 
از عوارض بیمه همگانی سالمت این بود که شخص 
قبال از یک بیمه خویش فرما  استفاده می کرد و تاجر 
بزرگی در بازار بود و حاال از بیمه رایگان استفاده 
می کند. بار سنگین ما این بود که مقدمات اجرا مثل 
و  ارجاع  نظام  بالینی،  راهنماهای  پزشک  خانواده، 
پرونده الکترونیک سالمت فراهم و اجرایی نشده 
بود. آزمون وسیع و بررسی استحقاق کسانی  که باید 
از منابع عمومی استفاده کنند نیز به شوخی گرفته شده 
و به این موارد پرداخته نشده بود. در نتیجه به همین 
علت است که  هرچه در این چاه ویل پول می ریزیم، 

باز هم بیمه ها گرفتار هستند. 
وی افزود: باید بسته های خدمتی به درستی تعریف 
و بازنگری شوند. باید داروهای تحت پوشش بیمه 
تعریف شوند. وقتی داروی تولید  داخل وجود دارد، 
چرا باید داروی خارجی و آن هم با پنج برابر قیمت 
بخریم و تحت پوشش بیمه نیز باشد. از طرفی یکی 
از مطالبات  سازمان بیمه سالمت از وزارت بهداشت 
بالینی است. از  موضوع نظام ارجاع و راهنماهای 
طرفی باید بیمه سالمت بتواند این موارد را  پاالیش 
البته در همه شرایط  و نظارت کند.  نمکی گفت: 
باید محرومین در نظر گرفته شوند و به علت صرفه 
جویی نباید محرومین را از یاد ببریم. زیرا در  غیر این 
صورت دیگر حکومت ضعفا و محرومین نیستیم. 
یعنی اگر بسته ای بازنگری شده یا سقفی تعریف 
می شود، نباید منجر به دل  شکسته شدن محرومین 
و دردمندان شود. از طرفی باید دفترچه بیمه سالمت 
منزلت داشته باشد و برای فقدان پشتوانه اقتصادی، 
نباید  چک بی محل صادر شود. نباید چک صادر 
شود و بعد برود پشت باجه و برگردد. در غیر این 
صورت بیمه سالمت ارزشی ندارد. باید  بسته هایی 

تعریف شود که با منابع هماهنگی داشته باشد. 

خبر

رییس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت ضمن اشاره به هزینه ها 
و تست های زیادی که ساالنه در جهت تشخیص سرطان در کشور 
انجام می شود و اغلب هم اثربخشی الزم را ندارند، برنامه ویژه این 
وزارتخانه برای تشخیص زودهنگام سرطان ها در کشور را تشریح کرد.

دکتر علی قنبری مطلق در آستانه هفته ملی مبارزه با سرطان ، ضمن اعالم 
بروز ساالنه بیش از 11۰ هزار مورد جدید سرطان در کشور، گفت: بروز 
سالیانه سرطان در زنان و مردان به ترتیب 1۵7 و 1۳۰ نفر از هر 1۰۰ 
هزار نفر است؛ هرچند این آمار از متوسط جهانی کمتر است اما طی 
1۰ تا 1۵ سال آینده این بروز در کشورهای در حال توسعه و از جمله 
ایران، بیشتر خواهد شد. در مجموع می توان گفت که هرچند این افزایش 
موارد بروز در سطح جهان رخ می دهد، اما بیشترین میزان افزایش در 

کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.
وی درباره چرایی افزایش میزان بروز سرطان در کشورهای در حال 
توسعه  به ایسنا گفت: مهم ترین علت آن، افزایش امید به زندگی است؛ 
چرا که کشورهای توسعه یافته عمدتا به پیک سن جمعیت شان رسیده اند 
و معموال افزایش بیشتری ندارند؛ بنابراین هرچند که بخشی از افزایش 
بروز سرطان در این کشورها اتفاق می افتد، اما عمده افزایش موارد این 
بیماری به دلیل افزایش سن امید به زندگی در کشورهای در حال توسعه 

است.
مطلق شیوه زندگی نامناسب و همچنین عوامل محیطی را از دیگر عوامل 
موثر در افزایش میزان بروز سرطان ها در کشور خواند و گفت: با توجه 
به موارد بروز این بیماری و عوامل موثر در آن، به منظور جلب توجه 
عموم و همچنین جلب حمایت سیاستگذاران و اطالع رسانی عمومی،  

به صورت سالیانه،  در فصول مختلف و به بهانه های مختلف، برنامه های 
کمپین و پویش مبارزه با سرطان را برگزار می کنیم. در همین راستا نیز 
در بهمن ماه امسال و همزمان با هفته ملی مبارزه با سرطان )اول تا هفتم 
بهمن ماه(  این پویش را برگزار خواهیم کرد. به منظور آنکه این پویش 
ساختارمند برگزار شود، در آبان ماه برنامه های مربوطه را به دانشگاه های 
علوم پزشکی اعالم کرده و انتظار داریم که در قالب آن برنامه ریزی 
یکسری فعالیت های مشخص را انجام دهند. بر این اساس پکیج های 
اطالع رسانی و مباحث آموزشی به دانشگاه ها فرستاده و بازخورد آن 
نیز به ما اعالم می شود. امسال نیز در هفته ملی مبارزه با سرطان عالوه 
بر آن که یک سری برنامه ها در قالب کمپین در سطح دانشگاه ها برگزار 
می شود، در سطح ستاد و ملی نیز همایشی را در روز هفتم بهمن ماه 

برگزار می کنیم.
وی از رونمایی از »سند برنامه ملی مدیریت سرطان در کشور« همزمان 
با برگزاری همایش روز ملی مبارزه با سرطان در هفتم بهمن ماه خبر 
داد و گفت: این سند تعیین کننده اهداف،  راهبردها و برنامه ها در حوزه 
سرطان است؛ به این ترتیب که تا سال 1۴۰۴ برنامه هایی را مشخص و 
هدف گذاری هایی را تعیین کرده است. رونمایی از این سند برای وزارت 
بهداشت و سازمان ها و نهادهای دیگر بسیار مهم است؛ چرا که هر کدام 

از دستگاه ها باید وظایف خود را در زمینه کنترل سرطان بدانند.
به گفته رییس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، این سند از دو 
جزء اصلی تشکیل شده است؛  فرآیندهای اصلی و فرایندهای پشتیبان. 
فرایندهای اصلی آن شامل مباحث پیشگیری، تشخیص زودهنگام، 
تشخیص و درمان سرطان،  مراقبت ها و حمایت های تسکینی است. 

فرایندهای پشتیبان آن نیز شامل هفت فرایند سیاستگذاری، مدیریت 
نظام اطالعات و ثبت، توسعه شبکه ارائه خدمت، توسعه و توانمندسازی 
نیروی انسانی، مدیریت منابع مالی و همکاری سازمان های مردم نهاد 
و خیریه است. در هر کدام از این اجزا برای دستیابی به اهداف مد 
نظر، برنامه ریزی صورت گرفته است.  به عنوان مثال در زمینه توسعه 
زیرساخت ها انتظار داریم که کل مراکز تشخیص زودهنگام سرطان تا 
سال 1۴۰۰ به بهره برداری برسند و آماده ارائه خدمت باشند. بنابراین 
برنامه تشخیص زودهنگام باید حداقل تا سال 1۴۰۴ در ۵۰ درصد 

جمعیت اجرایی شده باشد.
وی همچنین با اعالم رونمایی از »سند شبکه ملی مراقبت سرطان« 
همزمان با همایش ملی مبارزه با سرطان، گفت: این سند بسیار مهم 
است؛ چراکه نقشه راه توسعه زیرساختی مرتبط با سرطان را مشخص 
می کند و اینکه در کجای کشور چه مراکزی را برای ارائه خدمات داریم 
و یا باید داشته باشیم. در همین زمینه »وب جی آر اس« را طراحی 
کرده ایم که وضعیت بروز سرطان و زیرساخت های موجود و مورد نیاز 
آینده را نشان می دهد. این سند نیز در هفتم بهمن ماه رونمایی می شود.

مطلق افزود: همچنین هفتم بهمن ماه از گزارش سالیانه ثبت سرطان 
رونمایی می شود. امسال گزارش سالیانه ثبت سرطان سال ۹۳ منتشر 

شد و همچنین گزارش شفاهی ثبت سرطان سال ۹۴ نیز ارائه می شود.
مراکز  افتتاح  از  بهداشت  وزارت  سرطان  از  پیشگیری  اداره  رییس 
پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان همزمان با برگزاری همایش 
ملی مبارزه با سرطان در هفتم بهمن ماه خبر داد و گفت: باید بگویم که 
در حوزه زیرساخت ها، مراکز تشخیص زودهنگام سرطان از جمله مراکز 
و بخش هایی هستند که به درستی پیش بینی شده اند؛ چرا که هر زمان از 
سرطان صحبت می شود گفته می شود که سرطان یک بیماری سخت، اما 
قابل درمان است. بنابراین یکی از مواردی که یک بیماری صعب العالج 
مانند سرطان را قابل درمان می کند آن است که این بیماری زود تشخیص 
داده شود و البته یکی از چالش هایی که در ایران درباره تشخیص سرطان 
وجود دارد این است که در بسیاری از مواقع سرطان دیر تشخیص داده 
می شود. وی در این باره ادامه داد: نکته جالب آن است که میزان استفاده 
از تست های تشخیص زودهنگام و غربالگری نیز در کشور زیاد است. 
به عنوان مثال ساالنه و با پوشش بیمه ای ۵۰۰هزار مورد ماموگرافی در 
کشور انجام می شود. همچنین یک میلیون و ۳۵۰هزار مورد تست پاپ 
اسمیر،  یک میلیون سونوگرافی پستان و دو میلیون تست خون مخفی 
در مدفوع انجام می شود، اما تمام این موارد نهایتا اثربخشی الزم را ندارند 
و در بسیاری از مواقع سرطان ها دیر تشخیص داده می شوند. علت اصلی 
آن هم این است که برنامه نظام مندی در کشور برای تشخیص زودهنگام 

سرطان نداشته ایم. 

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: با اســتانی شدن انتخابات 
میزان مشارکت مردم پای صندوق های رأی بسیار کاهش می یابد، 
این در حالی است که اتکاءجمهوری اسالمی همواره به مشارکت 

و آراء مردم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حسین نقوی حسینی درباره 
استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: بنده منکر این نیستم که این 
طرح ممکن است مزایایی هم داشته باشد اما معایب آن بسیار زیاد 
است و در سنجش باید مزایا و معایب را در نظر گیریم و اگر مزایا 

بر معایب غلبه کرد از آن دفاع کنیم.
وی افزود: تنها مزیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس از نظر 
نمایندگان موافق این اســت که سطح نمایندگان با تصویب این 
طرح ارتقاء پیدا می کند و آنان از پیگیری مسائل جزئی حوزه های 
انتخابیه خود رها می شوند. این در حالی است که بنده معتقدم 
این مسئله شدنی نیست و عملیاتی نمی شود و باز هم مردم به 
نمایندگان برای حل مشکالت حوزه های انتخابیه خود مراجعه 
می کنند.وی با تأکید بر اینکه طرح استانی شدن انتخابات، معایب 
زیادی را به ما تحمیل می کند، تصریح کرد: اینکه نمایندگان از 
حل مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود فارغ شوند و به مسائل کالن 

بپردازند، با طرح استانی شدن انتخابات به دست نمی آید.

کاهش میزان مشارکت اب 
استاین شدن انتخاابت

حسن جهانشاهلو در گفتگوی اظهارداشت: با توجه به تعدد وجود 
سگ ها در اماکن تفریحی و سگ گردانی در پارک ها توسط برخی 
افراد که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی را نیز به دنبال داشت، 

مقابله با این اقدام در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به حادثه اخیر حمله سگ به چند عابر و کودک، افزود: 
مطالبات به حق مردمی خواستار جمع آوری این قبیل مسائل است، 
سگ های موجود در خیابان ایجاد ترس و اضطراب میان کودکان و 

اطفال را به دنبال دارد.
اینکه احتمال حمله این قبیل سگ ها به  بیان  با  دادستان فردیس 
کودکان حاضر در پارک ها وجود دارد، تصریح کرد: مصداق متعددی 

از حمله سگ ها به شهروندان در دادسرای فردیس موجود است.
جهانشاهلو گفت: جلوگیری از سگ گردانی مصداق پیشگیری از 
جرم به شمار می آید و کمک می کند تا از وقوع جرم تعرض به افراد، 

ایجاد ترس و تهدید علیه بهداشت جلوگیری شود.
وی یادآور شد: با توجه به مطالب گفته شده، از این پس افرادی که 
مبادرت به سگ گردانی تحت عنوان تفریح یا خودنمایی در سطح 
شهر کنند، مشمول تذکر خواهند شد و حیوان به مرکز نگهداری 
حیوانات منتقل خواهد شد و فرد به دستور قضایی، جلب و به دادسرا 

اعزام می شود.

سگ گرداهنا در اماكن عمویم 
ابزداشت یم شوند

رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون 
و  دارو  صنعت  برای  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  اعتبار  یورو 

تجهیزات پزشکی، گفت: نگران مسیر توزیع این اعتبار هستیم.
سید حمید خوئی، به موضوع تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای 
مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی از محل صندوق 
توسعه ملی، اظهارداشت: گرچه تاکنون معادل ریالی 2۶۰ میلیون یورو 
از این اعتبار توزیع شده است، اما هنوز تغییر چشمگیری در وضعیت 
داروسازی حاصل نشده است. وی افزود: ما نگران هستیم که این 
منابع صرف تامین بدهی های طرح تحول سالمت شود. در واقع، به 

نام دارو، به کام هزینه های درمانی هزینه شود.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به وضعیت بحرانی داروخانه 
ها در تامین نقدینگی برای خرید دارو، گفت: در حال حاضر داروخانه 
ها مشکل نقدینگی دارند. زیرا، از یک طرف باید چک های خودشان 

را پاس کنند و از سوی دیگر، خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست مسئوالن قبلی 
وزارت بهداشت که اصرار بر ثابت ماندن قیمت دارو داشتند، گفت: به 
نظر می رسد صنعت داروسازی، بیش از مشکل ارزی، مشکل ریالی 
دارد. زیرا، اگر ریال به موقع تامین شود، مشکل جدی در زمینه تهیه 

مواد اولیه دارویی نخواهیم داشت.

 صنعت دارو مشكل» رايل«
 دارد نه» ارز«

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون اصالح مواد 1و2و۳قانون صالح وحذف 
مواردی از قانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1۳۶۵/۴/21والحاقی موادی به آن مصوب 

سال 1۳7۰
برابررای شماره 1۰۰۵۴مورخ 81/۴/۳۰صادره از هیات رسیدگی به اسناد عادی موضوع 
قانون اصالح مواد 1و2و۳قانون اصالح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد وامالک 
مصوب 1۳۶۵/۴/21والحاق موادی به آن مصوب سال 1۳7۰مجلس شورای اسالمی 
تصرفات مالکانه آقای رضا سجادی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 28۴۰متر مربع مفروز ازاعیان پالک 2۰فرعی از 1۶۳اصلی واقع درحوزه ثبتی 
شهرستان فردیس وبرابرمحتویات پرونده بنام ایرج سرحدی می باشد نامبرده  درهیات 
حضورنیافته وهیات مقرر نموده با اعمال بند ۶ماده 1۴7قانون مذکور نسبت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود . لذا بدین وسیله مفاد رای صادره به 
نامبرده وبه اشخاص دیگری که به موجب سند رسمی خود را مالک قطعه فوق الذکر 
می دانند ابالغ می گردد تاچنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند ، اعتراض خود را 
ظرف مهلت 2ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک فردیس تسلیم 
ورسید دریافت دارید . صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت 
به صدور سند مالک برابر مقررات اقدام خواهد نمود حسب دستور قسمت آخر بند فوق 

الذکر صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ./11۹7
تاریخ انتشار نوبت اگهی نوبت اول ۹7/1۰/18 تاریخ  انتشار نوبت دوم ۹7/11/۳

کفیل اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان فردیس – محمد سلیمانی 

دادنامه
 پرونده کالسه۹7۰۹۹8۴۶۳۵۰۰۰7۳۴    شعبه1۰ شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۴۶۳۵۰۰1۰۰2
/ خوانده:  اقای بیشار خلیل زاده   بنشانی :مجهول المکان/  موضوع :مطالبه وجه بابت...  

خواهان:اقای مسعود علی میرزالو 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای محترم شورا و 
با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینماید: رای شورا:در خصوص دادخواست  اقای مسعود علی میرزالو بطرفیت  اقای 
بیشار خلیل زاده   بخواسته مطالبه  وجه  بمبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ازبابت 1۶ فقره سفته 
بشماره سریال  های ۶1881۹ و ۶1881۴ و ۶1881 و ۶1881۶ و ۶18817 و ۶18818 
و ۶18821 و ۶1882۰ و ۶8۳۶۳2 و ۶8۳۶2۹ و ۶8۳۶۳۰ و ۶8۳۶۳1  و ۶8۳۶2۶ و 
۶8۳۶2۴ و ۳۹8211 و ۳۹8212   با انضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه  از تاریخ 
۹7/۶/2۴  تازمان اجرای حکم طبق  شاخص بانک مرکزی با مالحضه ای محتویات 
پرونده و مستندات  موجود و فتوکپی مصدق 1۶ فقره سفته مورد ادعا بقای  اصول و 
مستندات  دعوا در ید مدعی و اینکه خوانده  دفاعیات مستدل و موثری جهت برائت 
ذمه خود  ارائه و اقامه ننموده اند   داللت بر بقای دین به میزان  خواسته به عهده خوانده  
بوده و استحقاق خواهان در مطالبه  وجه ان را دارد فلذا شورا به استناد ماده 1۹8 قانون 
ایین  دادرسی مدنی  دعوی مطروحه را  را حمل برصحت  تلقی نمونده و طبق مواد 
۳۰۹و۳۰7 قانون تجارت و مواد ۵22 و ۵1۹ قانون ایین دادرسی  مدنی  مصوب 1۳7۹ 
حکم بر محکومیت  خوانده به پرداخت  مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  
و مبلغ 1/۴۰۶/۰۰۰  ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه برا اساس 
نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست سفته۹7/۶/2۴ تا زمان اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی تا یوم الوصول در حق خواهان صادر  و اعالم  میدارد رای 
غیابی بوده  ظرف2۰  روز  پس از  ابالغ قابل  اعتراض  واخواهی  در این شعبه  سپس 
قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم دادگاه های  عمومی محترم شهرستان خوی میباشد

زین العابدین جنگی - قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 82۳ فرعی از 2 اصلی بخش 1۰ خوی بنام خانم معصومه  
باقری ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه 
مدعی است  سند مالکیت  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 12۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد 
خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در 

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

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه۶۰۶صادره  پدرغضبان  نام  آقای عبودغزالوی 
غزالوی  هلیل  مرحوم  برادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اش  ورثه  فوت  خویش  دائمی  دراهوازاقامتگاه  اهوازدرتاریخ  بشناسنامه۳۴۰صادره 
عبارتنداز1-متقاضی عبودغزالوی فرزندغضبان بشناسنامه۶۰۶صادره ازاهواز2-کریم 
فرزندغضبان  غزالوی  ازاهواز۳-فاضل  بشناسنامه۳۳۹صادره  فرزندغضبان  غزالوی 
بشناسنامه۳۴1صادره ازاهواز)برادران متوفی(والغیرورثه دیگری ندارد. اینک باانجام 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا 
تقدیم داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز

آگهی اجرائیه
شماره اجرائیه:۹71۰۴2۶1۹۵۰۰۰2۹۹-شماره پرونده:۹۶۰۹۹8۶1۹۵۰۰۰۳2۳-شماره بایگانی 
لهم:نام:امین-نام  له/محکوم  محکوم  مشخصات  تنظیم:1۳۹7/۹/۵   شعبه:۹۶۰۳۴1-تاریخ 
خانوادگی:طهماسبی-نام پدر:طهماسب-نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی 

ملت –خیابان یک دانیال –پالک 11۶-واحد۴
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام:افسانه نام خانوادگی:بابادی سلیمانی نام پدر:شیرعلی 
نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس1۰شرقی پالک۵۴.محکوم به:بموجب 
مربوطه  دادنامه  شماره1۳۹7۰۳7۰۰۰8۰۶۹7۶وشماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 
۹7۰۹۹7۶1۹۵۰۰۰1۹1محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰بعنوان 
اصل خواسته ومبلغ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ۳۴/2۰۰/۰۰۰ریال حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک مورخ۹۴/2/۳۰لغایت اجرای رای 

برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی وپرداخت نیم عشردرحق دولت.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-صادق مروائی 

محل امضاء دادرس ومهردادگاه:محمدمحلی
اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی 
اجرای  خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم  و  اجراحکم  کندکه  معرفی 
مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی 
که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
از  علیه  مالی1۳۹۴(۴-خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه  می شود)مواد8و۳قانون 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی 
دارد. )ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1۳۹۴(  ۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.

)تبصره1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(.
شعبه9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۱7حقوقی سابق(

رای شورا
پرونده کالسه : ۹7۰127 مرجع رسیدگی  کننده : شعبه نهم  شورای  حل اختالف  رشت  

خواهان: خانم رقیه  طالب زاده ماشاتوکی به  نشانی رشت پیسخان خ شهید اسدپور خ نبوت 
کوچه شیرافکن پالک ۴

خوانده: آقای امیر صابری خشت مسجدی ، مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه گذشته - حال-آتیه با جلب نظرکارشناس از مورخه 1۳۹۶/7/2۹ لغایت 
اجرای  حکم علی الحساب ماهیانه مقوم به 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه دو فرزند مشترک باجلب 
دادرسی  انضمام هزینه  به  ریال  به 8/۰۰۰/۰۰۰  مقوم  الحساب مجموعا  نظرکارشناس  علی 

وکارشناسی مقوم به ۵ میلیون تومان.
گردشکار:باتوجه به  محتویات پرونده قاضی شورا با استعانت از دادگرتواناواخذ نظریه مشورتی  
اعضاء شورا در وقت فوق العاده ختم دادرسی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای  قاضی  شورا

در خصوص دعوی خانم رقیه طالب زاده ماشاتوکی فرزند عمران به طرفیت آقای امیر صابری  
خشت  مسجدی  فرزند  نقی  بخواسته  مطالبه  نفقه  گذشته  - حال – آتیه  زوجه  با جلب  
الحساب ماهیانه مقوم به  لغایت اجرای حکم علی  از مورخه 1۳۹۶/7/2۹   نظر  کارشناس 
7/۰۰۰/۰۰۰  ریال و نفقه دو فرزند مشترک با جلب نظرکارشناس علی الحساب مجموعا مقوم 
به 8/۰۰۰/۰۰۰  ریال به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی مقوم  به ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان با 
نگرش به جامع اوراق  و محتویات پرونده و مداقه درآن وقوع عقد  نکاح دائم فی مابین زوجین 
به داللت فتوکپی مصدق  عقدنامه شماره و مورخه 1۳81/۳/2۹2۹۰۳1  تنظیمی در دفتر خانه 
ازدواج شماره ۵ رشت و سند  سجلی اصحاب دعوی محرز . با توجه به خواسته خواهان به 
شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه  تنظیمی مبنی بر مطالبه نفقه خود و 2 فرزند مشترک 
1- پسر بنام علیرض 1۵ ساله  و 2-  دختر  بنام  زینب ۶ ساله که خواهان  مدعی است خوانده 
حدود 7  ماه هست که منزل مشترک را ترک  نموده و بر همین اساس  وی  را مجهول المکان  
معرفی  که با رعایت  تبصره  ذیل  ماده  8  قانون  حمایت  خانواده  یک  نوبت  نشر آگهی  در 
روزنامه  کثیراالنتشار  تجارت  مورخه 1۳۹7/2/1۵  و ابالغ  وقت  رسیدگی  به  تجویز  ماده  
7۳  قانون  آیین دادرسی  مدنی  انجام  پذیرفته  با این  اوصاف  خوانده  در جلسه  معینه  حاضر 
نگردیده  و هیچگونه  الیحه  ودفاعیه  ای نیز  مبنی بر  برائت  ذمه  خود ارائه  ننموده است  
لذا  شورا  باعنایت  به اینکه بر اساس  موازین  شرعی  و قانونی  تادیه  نفقه  زن  در عقد  دائم  
بر عهده  شوهر  و پرداخت  نفقه  اوالد  با پدر می باشد  و از آنجا که  زوجه  امتناع  از ادای  
وظایف  زوجیت  ننموده و ادله ای  بر نشوز وی  وجود ندارد  و استحقاق  نفقه  داشته  ایضا  
فرزندان  به  واسطه  وضعیت  خاص  و عدم  اشتغال  به شغلی ، ندار و مستحق  نفقه  موضوع  
به کارشناس  جهت  بر آورد  نفقه  ارجاع  گردید  که  نظریه  اعالمی  ضمن  مصون  ماندن 
از اعتراض  متناسب  و متعارف با  وضعیت  زن  و همچنین  به قدر  رفع  حاجت  فرزندان  
لحاظ  گردیده  و مغایرتی  با اوضاع  و احوال  محقق و مسلم  در سابقه  امر نداشته  نظر  به 
مراتبب  فوق  دعوی  خواهان  را  مقتضی  اجابت  دانسته  مستندا  به مواد 1۹8 و 1۹۹ و ۵1۵ 
و ۵1۹  قانون  آیین دادرسی  مدنی  و مواد 11۰۶و 11۰7 و 1111و 11۹7 و 11۹۹ و 12۰۴ و 
12۰۶  قانون  مدنی  و مواد ۹و 1۶ و18و 1۹و 2۵و 2۶ و 27  قانون  شورا های حل اختالف  
مصوب 1۳۹۴  حکم  بر محکومیت  و الزام  خوانده  به پرداخت  مبالغ  1- ۳۰/۶۹۰/۰۰۰ 
ریال  بابت  نفقه  گذشته زوجه از 1۳۹۶/7/2۹ لغایت  1۳۹7/۳/۳1 صدور  حکم 2- ماهیانه 
۴/8۰۰/۰۰۰  ریال  از مورخه  1۳۹7/۴/1 لغایت  اجرای  حکم ۳- ماهیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰  ریال  
بابت  نفقه  فرزند پسر  از تقدیم  دادخواست  ) 1۳۹7/2/۹( ۴-  ماهیانه  2/7۰۰/۰۰۰  ریال  
بابت  نفقه  فرزند دختر  از تقدیم دادخواست ) 1۳۹7/2/۹( ۵- 78۰/۰۰۰  ریال بابت  هزینه  
دادرسی  در حق  خواهان  صادر  و اعالم  می گردد  رای  صادره  غیابی  ظرف  بیست روز  
قابل  واخواهی  در این  شعبه  و سپس  ظرف  بیست  روز  دیگر  قابل  تجدیدنظر  خواهی  

در دادگاه های عمومی  حقوقی)  خانواده( رشت می باشد.
2898- قاضی  شعبه  نهم  شورای  حل اختالف  رشت 

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 1۳۹7۶۰۳18۰۰8۰۰۳72۰– مورخ 1۳۹7/۹/2۴ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای  نبی اله قدرتی  چالرس  فرزند  صدراله  بشماره شناسنامه ۵2۴۶ 
صادره  از املش  در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت 22۹/۶۵  متر 
مربع  به شماره  پالک ۵۴۵8  فرعی  قسمتی  از ۶۰7 فرعی  از سنگ  8۴  اصلی  واقع  
در قریه  چافجیر بخش 2۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد مستضعفان( 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  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.
۱06۱- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  علی قائمی بدینوسیله 
به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان حسین محمدی دادخواستی 
دائر بر مطالبه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  ارجاع و پس 
از ثبت به کالسه8/82۶/۹7 جهت رسیدگی به روز ۹8/1/2۵ساعت ۹ تعیین وقت 
گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 7۳ قانون 
روزنامه های  از  یکی  در  بار  یک  خواهان  تقاضای  و حسب  مدنی  دادرسی  آیین 
کثیراالنتشار صادر تا پس از اصالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا  
نیازی به  اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد   رسیدگی و تصمیم شایسته را 

انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
 شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

بروز ساالنه بیش از ۱۱0 هزار مورد جدید سرطان 

سونامی سرطان در کشور
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مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران خبر داد:

 14 هزار کیلومتر خطوط لوله به 
جای 60 هزار تانکر حمل سوخت !

عباسعلي جعفري نسب، مدیر عامل شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران در گفتگو با خبرنگار 
واحد مرکزی خبر به معرفی شاخص های مهم 
دستاوردهای صنعت انتقال نفت در دوران چهل 

ساله انقالب اسالمي پرداخت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، وی با  بیان 
اهداف و حوزه فعالیت هاي این شرکت، گفت: 
خطوط لوله و مخابرات نفت، حلقه واصل بین 
بخش پائین دستي و باال دستي صنعت نفت است.

از  بیش  انتقال روزانه  به  اشاره  با  جعفری نسب 
۴۰۰ میلیون لیتر انواع فراورده هاي نفتی توسط این 
شرکت،  افزود: این حجم عظیم عملیات انتقال مواد 
نفتی، در حال حاضر با 1۴ هزار کیلومتر خطوط 
لوله انجام می شود و این در حالی است که اگر  
با تانکرهای حمل سوخت جاده ای این عملیات 
سنگین انجام مي شد، نیاز به ۶۰ هزار تانکر حمل 
سوخت داشتیم، یعني چیزی حدود 8۴۰ کیلومتر 

تانکر در جاده های کشور !
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران با اشاره به رشد ۹ برابری انتقال فرآورده های 
نفتی پس از انقالب اسالمی، تاکید کرد: در سال 
1۳۵7 با ظرفیت 278۴ کیلومتر خطوط لوله، ساالنه 
نفتی در کشور  فرآورده های  لیتر  میلیون   ۶17۶
برابري  از ۳  بیش  افزایش  با  اما  جابجا می شد، 
طول خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی پس از 
انقالب، حجم انتقال در پایان سال 1۳۹۶ نسبت به 

چهل سال پیش، بیش از ۹ برابر شده است.
وي با بیان حساسیت کار عملیات انتقال مواد نفتی 
و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران در تامین سوخت مورد نیاز 
کشور، افزود: انتظار ما از رسانه ها این است که در 
مورد انتشار اخبار این حوزه، با دقت بیشتري عمل 
کنند، چرا که عالوه بر اهمیت استراتژیک صنعت 
انتقال نفت، ارائه اخبار و گزارش ها مي بایست 

مبناي تخصصي داشته باشد.

خبر

 بورس انرژی در جزیره کیش
 راه اندازی می شود 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: بورس انرژی می تواند فرصتی  
را فراهم کند تا شرکت های بزرگ نفتی، سهام خود را در بورس 
بین الملل عرضه کنند و این موضوع می تواند تحول خوبی را در 
این بورس در کیش راه اندازی خواهد  ایجاد کند که  این حوزه 

شد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، غالمحسین مظفری مدیرعامل 
شرایط  در  ایران  نفت  صنعت  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه 
کنونی با چالش هایی مواجه است اما خوشحال هستیم که در این 

شرایط، 1۴۰ شرکت در این نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: در کیش این پتانسیل وجود دارد که شرکت های ایرانی 
با شرکت های خارجی تعامل و همکاری مشترک داشته باشند که 
شکل گیری این همکاری، می تواند مقدمه ای برای عملیاتی کردن 
فعالیت  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل  باشد.  پروژه ها 
بورس انرژی، گفت: بورس انرژی می تواند فرصتی  را فراهم کند 
بین الملل  بورس  در  را  خود  سهام  نفتی،  بزرگ  شرکت های  تا 
عرضه کنند و این موضوع می تواند تحول خوبی را در این حوزه 

ایجاد کند که این بورس در کیش راه اندازی خواهد شد.
ادامه داد: کیش به عنوان منطقه آزاد می تواند این بستر را  وی 
منطقه  این  در  کافی  اندازه  به  زیرساخت ها  چراکه  کند،  فراهم 

مهیاست و اتفاقات خوبی هم تاکنون رخ داده است.
منطقه  این  در  هم  بسیاری  »شرکت های  اینکه  بیان  با  مظفری 
افزایش  آن ها  تعداد  که  بود  امیدوار  می توان  که  دارند  حضور 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  با  تفاهم نامه ای  گفت:  یابد«، 
بستر  و  ایم  امضا رسانده  به  دانش بنیان  درخصوص شرکت های 
بلکه در  آزاد کیش  تنها در منطقه  نه  این شرکت ها  برای  خوبی 
را شروع  کار خود  که  برای شرکت هایی  و  مهیاست  کل کشور 
پیش بینی  کیش  منطقه  بهترین  در  را  مناسبی  ساختمان  کرده اند، 

کردیم که این شرکت ها بیایند و کار را شروع کنند.
وی افزود: ما از مذاکره با شرکت های خارجی در کیش استقبال 
می کنیم و این امکان را فراهم کرده ایم؛ بسیاری از شرکت های 
دولتی که مذاکراتی با شرکای خارجی خود دارند، قرار مالقات را 
در خارج از کشور مثل استانبول می گذاشتند، در همین راستا در 
هفته گذشته  جلسه ای داشتیم که در آن تقریبا هماهنگ شد که در 
بخش نامه ای به شرکت های دولتی اعالم شود که کانون بسیاری 
از این گفت وگوها در کیش باشد. مدیرعامل منطقه آزاد کیش با 
بیان اینکه »تردد به کیش آسان و امکانات در آن مهیاست«، اظهار 
داشت: ما تاکنون درباره این موضوع غفلت کرده ایم و امیدواریم 
تعیین  گفت وگوها  این  کانون  عنوان  به  کیش  بعد  به  این  از  که 
اقتصاد  به  می خواهیم  ما  »همه  اینکه  به  اشاره  با  مظفری  شود. 
جهانی وصل شویم«، گفت: مناطق آزاد و به ویژه جزیره کیش 
با توجه به امکاناتی که دارد می تواند به عنوان حلقه این اتصال 
باشند. وی ادامه داد: از سوی ریاست جمهوری به ما دستور داده 
را در کیش در حد سالن اجالس سران  شد که سالن اجالسی 
باشیم و  داشته  عالی رتبه کشورها  مقامات  مذاکرات  برای  تهران 
امیدوارم که برای دو سال و نیم آینده بتوانیم این امکان را فراهم 

کنیم.

کوتاه از انرژی

۹ قرارداد نفتی ایران بعد از تشدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران بین غول های نفتی ایران در 
زمینه طرح نگهداشت و افزایش تولید به امضا 
تواند سرآغاز فصل جدیدی در  رسید که می 

صنعت نفت کشور باشد.
به گزارش زمان به نقل ازموج، دیروز دوم بهمن 
۹7 مراسم امضای ۹ قرارداد طرح نگهداشت و 
با حضور  افزایش تولید نفت)مرحله نخست( 
وزیر نفت بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
شرکت مناطق ملی نفتخیز جنوب، شرکت نفت 
فالت قاره ایران، شرکت توسعه پترو ایران، گروه 
مپنا، شرکت گلوبال پتروتک کیش، شرکت ملی 
حفاری، شرکت مهندسی و مهندسی ساختمان 
صنایع نفت، شرکت حفاری و اکتشاف انرژی 
پارس گستر، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت 
پتروگوهر، شرکت فراساحل کیش و حفاری دانا 
کیش امضا شد.قرار است براساس این قرارداد 
۳۳ پروژه در سه سال با ارزش ۶,2 میلیارد دالر 
در شش استان کشور اجرا شود که  ۹7۹ میلیون 
دالر سرمایه با نرخ ۹ درصدی به عنوان تعهدات 

تامین  درصد   8۰ واقع  در  شود.  تامین  دولت 
از سوی شرکت  منفعت  اوراق  از طریق  مالی 
ملی تامین و 2۰ درصد از سوی شرکت »اس 

پی وی« با روش »بای بک« انجام شود. پس از 
اجرایی شدن پروژه 28۰ هزار بشکه به ظرفیت 
تولید نفت کشور اضافه کند که بر مبنای آن 2۰ 

میلیارد دالر به درآمدهای نفتی کشور اضافه شود. 
مجوزهای این 1۰ پروژه از طریق شرکت ملی 
نفت دریافت و آماده واگذاری به شرکت های 
داخلی شد و پیش بینی می شود با اجرای آن 
یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در این پروژه ها 
هزینه می شود تا در مسیر اشتغالزایی و فعالسازی 
شرکت های تامین کننده تجهیزات و پیمانکاران 
اینکه بعد از تشدید  حرکت کنند. با توجه به 
تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ، شرکت های 
بزرگ نفتی اروپایی و آسیایی همکاری خود را 
با ایران کاهش دادند، مدیران ارشد وزارت نفت 
تصمیم های جدیدی مبنی بر بهره گیری از توان 
داخلی برای توسعه صنعت نفت کشور گرفته 
اند که می تواند سرآغاز فصل جدیدی در این 
صنعت باشد،چراکه بسیاری از مخالفان منطقه ای 
و بین المللی ایران اعتقاد راسخی به این تحریم 
ها برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران دارد و ایران 
نیز با این اقدام به دنبال ناامید کردن آن هاست، 
حال باید در عمل چقدر این اهداف می تواند 

محقق شود.

9 قرارداد نفتی ایران بعد از تشدید تحریم ها امضا شد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  صدیقه ذوالفقارزاده     دارای شناسنامه شماره  1۰۳1 بشرح دادخواست به 
کالسه ۹71۵2۴/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
 ۹۶/12/1۴ تاریخ  در   ۴۶۴ بشناسنام  ذوالفقارزاده  حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   مهدی 
ذوالفقارزاده     فرزند حسن –ش ش 27۹۰2۵۰2۰۰ خوی –پسر متوفی/2-  صدیقه 
ذوالفقارزاده     فرزند حسن -ش  ش   1۰۳1 خوی-دختر متوفی/۳- لیال  ذوالفقارزاده     
فرزند حسن  -ش  ش 28۰2۶۹8۴1۹    –خوی-دختر متوفی/۴-  زیبا  ذوالفقارزاده     
انجام  با  اینک  فرزند حسن   - ش ش   27۹۰۰۳21۵7   -خوی-دختر متوفی/ 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای مجید مهدی زاده مشهدی به اتهام کالهبرداری 
رایانه ای موضوع شکایت آقای احسان براری پور فرزند حسین تحت تعقیب قرار 
گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم ومجهول المکان بودن وی ودر اجرای مقررات 
ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از 
تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد- صادق حیدری

آگهی نوبتی سه ماه دوم
 سال ۱397 قسمتی از امالک حوزه ثبتی شهرستان فردیس

با ستناد ماده 11 و 12 قانون ثبت کلیه امالک واقع در حوزه ثبتی ناحیه یک کرج که 
در خواست ثبت آنها در سه ماه دوم سال 1۳۹7 پذیرفته شده و به موجب قانون و 
مقررات ثبتی آگهی آنها بایستی در موعد منتشر گردد ، جهت اطالع عموم برای هر 

یک از متقاضیان ثبت بشرح ذیل اعالم می شود.  
بخش شهرستان فردیس امالک خالصه : از پالک 1۶2 اصلی در کرج فردیس

اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2۵12/۹۳ متر 
مربع تحت پالک ۵۰۰۶۰ فرعی اصلی مفروز ومجزای شده از 1۶2 اصلی بنام آقای 
احمد بشیری فرزند قربانعلی .اشخاصی که نسبت به امالک فوق اعتراض داشته باشند 
و یا بین آنها و متقاضیان در مراجع قضایی دعوائی اقامه شده و در جریان میباشد ، 
برابر مقررات ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی بمدت ۹۰ روز اعتراضی کتبی 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس تسلیم و رسید دریافت نمایند 
. معترضین فوق الذکر موظف و مکلفند در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس مراجعه و گواهی طرح دعوی اخذ شده 
از مراجع قضایی ذیصالح را تسلیم نمایند . درغیر اینصورت حق واخواهی از آنان 

ساقط خواهد شد. / ز 8۰2
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول 1۳۹7/11/1 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم  1۳۹7/12/1 

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 1۳۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2711 -1۳۹7/1۰/۵ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  فاطمه 
حسین پور شبخوسکله فرزند شکراله بشماره  شناسنامه  2۹ صادره  از رودسر  و 
کد ملی 2۶۹۰2۴128۵ بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه 
به مساحت  1۵7/۵2 متر مربع  پالک ۳۰۴8 فرعی از  1۴2  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده از اصلی مذکور  واقع  در نوده  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی 
سازمان  اموال  و امالک  بنیاد  مستضعفان  انقالب  اسالمی محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
978- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

اول  هیات   مورخ 1۳۹7/۹/27   – رای  شماره 1۳۹7۶۰۳18۰1۶۰۰۰111۵  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  آقای مهدی عباسی سجیرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه  
۳۶8 صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی ۶۳1۹8۳7۶1۶ در ششدانگ یک قطعه  
زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی )ساختمان( به مساحت 2۳۰/7۴  متر مربع  پالک 221  
فرعی  از 17۴  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک -  فرعی  از 17۴  اصلی  واقع 
در قریه  جعفرسرا خریدار شده از مورد نسق مالک رسمی هادی محمدپور اشکلک 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
۱040- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/۶۴7/۹7شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم زینت صادقی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
دائمی خود فوت  اقامتگاه  در  تاریخ۹۶/1۰/12   در  کاکائی  ابراهیم  داشته شادروان 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.محمود کاکائیزایچه: 1۳۳۹/12/۵-1۴۴  کدملی: ۴۹۵۹7۴۶۰۰۹

2.احمدکاکائی زایچه: 1۳۴۶/۵/1-22۳کدملی: ۴۹۵۹7۴۶۵8۰
۳.بهمن کاکائی   زایچه: 1۳۵۴/7/1-1۳۵ کدملی: ۴۹۵۹7۴۵8۶1

۴.کشور کاکائی  زایچه: 1۳۳۳/8/1۰-1۰8 کدملی: ۴۹۵۹7۴۵۵7۶
۵.جمینه کاکائی  زایچه: 1۳۴۰/7/۳-17۴ کد ملی: ۴۹۵۹7۴۶۳۵1
۶.دلبر کاکائی  زایچه: 1۳۴۵/8/1۹-1۹۶   کد ملی: ۴۹۵۹7۴۶7۳۴
7.خاور مرادی  زایچه: 1۳1۵/12/۵-228 کد ملی:۵۹۶۹۶۶18۹۹

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  ملی ۳۳۴۰۰7۵1۹۰  شماره  و  شماره ۹۹18  شناسنامه  دارای  مرادیان  کاظم  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 8/۹71۴۵۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله مراد مرادیان به شناسنامه ۳ و شماره ملی 
۳۳۴1۴1۰71۶ در تاریخ 1۳۹۶/1/۳1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:1. غزال خسروی مارگیرانی 

ش ش ۶۵ ت ت 1۳2۹/۴/2۰ و شماره ملی ۳۳8۹77۳281 همسر متوفی
2. کاظم مرادیان ش ش ۹۹18 ت ت 1۳۴8/7/۳ و شماره ملی ۳۳۴۰۰7۵1۹۰ پسر 

متوفی
۳. کامران مرادیان ش ش 11۹۶۳ ت ت 1۳۶7/11/12 و شماره ملی ۳۳۴1۶7۳۴۴1 

پسر متوفی
۴. میترا مرادیان ش ش 7۹1۴ ت ت 1۳۴۵/۴/2۰ و شماره ملی ۳۳۴۰۰۵۵۰8۴ دختر 

متوفی
۵. نسرین مرادیان ش ش 11۰۶1 ت ت 1۳۵1/۶/17 و شماره ملی ۳۳۴۰۰8۴۶۵۳ 

دختر متوفی
۶. فرزانه مرادیان ش ش 2۶1 ت ت 1۳۵۴/۶/1۵ و شماره ملی ۳۳۴12۰۹۰8۵ دختر 

متوفی
7. افسانه مرادیان ش ش 277 ت ت 1۳۵۶/۵/1 و شماره ملی ۳۳۴1221۳۳۶ دختر 

متوفی
8. لیلی مرادیان ش ش ۹۹۵ ت ت 1۳۵۹/۶/1 و شماره ملی ۳۳۴12۵۵۴۳۵ دختر متوفی
۹. زهرا مرادیان ش ش 71 ت ت 1۳۶2/1/2۶ و شماره ملی ۳۳۴1۳۵۳8۰1 دختر متوفی
1۰. شکوفه مرادیان ش ش 7۳۶۳ ت ت 1۳۶۶/2/۳۰ و شماره ملی ۳۳۴1۶27۳۹1 

دختر متوفی
11. فتانه مرادیان ش ش - ت ت 1۳7۰/2/7 و شماره ملی ۳۳۳۰1۴1۴8۳ دختر 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8723 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اجرائیه
کرمانشاه- –نشانی:استان  پدر:عبداله  نام  مرادپور  عادل   : له  محکوم  مشخصات 
شهرستان جوانرود-شهرجوانرود-خ صالح الدین ایوبی-کوچه اردیبهشت 1۶-اولین 

خانه-سمت چپ-منزل مرادپور
مشخصات محکوم علیه : رزگارانور نام پدر:انور –نشانی:کرمانشاه-جوانرود-مجهول 

المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قاونی محکوم له:سروش تنهائی نام پدر:میراحمد –

نشانی:کرمانشاه- شهرستان جوانرود خیابان قاضی روبروی دادگستری
محکوم به:به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 7۴7۴۶۶ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹78۴۶۰۳۰۰887 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 2۶۴۰۰ 
دالر و پرداخت ۳۶/8۰8/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در 

حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر دولتی/
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-کیکاوس مالح

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 1۳۹7۶۰۳18۰۰8۰۰۳77۶ – مورخ 1۳۹7/۹/2۶ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی خانم شیرین اسدپور کلکاسرائی فرزند اسداله به شماره شناسنامه  ۶صادره  
از رودسر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 18۰/1۶ 
از سنگ 8۴  از پالک ۶۰7 فرعی  به شماره پالک ۵۴۴۳  فرعی قسمتی  متر مربع 
اصلی  واقع  در قریه  چافجیر بخش 2۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد 
مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1۵  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.
۱0۱0- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 1۳۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2۵۳۶ -۹7/۹/1۵ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  
آقای رمضان امرانی فرزند یعقوب بشماره  شناسنامه  8۵۵ صادره  از رودسر  و کد 
ملی 2۶۹۰۴821۶۹ بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر بنای  احداثی به 
مساحت  ۳۵/8۰ متر مربع  پالک ۳۳۳۴ فرعی  ۳11 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از قطعه  ۶۰۰ تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در شیخ زاهد محله بخش  2۹  گیالن  
خریداری  از مالک  رسمی سازمان اموال  و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  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.
۱062- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/17

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹78۵21۰  مرادی  خانم طوبی 
کالسه ۹7۰۵1۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۹7/۹/1۰ تاریخ  در   ۵۹۶۹۶2۰۹71 شناسنامه  به  خرمی  محمدامین  شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.نوید خرمی۵۹۶۰۰7112۶   پسر متوفی
2.پریسا خرمی۵۹۶۰۰12۴۰۵دختر متوفی
۳.دل آرا خرمی۵۹۶۰۰۴۳78۵دختر متوفی

۴.الهه فرخی۵۹۶۹۹۵۰2۳8 دختر متوفی
۵.طوبی مرادی۵۹۶۹78۵21۰همسر متوفی
۶.نعمت خرمی۵۹۶۹۶1۹۰78  پدر متوفی

7.خمین کرمی  ۵۹۶۹۶1۴۶۰2  مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

آگهی حصر وراثت
آقای خسرو محرابی نسب فرزند مراد ویس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه ۹7۰۹۹88۹۵22۰۰۳۶۴ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان خانم: فریبا محمدی زاده در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-عبدالحمان محرابی نسب به شماره ملی ۳۳7۹88۰۰8۶ پسر متوفی

2-حسین محرابی نسب به شماره ملی ۳۳7۰12۴۵8۰ پسر متوفی
۳-دیدار محرابی نسب به شماره ملی ۳۳۴127۳1۰7 دختر متوفی
۴-انتظار محرابی نسب به شماره ملی ۳۳۴1۳2۳1۳۹ دختر متوفی

۵-حدیث محرابی نسب به شماره ملی ۳۳۳۰17۶8۹1 دختر متوفی
۶-زهرا محرابی نسب به شماره ملی ۳۳7۰12۴۵72 دختر متوفی

7-خسرو محرابی نسب به شماره ملی ۳۳7۹۶۰8۵۳1 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت  آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ریس شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹7۶۰۳18۰2۰۰۰2۳۳8 -۹7/8/21 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
بهروز اسفندیاری فرزند رحیم بشماره  شناسنامه  1۴ صادره  از رودسر  و کد ملی 
2۶۹1۳۴۰۳۹2بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه به مساحت  
27۴/۰۶ متر مربع  پالک 11۶2فرعی  1۵۳ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  
1218تفکیکی  از اصلی مذکور  واقع  در واجارگاه بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  1۵  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.
993- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/1۰/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۳

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی 11۰ 
شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای حضور در پروژه های 
صنایع نفت و گاز ایران خبر داد و گفت: مشارکت اروپایی ها 
در طرح های توسعه صنعت نفت نیازمند برقراری کانال مالی بین 
ایران و اروپاست. به گزارش زمان به نقل از ستاد خبری نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش، رضا خیامیان- رئیس انجمن سازندگان 
پانزدهمین  گشایش  آیین  حاشیه  در  نفت  صنعت  تجهیزات 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با اشاره به تحریم های آمریکا 
علیه ایران و شرایط کنونی کشور اظهار کرد: مسلماً شرکت های 
بزرگ نفتی مانند شل، توتال و بی پی که بخشی از سهام آن در 
اختیار شرکت های آمریکایی قرار دارد، با شرایط به وجود آمده 
و مواجهه با تحریم های امریکا ایران را ترک کردند، بنابراین الزم 
است که صنایع نفت و گاز ایران به شرکت های بزرگ بین المللی 
حاضر  شرایط  در  که  کاری  بهترین  افزود:  وی  نباشد.  متکی 
می توانیم انجام دهیم و پیشنهاد آن به ریاست جمهوری داده شده، 
این است که شرکت های کوچک و متوسط ایرانی با شرکت های 
کوچک و متوسط اروپایی پروژه های نفت و گاز را مشترکاً پیش 
ببرند. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این 
که یک پروژه بزرگ را می توانیم به تعداد زیادی از پروژه های 
کوچک تقسیم بندی کنیم گفت: هریک از این پروژه های کوچک 

می توانند در اختیار یک شرکت قرار بگیرند.
خیامیان تحقق اهداف مشارکت با شرکت های کوچک و متوسط 

اروپایی را نیازمند برقراری کانال مالی بین ایران و اروپا عنوان 
کرد و گفت: پیش از این نیز با کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا 
این  راه اندازی  در صورت  که  است  شده  انجام  مذاکراتی  هم 
کانال مالی، شرکت های کوچک و متوسط که ارتباطی با امریکا 
ندارند، آمادگی حضور در بازار بزرگ صنایع نفت و گاز ایران را 
پیدا خواهند کرد، چرا که شرکت های بزرگ هم به شر کت های 
کوچک و متوسط سفارش می دهند و ما می توانیم مستقیما با 

شرکت های کوچک وارد مذاکره شویم.
ایران برای برگزاری سمیناری با حضور  با اعالم آمادگی  وی 
شرکت های متوسط و کوچک اروپایی گفت: 11۰ شرکت برای 
حضور در این سمینار اعالم آمادگی کرده اند و به محض به نتیجه 
رسیدن کانال مالی بین ایران و اروپا، تعداد زیادی از شرکت های 
اروپایی به ایران دعوت می شوند و جلسات مستمری با حضور 

شرکت های ایرانی و اروپایی برگزار خواهد شد.
رئیس انجمن تجهیزات صنعت نفت از منطقه آزاد کیش به عنوان 
بهترین منطقه برای حضور طرف های خارجی مذاکرات صنایع 
نفت و گاز نام برد و گفت: کیش پتانسیل بسیار مناسبی دارد تا در 
صورتی که مسئولین منطقه آزاد کیش همکاری کنند، زمینه های 
جوینت ونچر و انتقال فناوری در این منطقه صورت گیرد، چرا 
که امکانات و زیرساخت های مناسبی برای برگزاری کنفرانس ها 
و جلسات مشترک در این منطقه وجود دارد و فضایی ایجاد 
خواهد شد شرکت های ایرانی و اروپایی همکاری مشترک خود 

را آغاز کنند.
خیامیان با تأکید بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و 
گاز کشور گفت: در فضای آشفته ای که با نوسانات ارزی مواجه 
هستیم، کمتر سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در پروژه های 
کالن کشور است، اما می توانیم به ایرانیان خارج از کشور تکیه 
کنیم، بسیاری از سرمایه داران کالن ایرانی در امریکا بیم بلوکه 
شدن دارایی های خود را دارند و اگر صنعت نفت ایران تضامین 
کافی را برای مشارکت آنها در صنایع نفت و گاز ایران را بدهد، 
حاضر به همکاری خواهند شد، بنابراین ضروری است دولت 
برای  را  فضا  و  کرده  مذاکره  از کشور  ایرانیان خارج  با  ایران 

حضور سرمایه های  ایرانیان خارج از کشور فراهم کند.
این مقام مسئول در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایجاد فضای کسب و کار مناسب در صنایع نفت و گاز کشور را 
نیازمند جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور دانست 
و گفت: مدیران ایرانی و مسئولین وزارت نفت باید به این باور 
برسند که خرد کردن پروژه های بزرگ به بخش های کوچک و 
همکاری مشترک شرکت های ایرانی با شرکت های کوچک و 
 IPC متوسط اروپایی امکان پذیر است، البته در برخی پروژه های
مربوط به مناطق نفتخیز جنوب این کار انجام شده و یک پروژه 2 
میلیارد دالری به پروژه های کوچک 2۰۰ میلیون یورویی تقسیم 
شده است و این امکان وجود دارد که حتی به اعداد کوچک تر 

هم تقسیم شود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اعالم کرد:

آمادگی ۱۱۰شرکت کوچک اروپایی برای مشارکت در طرح های نفتی ایران

وزیر نفت: اجرای پروژه های نفتی بدون 
منابع دولتی اجرا می شود

وزیر نفت در مراسم امضای 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در مرکز 
جدید  دور  که  ای  پروژه  سه  از  من  های  پروژه  از  یکی  گفت:  کوشک  های  همایش 
با سرمایه موجود  بتوانیم  تا  بود  قراردادها  این پکیج  ارائه  بودم  تعیین کرده  وزارت 
کشور اشتغال و رونق ایجاد کنیم.زنگنه با بیان اینکه 4 درصد از درآمدهای این پروژه 
ها برای منطقه هزینه خواهد شد، افزود: یکی دیگر از برنامه نوسازی تجهیزات است 
که در متفاوت از پروژه های تعمیر و شهرسازی است.او با تاکید بر اینکه منابع مالی 
این پروژه ها از طریق دولت و منابع داخلی شرکت نفت نیست، تصریح کرد: بر اساس 
برنامه اجرای این پروژه 20 میلیارد دالر درآمد خواهد داشت که 30 درصد آن برای 
اجرای پروژه ها هزینه خواهد شد و مابقی به خزانه واریز خواهد شد.او با بیان اینکه 
این قراردادها ضمن تولید نفت، به سازنده ها و پیمانکارها کمک خواهد کرد، گفت: 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده فهرستی از کاالها اعالم شده که حتما باید در داخل 

تامین شود.
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پایان تصدی گری دولت در صنعت خودرو 
تا سه سال آینده  

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت را مکلف کردند طی سه 
سال با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست 
های کلی تولید ملی، کار و ســرمایه ایرانی تصدی گری خود را بر 

صنعت خودرو خاتمه دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان در جلســه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی به ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی 
صنعت خودرو )ســاماندهی بازار خــودرو( پرداختند و ماده 2 این 
طــرح را با 113 رای موافــق، 3۶ رای مخالف و 1۰ رای ممتنع از 
مجموع 19۴ نماینده حاضر تصویب کردند.مجلسی ها روز دوشنبه 

کلیات و ماده یک این الیحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان در ماده 2 این الیحه، دولت مکلف است طی 
مدت ســه ســال از الزم االجرا شــدن این قانون با اجرای صحیح 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ و اصالحــات بعدی آن و سیاســت های کلی تولید ملی، کار و 
ســرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی 
فراهــم کند که تصدی گری دولت خاتمــه یافته و صرفا اقدامات 
نظارتی سیاســت گذاری و تنظیم گری انجام دهد. بر اساس این 
گزارش نمایندگان  مشغول بررسی ماده 2 این طرح بودند که نهایتا 
پس از دو ساعت و 3۰ دقیقه پیشنهاد حمیدرضا فوالدگر نماینده 

اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کردند.

بانکها 1600 میلیارد تومان کارمزد
 تراکنش  پرداخت کردند

 رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه 
چاپ، نشــر و امحاء اســکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون 

تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت می رسد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهر، کوروش پرویزیــان با بیان اینکه 
پرداخت الکترونیک، بدون شــک یکی از مهمترین مســائل آینده 
حــوزه بانکداری در دنیا اســت، گفت: در ایــران نیز اگر بخواهیم  
از پیشــرفت های روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشــیم، باید 
مدل های درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه الزم، 
جهت حفظ کیفیت و ارتقای ســطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهم ترین 
هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش 
هزینه و ساده ســازی عملیات اســت؛ به این معنا که مردم باید در 
حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آســان تر و کم هزینه تر 
دریافــت کنند؛ اما نکته مهم این اســت که کاهش هزینه ها نباید 
با صفر کردن هزینه، یکســان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و 
مصرف بارهاثابت کرده، کاال و خدمت رایگان قطعاً دچار اســراف و 
هدر رفت خواهد شد.وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینه های 
مربوط به عملیات و فرآیندهایی کــه مردم در فعالیت های روزانه 
خود درگیر آن هســتند، با ابزارها و روش های بانکداری و پرداخت 
الکترونیک به شــدت کاهش پیداکرده اســت؛ ضمن اینکه بسیار 
ساده تر و سریع تر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیف ها 

و کاربران متنوع و مختلفی است.
وی گفت: میزان اســتفاده مشتریان شــبکه بانکی اعم از اصناف، 
فعاالن اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شــبکه 
پرداخت به شــدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رســمی، تعداد 
تراکنش های این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.

پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شــبکه 
بدانیم که به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم از این خدمات بهره 
می برنــد بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به  قدر انتفاعی 
که می برند در تأمین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده 
البته شــامل حال دولت و نظام بانکی نیز می شود؛ چراکه به طور 
قطع با گســترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینه های چاپ و 
نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.پرویزیان 
با اشــاره به رایگان بودن این خدمــات در اوایل ورود آن به جامعه 
گفــت: معموالً در دوران ابتدایــی ورود فّناوری به جامعه و عرضه 
محصول، هزینه های زیادی اعم از هزینه های زیرســاختی، هزینه 
فروش محصوالت، خدمــات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود 
دارد به متقاضیان فناوری تحمیل می شــود؛ اما پس از گذر زمان و 
با افزایش استفاده کنندگان انتظار می رودهزینه ها کاهش پیدا کند. 
زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوق العاده باالبود 
و در سبد هزینه های خانوار به  سختی جا می گرفت ولی زمانی که 
رقیب پیدا شد و زیرســاخت جایگزین به وجود آمد، این هزینه ها 
کاهش پیدا کرد و مردم توانســتند با رقم بسیار پایین تری به این 

فناوری دسترسی پیدا کنند.
وی اظهار داشــت: همه ما زمانی را به خاطــر داریم  که مردم در 
صف می ایستادند و سیم کارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیش خرید 
می کردنــد تا بتوانند چند ماه بعد خط خــود را دریافت کنند؛ اما 
اکنون به ســرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ 
هزار تومان هرکسی می تواند به سیم کارت دسترسی داشته باشد.

پارسیان ادامه داد: دستگاه های پرداخت الکترونیک باید بتوانند در 
اســتراتژی های راهبری خود، کاهش هزینه و ساده سازی بیشتر را 
برای خواســته های مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف 
یــک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق اســت و 
به همین خاطر هم پیشــنهاد مهم بانک ها، اصالح نظام کارمزدی 
در این حوزه اســت.وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه 
نخســت امســال حدود 1۶۰۰ میلیارد تومان فقــط بابت کارمزد 
تراکنش های خرید، پرداخت کرده اســت و این هزینه فشار زیادی 

به بانک ها وارد می کند.

خبر

عرضه موبایل های توقیفی
 تا هفته  آینده

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از آزاد شدن 
واردات گوشی به صورت مسافری از دی ماه امسال 
خبر داد و گفت : بر اساس وعده و قول مسئوالن 
مقرر شد تا موبایل های وارداتی توقیف شده آزاد 
شوند و بر این اساس در اواخر هفته  جاری یا هفته  

آینده این محصوالت عرضه می شوند.
 به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابراهیم درستی در 
حاشیه نشست هیات رئیسه اتاق اصناف، اظهار کرد: 
بر اساس توافقات صورت گرفته و وعده مسئوالن 
قرار شد تا موبایل های وارداتی توقیف شده نهایتا 
تا هفته  آینده یا اواخر هفته  جاری در بازار عرضه 
دستگاه  هزار  حدود ۶۰۰  به  تعدادشان  که  شوند 
تفاوت چندانی  قیمت  نظر  از  افزود:  می رسد.وی 
گوشی های  نرخ  با  شده  عرضه  گوشی های  بین 
وارد شده ندارد، چرا که مقرر شد تا با نرخ  ارز 
»نیمایی« این موبایل ها وارد شوند و مابه التفاوت آن 
تا نرخ ارز آن را از وارد کنندگان دریافت کنند.رئیس 
اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان این که ماهانه 
با حدود 7۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز 
داریم، ادامه  داد: آزاد شدن موبایل های توقیفی از نظر 
روانی بر روی بازار تاثیر می گذارد، چرا که نهایتا آنها 
سهم یک ماه از بازار را دارند و ما به عنوان نماینده 
اصناف از مسئوالن می خواهیم که هر چه  سریع تر 
این موبایل ها را آزاد کرده و در بازار عرضه کنند و از 
سوی دیگر نیز تقاضای ما و پیشنهادمان این بوده که 
موبایل های توقیفی را از طریق نمایندگی های مجاز 
برندهای مختلف و در سطح شهر عرضه کنند تا 
شاهد صف های طوالنی و احیانا سودجویی نباشیم.

وی در پاسخ به این پرسشی، مبنی بر این که چرا 
برخی از برندهای گوشی های تلفن همراه مشمول 
کاهش قیمت شده اند و برخی دیگر با وجود کاهش 
نرخ ارز در پی ماه های گذشته هیچ تغییر قیمتی 
نداشته اند، در این باره توضیح داد: یکی از مواردی 
که باید به آن توجه کرد این کاال با نرخ ارز آزاد 
و عمدتا به صورت مسافری وارد می شود و شاهد 
بودیم که نرخ ارز در ماه های اخیر حتی به 2۰ هزار 
تومان هم رسید. بنابراین طبیعی است که موبایل تا 
حدی نوسان داشته باشد، اما مهم ترین عامل برای 
تثبیت بازار گوشی تلفن همراه به عنوان یک کاالی 
اساسی تثبیت عرضه و تقاضا است و اگر بتوانیم 
تعادل آن را  برقرار کنیم و از سوی دیگر نیز نرخ ارز 
برای واردات آن را به ثبات برسانیم قطعا قیمت انواع 

موبایل در بازار متعادل تر می شود.

کاهش ۳0 درصدی قیمت ساخت 
مسکن در سال آینده

مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی قیمت 
ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری 

زنجیره سازندگان مسکن خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابوالقاسم رحیمی 
انارکی با اشاره به برنامه بانک مسکن برای افزایش 
قدرت خرید مسکن توسط مردم، گفت: افزایش 
قدرت خرید تنها با افزایش سقف تسهیالت اتفاق 
نمی افتد، بلکه می تواند از طریق کاهش قیمت تمام 
شده، قدرت خرید مردم را افزایش داد.وی افزود: در 
همین راستا برآنیم با ایجاد یک چرخه اعتباری بین 
تمامی زنجیره دست اندرکاران ساخت مسکن، قیمت 
تمام شده را کاهش دهیم.مدیرعامل بانک مسکن با 
اشاره به جزئیات این طرح، اظهار کرد: اتفاقی که 
می افتد این است که افرادی که در چرخه ساخت 
مسکن از کارخانه دار، بنک دار، انبوه سازان و ... هستند، 
در یک چرخه اعتباری قرار می گیرند و چون در ابتدا 
پول نقد نمی دهند، می توانند نرخ خود را کاهش 
دهند؛ چراکه معموال افرادی که نقدی کار می کنند 
تخفیف نمی دهند.رحیمی انارکی پیش بینی کرد در 
صورت طراحی درست این چرخه، قیمت تمام شده 
ساخت مسکن می تواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد.وی 
ادامه داد: این موضوع به قیمت فروش مسکن منتقل 
خواهد شد و طبیعتا اگر سازنده بتواند ساختمان خود 
را ارزان تر بسازد، ترجیح می دهد که واحدهای خود 
را با نرخ ارزان تر بفروشد، اما مشتری بیشتری داشته 
و آن را زودتر تبدیل به پول کند.او پیش از این نیز 
گفته بود که بخش اول این کار با بنیاد مسکن تا قبل 
از پایان سال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره 
کامل تامین مالی مسکن در سه ماهه دوم سال آینده 
اجرایی می شود که کاهش قیمت ساخت واحدهای 
مسکونی را در پی خواهد داشت.مدیرعامل بانک 
مسکن با اشاره به فعالیت های توسعه ای این بانک، 
تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه های توسعه ای 
فعالیت کنیم، باید حتما منابع ارزان قیمت در اختیار ما 
قرار گیرد و بخشی از افزایش سرمایه ما به صورت 
نقدی انجام شود، همچنین در طرح های بانک، باید 

یک مقدار همکاری بیشتری با بانک انجام گیرد.

خبر

مدیرعامل سازمان حمایت گفت: خودروسازان 
از امروز مکلف هستند فقط خودروهایی را به 

بازار عرضه کنند که توان تولید آن را دارند.
عباس  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزود:  خبر  شبکه  امشب  تیتر  برنامه  در  تابش 
امروز  همین  از  اند  موظف شده  خودروسازها 
به  کنند  تولید  توانند  می  که  را  خودروهایی 
بازار عرضه نمایند. مدیرعامل سازمان حمایت 
با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو 
خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد 
خودروهای  در  خودروسازها  گفت:  کنند  می 
و  تولید  افزایش  باید  تولید  قابل  و  تیراژ  پر 
عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از 
تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها. تابش 
با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت 
گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر 
خودروساز به دالیلی نمی تواند برخی خودروها 

خودروهای  از  سبدی  باید  دهد  تحویل  را 
تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا 
مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند 
محاسبه  با  و  روز  به  را  پولش  نخواست  واگر 
میزان  بدهند.تابش  پس  تاخیر  جریمه  و  سود 
افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای 
شهریور به بعد بین 2۰ تا 2۳ درصد اعالم کرد 
را که  باید خودروهایی  و گفت: خودروسازها 
فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و 
کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون 
مشتری  به  تعهداتش  و  قرارداد  مفاد  از  عدول 

تحویل دهند. 
وزارت  صنایع  امور  معاون  مقیمی،  فرشاد 
صمت نیز گفت: یکی از مشکالتی که باید به 
و  سازی  قطعه  موضوع  شد  می  رسیدگی  آن 
نقدینگی  تامین  مشکل  با  که  بود  سازها  قطعه 
روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب 

قطعات  قیمت  باید  خودرو  قیمت  افزایش  با 
که  هم  موضوعی  اولین  و  یابد  افزایش  هم 
بررسی و مصوب شد اصالح قیمت قطعات در 
قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.
مقیمی با اشاره به محدودیت های خودروسازها 
گفت:  خودروها  برخی  تحویل  و  تولید  در 
البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به 
مشتری برای انصراف ندارد.این مسئول دولتی 
افزود: خودروساز حداکثر می تواند 2۰ درصد 
آن  باشد  داشته  فوری  فروش  را  تولیداتش  از 
هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 8۰ درصد 
تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد. 
هم  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
روشی  هر  با  ندارند  حق  خودروسازها  گفت: 
که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی 
شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما باالتر 
از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این 

سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.سید مهدی 
مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو 
باید پرسید چرا  باشد و  اقتصادی حاکم  منطق 
پیش  خودرو  ندارد  قطعه  ساز  خودرو  وقتی 
فروش می کند. وی با بیان این که خودروسازها 
باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش 
در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای 
آن  از  کوچکی  بخش  و  است  خودرو  کیفیت 
هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص 
معادن مجلس،  دارد. عضو کمیسیون صنایع و 
نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست 
بیشتر دخالت کرده  و گفت: هر جا که دولت 
بین  مرزی  باید  است  شده  بیشتر  هم  آسیب 
گفت:  شد.مقدسی  قائل  دخالت  و  نظارت 
جانب  فقط  نباید  هم  گذاری  قیمت  بحث  در 
باید بخش مصرف  تولیدکننده را گرفت؛ بلکه 

و خریداران را هم دید.

خودروسازها خودرویی که می توان تولید کرد را پیش فروش کنند؛

امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان
 به جای خودروهای ثبت نامی 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین کامیونت ون زامیاد مدل 1۳۹7 به شماره 
 Z2۴7۶۹2۹1Z شهربانی 82-۶21ص8۴ و شماره موتور
نام  به   NAZPL1۴۰BJ۰۵۰7۹28 شاسی  شماره  و 

مجید باقری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
مجوز نگهداری سالح شکاری آقای مجتبی ماسوریان 
 1۳۶۰ متولد   ۵8۴۴ شناسنامه  شماره  به  ایرج  فرزند 
 12 کالیبر  دولول  شکاری  سالح  آباد  خرم  از  صادره 
شماره  به  ایران  ساخت   8۴۰2۳77-N2 بدنه  شماره 

پروانه 21۹۹۳۴۳ مفقود وفاقد اعتبار می باشد.
خرم آباد لرستان

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی  وسیله نقلیه سواری پژو ۴۰۵ جی ال 
ایکس آی 8/1  به شماره پالک ۳7ایران ۹۵۹ب۵7  مدل 1۳۹۰ 
بنام اقای یوسف حسن زاده به شماره موتور 12۴۹۰۰17۹۰۴ و به 
شماره شاسی  NAAM۰1CA7BR ۵۶۳2۶۴  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
 سند کمپانی پژو 2۰۶ با شماره شاسی 1۰8۴72۴۹و شماره موتور 1۳۰8۵۰1۶28۵بنام 

جواد حق شناس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

مفقودی
 برگ سبز وانت سایپا تیپ 1۵1 مدل ۹۶ با شماره پالک 128م۵2ایران ۵۳ با شماره 
صادقی  nas۴۵11۰۰h۴۹۶2۵72لیال  شاسی  شماره  و   m1۳/۵82۹12۶ موتور 

بابل دستجردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز تراکتور فراکسون با شماره موتور LFW2۰۰8۳Tو شماره 
شاسی F1772۹ساخت 1۳8۶مدل تک دیفرانسیل 28۵ مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 D۰7۰21:المثنی برگه سبز کامیونت ون نیسان مدل 82 ش موتور:2۰77۹۰ ش شاسی

ش پالک: ۶۴۴ص2۳. ایران ۶۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه 
جمهوری  نظام  اصلی  بانک  ایران،  ملی  بانک 
کشور  اقتصادی  نظام  عصای  و  ایران  اسالمی 
است، گفت: باید تالش کنیم تا تسهیالت تکلیفی 

مضاعفی بر دوش این بانک قرار نگیرد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، عباس معمار نژاد در نشست خود با 
مدیر عامل، اعضای هیات مدیره،معاونان، مدیران 
امور و روسای ادارات کل بانک ملی ایران که به 
منظور ارائه صورت وضعیت بانک در ساختمان 
سردار اسعد برگزار شد، با بیان اینکه بانک ملی 
باید بحث  اقتصادی است که  بنگاه  ایران یک 
سودآوری آن نیز مدنظر قرار گیرد، گفت: این 
بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی ترین بانک 
کشور است و بحث مطالبات از دولت در این 
بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ملزم به پیگیری آن است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات 
ملی  بانک  در   )NPL( تسهیالت  به  معوق 
ایران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهیالت 

در بانک ملی ایران طی چند سال اخیر روندی 
کاهشی داشته و تالش برای وصول مطالبات باید 
همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام 
شده پول نیز در این بانک روند نزولی در پیش 
گرفته که باید ادامه یابد. معمارنژاد با تاکید بر لزوم 
بهینه سازی شعب بانک ها اظهار کرد: بر اساس 
مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت 
و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور 
باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که تمامی 
بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور 
کار قرار دهند و اقدامات بانک ملی ایران نیز در 
این راستا باید ادامه داشته باشد. مدیرعامل بانک 
ملی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این 
بانک متعلق به همه مردم ایران است، گفت: با 
توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بانک ملی 

ایران در کشور، انتظارات از این بانک برای رفع 
چالش ها و مسایل کشور باالست. 

دکتر حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران 
با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده 
است، افزود: این بانک در بسیاری از بخش ها 
از سوی دولت به آحاد مردم خدمت رسانی می 
کند از این رو، در بسیاری از مناطق محروم و 
دور دست کشور به منظور خدمت رسانی به 
هموطنان اقدام به تاسیس شعبه کرده در حالی که 
این شعب توجیه اقتصادی ندارند. وی تصریح 
کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک 
انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن 
طی دو سال گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک 
مرکزی نداشته بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز 
صفر بوده است. این در حالی است که باتوجه به 
حجم عظیم تسهیالت تکلیفی، خط اعتباری نیز 

به این بانک اختصاص نیافت.
از  بیش  داد: در حال حاضر  ادامه  زاده  حسین 
2۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران 
بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که این 
رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی دیگر بانک ها و 
حتی معادل منابع کل یک بانک است. با توجه به 
گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین 
میزان بدهی های دولت به این بانک درخواست 
داریم بخشی از این ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم 

دست واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم .
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به 
برگزاری نخستین رویداد ملی شو در بهمن ماه 
سال گذشته بیان کرد: در« ملی شو 2 » که کمتر 
از یک ماه آینده برگزار می شود، سری دیگر از 
دستاوردها، محصوالت و خالقیت های این بانک 
که در نظام بانکی کشور بی سابقه است، عرضه 

خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت منابع و 
عملکرد بانک در بخش های فناوری اطالعات، 
مالی و... از سوی اعضای هیات مدیره و مدیران 

امور بانک ارائه شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

 بانک ملی عصای نظام اقتصادی کشور است

آگهی
شعبه      ۹7۰۹۹88۶۰۳7۰۰۳17 کالسه  پرونده 
شهید  اختالف  حل  شورای  مجتمع  حقوقی   ۳7
نهایی  تصمیم  کرمانشاه  شهرستان  بهشتی 

شماره۹7۰۹۹78۶۰۳7۰۰۵۵۳
به  حسین  فرزند  خسروی  رضا  آقای   : خواهان  
– کرمانشاه  شهرستان   – کرمانشاه  استان  نشانی 
شهرکرمانشاه-بهار کوی شهید قندی پالک یک واحد 
فرزند  کاکاوندی  آقای کامران مظفری   : اول خوانده 

علی به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته

در تاریخ ۹7/۹/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
امضا  اینجانب  تصدی  به  اختالف  حل  شورای   ۳7
تحت  فوق  کالسه  پرونده   و  تشکیل  ذیل  کننده 
نظر می باشد  قاضی شورا با توجه به جمیع اوراق 
ومحتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی مبادرت 
از خداوند متعال  با استعانت  به صدور رای مقتضی 

مینماید.

 رای شورا: در خصوص دادخواست رضا خسروی 
به خواسته مطالبه  به طرفیت خوانده کامران مظفری 
بانضمام  ریال  میلیون   ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ میزان   به  وجه 
کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که 
خواهان مدعی گشت برابر سفته به شماره 82۵۹۹۰ 
شماره  به  سفته  ریال  2۰میلیون  مبلغ  به  د  سری 
به  سفته  ریال  1۰میلیون  مبلغ  به  81۰۰۳۶ سری ش 
شماره 2۴2۵۳8 سری ظ به مبلغ ۶۰ میلیون ریال که 
توسط خوانده دعوا صادر نموده لکن از پرداخت آن 
خودداری مینماید خوانده دعوا علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور 
نیافت و الیحه ای ارسال ننمود قاضی شورا با عنایت 
اوال  اینکه  به  نظر  ابرازی  اسناد  و  نظریه مشورتی  به 
صرف صدور اسناد تجاری داللت بر مدیونیت صادر 
حیث  از  ایشان  ثانیا  داشته  دارنده  به  نیست  کننده 
اصالت یا پرداخت و برائت ذمه خویش ایراد موثری 
تنجیزی   و  تجریدی  وصف  به  توجه  با  لذا  ننمود 
ایشان  بقا آن در ید خواهان دعوای  اسناد تجاری و 
از  فراز  این  به  تمسک  با  و  دانسته  وارد  و  ثابت  را 

آیه 28۳ سوره بقره فلیودالذیاوتمنامانتتهولیتق اهلل 
ربه  پس آن کسی که امین دانسته شده است باید 

بدهکاری خود را که در مورد آن او را امین دانسته اند 
بپردازد و از حستب و کیفر خدا که پروردگار اوست 
نکند  انکار  اوست  عهده  بر  که  را  حقی  کند.و  پروا 
آیین  1۹8-۵1۵-22۰-۵1۹قانون  مواد  به  مستندا  و 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 12۵7-12۵8-128۹-1۳۰1 قانون  مواد مدنی 
قانون  مواد۳۰۹-۳۰7-28۹-28۴-28۰-2۴1-2۵۴  و 
تجارت حکم بر محکومیت  خوانده به : 1-پرداخت 
۹۰میلیون ریال بابت اصل خواست 2- تاخیر تادیه از 
کامل  اجرای  لغایت   ۹7/۶/۳ دادخواست  ثبت  تاریخ 
تومان  میزارن 1۹۰/۰۰۰  به  دادرسی  حکم ۳- هزینه 
میگردد. رای صادره  اعالم  در حق خواهان صادر و 
غیابی ست ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
بیست  این شعبه سپس ظرف  اعتراض واخواهی در 
روز دیگر قابل اعتراض تجدید نظر در محاکم محترم 

حقوقی شهرستان کرمانشاه میباشد
 یوسف چغامیرزا قاضی شورا حل اختالف کرمانشاه

ارائه دو طرح برای تنظیم بازار به سران سه قوا
 مسئول بسیج اصناف، بازار و فعاالن اقتصادی کشور اعالم کرد که طرح توزیع کاالهای 
اساسی و ارزاق عمومی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تصویب شده، به سران سه قوا آن را 

ارائه کرده ایم و برای اجرای آن در انتظار تصویب این طرح هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، غالمرضا حسن اظهار کرد: طرح توزیع کاالهای اساسی و 
ارزاق عمومی را در این جلسه بررسی و تصویب کردیم که البته پیش از این در اتاق بازرگانی 
ایران هم تایید شده بود و برای اجرا در انتظار تصویب آن هستیم. چرا که بعضا مشاهده 
می شود دولت بودجه و اعتبار الزم را برای تامین کاال اختصاص داده است و کاال تامین 
شده اما توزیع آن درست انجام نمی شود. بنابراین این طرح را به سران سه قوا ارائه کردیم 
و امیدواریم برای اجرا به تصویب برسد.وی افزود: هم اکنون بحث هایی مطرح می شود که 
دولت مقادیر زیادی از یک کاال را به یک استان تحویل می دهد، اما در توزیع به دست مردم 
نمی رسد که در این طرح یک سیستم الکترونیکی تعبیه کرده ایم تا هر کسی به حق خودش 
برسد و امکان سواستفاده وجود نداشته باشد.حسن پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز را واسطه های بیش از 
حد و دست به دست شدن این محصول پروتئینی می داند، گفت: در این طرح همین کار را 
انجام داده ایم و واسطه ها را حذف خواهیم کرد، چرا که واحد صنفی باید با نظارت اتاق اصناف 
کاال را توزیع کند و اگر این طرح تصویب شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد و نشانه های 
تصویب آن به وجود آمده است، می توانیم بازار را کنترل کنیم.مسئول بسیج اصناف گفت: 
یکی دیگر از طرح هایی که ارائه کرده ایم طرحی به نام »خدا روزی دهنده است« بوده که در 
این طرح می خواهیم کمپینی درست کنیم تا فروشندگان و واحدهای صنفی عرضه کننده 
کاال محصوالت شان را با حداقل سود به مردم عرضه کنند و حتی در این کمپین دستمزدها 
و اجاره بهای واحدهای صنفی هم به حداقل ممکن برسد که فشار در این شرایط اقتصادی 
روی مردم کمتر شود.حسن پور همچنین در مورد مکانیزم و چگونگی اجرای این طرح گفت: 
در این طرح واحدهای صنفی که به کمپین می پیوندند توسط بسیج اصناف در استان های 
مختلف شناسایی شده و قیمت ها و شرایط عرضه کاال توسط آنها مورد بررسی قرار می گیرد 
و پس از تایید این واحدهای صنفی با تابلویی که نشان می دهد آنها به این کمپین پیوسته اند 

به مردم معرفی می شوند و مردم می توانند از آنها برای خرید کاال استفاده کنند. 

واردات حدود 150 هزار تن گوشت به کشور
 معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف پروتئین حیوانی هر ایرانی 3۶ 
گرم است، گفت: پیش بینی می شود در سال جاری حدود 1۵۰ هزار تن گوشت قرمز 

وارد کشور شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی رضایی در جریان بازدید از مراکز اصالح نژاد 
دام های کوچک اظهار داشت: میزان تولید شیر در کشور براساس آمار فائو در سال 
۵7، دو میلیون و ۶2۰ هزار تن بوده که این عدد در سال 97 به بیش از 1۰ میلیون و 
7۰۰ هزار تن رسیده و به عبارتی ۴.1 برابر شده است. همچنین تولید گوشت مرغ از 
1۶۰هزار تن در سال ۵7 به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است.وی با بیان 
اینکه تولید گوشت قرمز نیز از 397 هزار تن در سال ۵7 به 8۶۰ هزار تن در حال 
حاضر رسیده است، تصریح کرد: تولید تخم مرغ نیز از 1۶۰ هزار تن به 9۰۰ هزار تن 
رسیده و افزایش ۵.۶ برابری داشته است.معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید 
عسل از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۵7 به 87 هزار تن در سال 97 رسیده است، 
گفت: در این زمینه با رشد 13.3 برابری مواجه بوده ایم.رضایی اضافه کرد: در حال 
حاضر سرانه مصرف شیر در کشور 11۵ کیلوگرم، گوشت قرمز 12 کیلوگرم، مرغ 29 
کیلوگرم، عسل 1 کیلوگرم و تخم مرغ 11 کیلوگرم است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری حدود 1۵۰ هزار تن واردات گوشت 
هر  برای  حیوانی  پروتئین  روزانه  سرانه مصرف  افزود:  باشیم،  داشته  به کشور  قرمز 
ایرانی با احتساب محصوالت شیالتی و گوشت وارداتی 3۶ گرم و بدون در نظر گرفتن 
محصوالت شیالتی، 29.۵ گرم است.این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه در سال 97 مجموعا ۵3 واحد پرورش دام سبک با ظرفیت 33۰ هزار 
رأس است، یادآور شد: امسال ۶۰ واحد جدید برای دام سنگین با ظرفیت 11۰ هزار 

رأس در کشور ایجاد شده است.
رضایی با اشاره به اینکه در سال 97 تعداد دام هایی که تحت پوشش مدیریت اصالح 
نژادی قرار گرفته اند، ۵۰ هزار رأس بوده است، تصریح کرد: این رقم در سال 1۴۰۰ به 
حدود 3۴۰ هزار رأس افزایش می یابد که به این ترتیب ۴۶۰ هزار تن شیر و 2۰ هزار 

تن گوشت قرمز با منشأ بز  به تولیدات کشور افزوده می شود.



آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان 
خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

مترلینگ

سخن حکیمانه

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینم دیدار آشنا را

امروز با حافظ

ترجمه »داستان های خوب برای 
پسران بلندپرواز« چاپ شد

خوب  »داستان های  کتاب 
بلندپرواز«  پسران  برای 
نوشته بن بروکس با ترجمه 
معصومه کالگر توسط نشر 
نو منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
کتاب  مهر،  گزارش   به 
»داستان های خوب برای پسران بلندپرواز« نوشته بن 
بروکس به تازگی با ترجمه معصومه کالگر توسط 
نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه 

اصلی این کتاب در سال 2۰18 چاپ شده است.
»کتابخانه  مجموعه  عناوین  از  یکی  کتاب  این 
کوچک من« است که این ناشر چاپ می کند و 
پیش از آن،  دو جلد اول و دوم »قصه های خوب 

برای دختران بلندپرواز« از آن منتشر شده است.
نویسنده کتاب پیش رو، زندگی و سرنوشت مردان 
معروف و نه چندان معروف را از گذشته بشر تا 
امروز گردآوری کرده است. ویژگی مشترک همه 
این مردان، این است که سعی کردند با شفقت، 
بهترین  جای  به  را  دنیا  خودباوری  و  گذشت 
تبدیل کنند. این کتاب با 2۰۰ صفحه مصور رنگی، 
شمارگان ۴ هزار و ۴۰۰ نسخه و قیمت ۳7 هزار 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 روزگار محبوبیت »فیلم« های جلف و »ترانه« های َسبُک؛ 
چه بر سر سلیقه ها آمده؟!

*نصیبه کریمی

 این روزها بحث سطح کیفی ترانه هایی که 
منتشر  واردها  تازه  بویژه  خوانندگان  توسط 
می شود، حسابی داغ است. انتخاب ترانه »ماه 
پیشونی« )هوروش بند( به عنوان بهترین قطعه 
بروز  و  ما  موسیقی  مراسم  در  سال۹۶  پاپ 
انتقادها از نزول سطح کیفی سلیقه مردم با ارجاع 
به همین قضیه، عاملی شد تا بار دیگر این مسئله 

به بحث روز موسیقی کشور بدل شود.
بسیاری از افراد و کارشناسان موسیقی منتقد کیفیت آثار ارائه شده هستند. آنان معتقدن 
با چنین رویه ای سلیقه موسیقایی مردم افت کرده و موسیقی متعالی و با کیفیت، جایگاه 
خود را از دست خواهد داد و به فراموشی سپرده می شود. در این میان برخی نوک پیکان 
انتقادات خود را به سمت شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته و 

معتقدند که باید در نحوه صدور مجوزها تجدیدنظر کرد.
این اتفاق نه تنها به کارشناسان عرصه موسیقی بلکه به خیلی از فعاالن رسانه در این حوزه 
و حتی بعضی از افراد جامعه تلنگر وارد و این سوال را مطرح کرده است که چرا و به چه 

دلیل سلیقه مردم به این سطح رسیده است؟!
اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم باید بگوییم اکثریت مردم برای گذران وقت و تفریح به 
کنسرت می روند. بنابراین این مسئله که کنسرت ها می توانند سطح سلیقه شنیداری مردم 
را ارتقاء بدهند، رویایی بیش نیست. طبیعی هم هست، چرا که موسیقی ما مصرفی است. 
از همین منظر می توان گریزی به جریان فروش فیلمهای این روزهای سینمای ایران زد. 
کمدی هایی که با کمترین میزان از خالقیت و ابعاد هنری ساخته شده اند، اما با توسط به 
ابزارهایی نظیر شوخی های جنسی و رفتارهای سبک، مخاطب جلب می کنند. ام اواقعا 
چهبر سر سطح سلیقه ما آمده که بازار این دست از محصوالت به اصطالح فرهنگی این 
روزها حسابی داغ است. آیا توجه امروز مردم به این دست از ترانه ها و فیلمها که شاخصه 
های هنری چندانی ندارند، یک نیاز مقطعی و زودگذر است که باید با آن کنار آمد و یا 
الزم است برای جلوگیری از رواج آن دست به اقداماتی اصالحی زد.با چند چهره بنام 

موسیقی در این باره به صحبت نشستیم.
محمدعلی بهمنی: سلیقه مردم افت کرده است

محمدعلی بهمنی اعتقاد دارد: بعضی ها قصد دارند با ارائه کارهای ضعیف، توقع مردم 
را پایین بیاورند. این ترانه سرا و شاعر بنام در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب قطعه »ماه 
پیشونی« توسط مردم در یک جشن حوزه موسیقی را می توان دلیلی بر سطحی شدن 
سلیقه موسیقایی مردم در زمان حاضر دانست یا خیر، به بانی فیلم گفت: برگزارکنندگان 
این جشن باید برای کار خودشان شخصیت قائل می شدند و این ترانه سخیف را برای 
حضور در جشن نمی پذیرفتند. زمانی که یک جشن یا جشنواره پا می گیرد و اعتبار به 
دست می آورد، نباید هر کار ضعیفی را به این بهانه که مخاطب دارد، بپذیرد و در معرض 
نظرسنجی بگذارد. کارهایی که به باور من از زوایای دیگر رد می شوند، ولی با توسل به 
مردم تالش می کنند تا شاید بتوانند مقبول جلوه اش دهند. آنان می گویند مردم رأی داده 
اند و این ترانه انتخاب شده، به نظرم در کل نباید این ترانه جزو گزینه های رأی گیری قرار 
می گرفت. این کار بیشتر نظرسازی بود تا نظرسنجی.باالخره شرکت هایی که این ترانه ها 
را منتشر می کنند، می خواهند بگویند کارهایشان در میان مردم جایگاه دارد و مردم با آنها 
آشنایی دارند. اینها می خواهند بگویند ما کار خوب تولید می کنیم و برای همین نظرسازی 
می کنند، ولی مگر مردم بیکارند که این آهنگ را انتخاب کنند؟! آنها با این کار می خواهند 

توقع مردم را پایین بیاورند.
وی درباره دلیل استقبال مردم از چنین ترانه هایی گفت:البته نمی توان منکر شد به شکلی 
سلیقه مردم افت کرده است. در شرایطی هستیم که شعر ما حداقل بعد از دوران نیما 
خودش را جهانی کرده است، پس چطور ممکن است در کشور چنین ترانه های مبتدی 
و مبتذلی محبوب شود؟! اگر شرکتی بخواهد شعری را بخرد، باید پول قابل ارزشی بابت 
آن کند، چون نمی خواهد این مبلغ را پرداخت کند با چنین ترانه هایی مواجه می شویم. 

اگر جلوی چند تا از این شرکتها گرفته شود، خود به خود این مسائل درست می شود.
او درباره اتفاق مشابه در حوزه سینما و فروش چشمگیر کمدی های سطحی و اینکه آیا 
این مسائل معیار دقیقی برای طرح قضیه نزول سطح فرهنگ و هنر در جامعه هستند یا 
خیر، افزود: در هر حال سطح فرهنگ و هنر خیلی پایین آمده است؛ منتها نباید آنرا به تمام 
ابعاد تعمیم داد. االن شاعران و ترانه سرایان بسیار باارزشی داریم که ترانه هایشان ما را می 
تواند حتی یک مقدار جلوتر از گذشته مان ببرد. وقتی این شاعر و یا ترانه سرا با چنین 
کارهای سخیفی مواجه می شود، حاضر نیست کارهایش را در اختیار خوانندگانی بگذارد 
که چنین ترانه های ضعیفی را می خوانند. کلی شاعر و موسیقیدان دست به هر کاری نمی 
زنند تا بتوانیم واقعیت اینک موسیقی را نشان دهیم. وقتی بدون تعمق به چنین خوانندگانی 
مجوز داده می شود که این ترانه ها را اجرا کنند و توجه نمی شود به اینکه چقدر از این 
بابت تبلیغات حاشیه ای می کنند تا مطرح شوند، نتیجه همین می شود. طبیعی است هیچ 
هنرمندی دغدغه مندی حاضر نیست شعرش را در اختیار چنین خوانندگانی بگذارد. 
متاسفانه تعدادی از خوانندگان که شعرهای خوب و باارزشی می خوانند هم در این میان 

می بینید به آنان بهای کمتری داده می شود.
عبدالجبار کاکایی: مدیریت فرهنگی در این 40 سال به انحطاط فکری رسیده

عبدالجبار کاکایی می گوید: متاسفانه در دوره انحطاط هنری هستیم؛ یعنی باید اعتراف کنیم 
و بپذیریم مدیریت فرهنگی در طول این ۴۰ سال به انحطاط فکری و فرهنگی و به سقوط 

ارزشهای هنری رسیده است.
عضو شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا 
انتخاب قطعه »ماه پیشونی« توسط کاربران در یک جشن حوزه موسیقی را می توان دلیلی 
بر سطحی شدن سلیقه موسیقایی مردم در زمان حاضر دانست یا خیر، به بانی فیلم گفت: 
اگر یک نظرخواهی در واقع نوع ارزش گذاری به حساب نیاید، اما باید توجه داشت که به 
هر حال نوعی پژوهش علمی از جامعه است. یعنی نهادهای موسیقایی حق دارند سالیق 
جامعه را ارزیابی کنند. البته نه در قالب فستیوال و اعطای جایزه، اما به اعتقادم خیلی بی ربط 
و بیراه نیست چنین جشن ها و مراسمهایی باشند که سالیق مردم را ارزیابی کنند، چون 
رویکرد عامه به این ترانه ها زیاد شده است. یکی از علت ها آن است که همه مسیرها به 
سمت این ترانه ها سوق پیدا می کند و محدودیتی که برای مسیرهای دیگر موسیقی ایجاد 
کرده اند و اراده ای برای حمایت از موسیقی ای که دارای معیارهای زیباشناختی است، 
وجود ندارد، سبب شده این نوع موسیقی ها ترویج پیدا کند. فضای استیج و تاالرهای 
موسیقی کشور چند سال در اختیار این نوع موسیقی قرار گرفته و تأثیری که از جهت روانی 
روی جامعه می گذارد، بسیار زیاد است. حتی اگر از زاویه روانشناسی هم به ماجرا نگاه 
کنیم، خیلی ها که چندان از موسیقی شناخت ندارند هم از این نوع موسیقی لذت می برند. 

نگاه

 
فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
از  اسالمی  شورای  مجلس 
قدمت  با  تاریخی  اثر  برگشت۵۶۰ 
باالی 8۰سال به کشور با تالش های 
سازمان میراث فرهنگی خبر داد و 
گفت: افزون بر این از ابتدای سال 
و  خصوصی  شی  هزار   1۴۰ نیز 
دولتی نیز ثبت شده است. از سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
در  خواه  آزادی  احد  گردشگری، 
کمیسیون  رئیس  با  جلسه  حاشیه 
مونسان  اصغر  علی  با  فرهنگی 
رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
،گفت:  فرهنگی  میراث  سازمان 
ورود این ۶ میلیون در ۹ ماه امسال 
در حالی است که در سال گذشته 
در طول 12 ماه ۵ میلیون گردشگر 
بودند.وی  کرده  سفر  کشورما  به 
فرهنگی  کمیسیون  جلسه  درباره 
ابتدا  جلسه  این  در  افزود:  مجلس 
حوزه  تفکیک  به  سازمان  معاونان 
وظایف، گزارشی از عملکرد خود 
کمیسیون  عضو  نمایندگان  و  ارائه 
نیز نظرات و پیشنهادات خود را بیان 
کردند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
 ۶ گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
میلیون گردشگر خارجی در ۹ ماه 
گذشته وارد ایران شده اند که نسبت 

گذشته  سال  در  مدت  همین  به 
هستیم.نماینده  شاهد  را  افزایش 
شورای  مجلس  در  مالیر  مردم 
اسالمی ،افزود: 1۰ شهر کشور ثبت 
جهانی شدند که توانستیم با سبقت 
از کشور چین رتبه نخست در ثبت 
جهانی شهرهای تاریخی را به خود 

اختصاص دهیم.
وی یادآور شد: در گزارش مسئوالن 
حوزه  در  فرهنگی  میراث  سازمان 
این  در  که  شد  عنوان  نیز  اشتغال 

از  شغل   ۴۰7 و  هزار   ۴2 حوزه 
شده  شده  ایجاد   ۹7 سال  ابتدای 
است و فروش داخلی صنایع دستی 
نیز در ۹ ماهه گذشته یک هزار و 

2۰۰ میلیارد تومان بوده است.
سازمان  اینکه  بیان  با  خواه  آزادی 
در  نمایشگاه   2۳ همچنین  میراث 
خارج از کشور برای معرفی صنایع 
است،  کرده  ایجاد  داخلی  دستی 
ورود  از  جلوگیری  برای  گفت: 
صنایع دستی خارجی نیز مصوبه ای 

در جهت ممنوعیت آن به تصویب 
رسید که برابر همین ممنوعیت دو 
محموله 2۰ تنی توسط ستاد مبارزه 

با قاچاق و کاال توقیف شد.
وی افزود: در حوزه فروش داخلی 
رشد  18درصد  نیز  دستی  صنایع 
داشته است که بر همین مبنا برای 
نمایشگاه   ۵ دستی  صنایع  عرضه 
دائمی توسط سازمان احداث شده 
است. این نماینده مردم در مجلس 
یادآور شد: همچنین سندی راهبردی 

با تعامل سازمان جهانی گردشگری 
برای توسعه گردشگری کشور تنظیم 
شده و سازمان میراث فرهنگی برای 
نگهداری و طوالنی تر شدن طول 
سفر گردشگران خارجی و همچنین 
توزیع سفر گردشگران نیز سازمان 
میراث فرهنگی برنامه هایی دارد که 

این اقدام نیز قابل تقدیر است.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره های 
ملی و منطقه  ای برای تقویت نشاط 
عمومی در جامعه، گفت: طبق تأیید 
رئیس جمهور تنها دستگاه هایی که 
بوده،  موفق  نشاط  ایجاد فضای  در 
است.  فرهنگی  میراث  سازمان 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
با بیان اینکه آسان سازی سفر و انجام 
سفر حرفه ای در برنامه های سازمان 
داد: 2 هزار  ادامه  دارد،  قرار  میراث 
کارگاره مرمت کاری و یک هزار و 
کشور  در  بوم گردی  روستای   ۴۶7
سخنگوی  است.  شده  شناسایی 
فرهنگی مجلس شورای  کمیسیون 
 ۵۶۰ برگشت  از  همچنین  اسالمی 
سال   8۰ باالی  قدمت  تاریخی  اثر 
سازمان  تالش های  با  کشور  به 
بر  افزون  گفت:  و  داد  خبر  میراث 
این از ابتدای سال نیز 1۴۰ هزار شی 
شده  ثبت  نیز  دولتی  و  خصوصی 

است.

کاریکاتور

نیش نویس خودرو!!!

برگشت 560 اثر تاریخی به کشور

فیلم های کوتاه در جامعه امروز 
مخاطب پذیرترند

شرایط جامعه امروز به گونه ای است که مردم نسبت 
به فیلم های کوتاه و آثار ثانیه ای رغبت  بیش تری نشان 

می دهند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم 1۰۰؛ محمدرضا شفا تهیه 
کننده سینما به انگیزه برگزاری جشنواره فیلم 1۰۰ با 
بیان این مطلب افزود: فرصت محدود مخاطب و میل 
به شنیدن یک پیام در زمان اندک را یکی از دالیل 

استقبال مخاطبان از این فیلم ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: وجود این گونه موضوعات در فیلم ها 
می تواند به گسترش فرهنگ سازی و شناساندن آنها 
به مخاطبان تأثیرگذار باشد و به شکل گیری یک 

جریان اخالقی در سینمای کوتاه ما کمک کند.
تهیه کننده فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« 
استفاده از ایده های تکراری در ساخت فیلم ها را یکی 
از آفت های فیلمسازان دانست و خاطرنشان کرد: 
فیلمسازان باید سعی کنند تا به دور از هر گونه کپی 
کاری و تقلید از سایر فیلمسازان به سراغ ایده های 
جذابی بروند که کمتر در سایر فیلم ها مشاهده شده 
است و سعی کنند تا اولین موضوعاتی که به ذهنشان 
خطور می کند را به عنوان موضوع ساخت فیلم مورد 

تمسک قرار ندهند.
وی با بیان اینکه امروزه زمان فیلمساز برای جذب 
مخاطب کاهش یافته است، عنوان کرد: فیلم ها باید در 
مدت چند ثانیه مخاطب را جذب کنند و با توجه به 
اینکه امروزه در مقایسه با گذشته، گسترش ابزارهای 
بر  فناوری و رسانه های جدید تسلط مخاطبان را 
رسانه ها بوجود آورده است باید گفت کار فیلمساز 

سخت شده است.
شفا یکی از موارد استقبال مخاطبان از جشنواره 
فیلم های 1۰۰ ثانیه ای را  مدیریت زمان آن دانست 
و اظهار داشت: یازده دوره برگزاری این جشنواره  
نشان  دوره  هر  در  آن  از  شکوهتر  با  استقبال  و 
می دهد که جایگاه فیلم های کوتاه کوتاه در زندگی 
این موضوع  پیدا کرده است و  اهمیت  مخاطبان 
به شنیدن  میل  و  زمان مخاطب  کمبود  به خاطر 
یک پیام در زمان اندک است. وی گفت: فیلم های 
صد ثانیه ای بر خالف فیلم های گروه هنر و تجربه 
بیشتری برخوردار است و قصه  از مخاطب عام 
به گونه ای  فیلم ها  این  اندک  زمان  فیلم ها و  این 
است که مخاطب عام هم جزو مخاطبان بیشمار 
آن به حساب می آید. شایان ذکر است دوازدهمین 
حوزه  همت  به   1۰۰ فیلم  بین المللی  جشنواره 
هنری و به دبیری علی قربانی اسفندماه سالجاری 

در تهران برگزار می شود.

خبر

سلیمانی- گلستان: رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی شورای اسالمی شهر گرگان 
از نشست صمیمانه با پرستاران دلسوز گرگانی به 
مناسبت سالروز والدت حضرت زینب کبری)ی( 
و روز پرستار در شصت و هفتمین جلسه این 

کمیسیون خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی 
شهر گرگان، ناصر گرزین در این نشست با بیان 
اینکه پرستاران از جمله اقشار خستگی ناپذیر و 
بی ادعای جامعه هستند، گفت: این قشر متحمل 
زحمات زیادی برای بیمارانمی شوند که جای 
قدردانی ویژه دارد.وی افزود: نقش پرستار نباید 
محدود به بالین بیمار باشد بلکه آنها در جامعه 
نیز بسیار می توانند نقش آفرینی کنند و از علم و 
تجربیات خود جمع زیادی را بهره مند نمایند و 
می توان از توانمندی پرستاران در راستای سالمت 

روحی، روانی و اجتماعی افراد بهره گرفت.
ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
این  ادامه  در  گرگان  شهر  اسالمی  شورای 

نشست همچنین ضمن خیرمقدم گویی و تقدیر 
از پرستاران خانه سالمندان نیکان که در جلسه 
حضور داشتند، خاطر نشان کرد: قطعاً تالش این 
معلوالن  و  سالمندان  نگهداری  برای  پرستاران 

ناتوان اجر دنیوی و اخروی دارد.

گرزین همچنین ضمن تقدیر ویژه از همسران 
جانبازان، بردباری این بانوان را غیرقابل توصیف 
دانست و تاکید کرد: همسران جانبازان الگویی از 
صبر و استقامت هستند که نشان از ایمان و اعتقاد 
راسخ آن ها است و همان طور که اگر زحمات 

حضرت زینب در کربال نبود، انقالب امام حسین 
همسران  خودگذشتگی های  از  می ماند،  ابتر 
جانبازان نیز مایه سربلندی همه زنان ایران است.

خاطر  گرگان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
نشان کرد: پرستاری از جمله مشاغلی است که 
نه تنها تحمل فشار کاری و فیزیکی آن سخت و 
دشوار است، بلکه تبعات روحی آن نیز به دلیل 
شرایط خاص محیط کار به اندازه ای است که 
معموال آن را در زمره مشاغل پر استرس و سخت 
دنیا طبقه بندی می کنند.در ادامه پرستاران حاضر 
در جلسه نیز به بیان مشکالت خود پرداختند و 
موضوعاتی از جمله پایین بودن درآمد، اضافه 
کاری های اجباری، شیفت  شب، عدم برخورداری 
از رفاهیات مناسب، کمبود نیرو، مواجه بودن با 
را  و...  روانی  و  روحی  فشارهای  بیماری ها، 
از مهم ترین مشکالتی عنوان کردند که جامعه 
با آن دست و پنجه نرم می کنند. در  پرستاری 
پایان این نشست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از 

پرستاران حاضر در جلسه قدردانی شد.

جمعی از پرستاران گرگانی در شورای شهر تجلیل شدند

فیلم سینمایی »نیوکاسل« با اتمام ساخت بخش های باقی مانده 
از موسیقی بزودی برای اکران عمومی آماده نمایش می شود.

به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی »نیوکاسل« به کارگردانی 
محسن قصابیان و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور در حال 
حاضر در مراحل پایانی ساخت موسیقی قرار دارد و بزودی 
برای اکران آماده نمایش خواهد شد. »نیوکاسل« سال ۹۵ در 
تهران و در مناطق جنوبی شهر کلید خورد و در ادامه بخش 
هایی از فیلمبرداری آن به دلیل مشکالتی که بین گروه تولید و 
سرمایه گذار پیش آمد نیمه تمام باقی ماند. با این حال و پس از 
گذشت حدود دو سال و با رفع مشکالت سرانجام بخش های 
باقی مانده این فیلم مقابل دوربین رفت و حاال ساخته محسن 
قصابیان در مراحل پایانی فنی قرار دارد. کاوه ایمانی و مژده 
قاجاریه تدوین و سیدمحمود موسوی نژاد نیز صداگذاری این 
فیلم سینمایی را برعهده داشته اند. سازندگان »نیوکاسل« قصد 
دارند پس از اتمام مراحل فنی بالفاصله برای دریافت پروانه 
نمایش و ثبت قرارداد با یکی از سرگروه های سینمایی اقدام 
کنند تا فیلم هر چه زودتر به نمایش درآید. این فیلم مضمونی 
اجتماعی دارد و قصه اعضای یک خانه قدیمی را روایت می 

کند که هر کدام ماجراهای خاص خودشان را دارند… .

 »نیوکاسل«
 در راه اکران

به  »بازیچه«  سینمایی  فیلم 
با  محمدعلی سجادی  کارگردانی 
اتمام کامل مراحل فنی بزودی آماده 

نمایش خواهد شد.
به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی 
»بازیچه« ساخته جدید محمدعلی 

سجادی این روزها در مراحل پایانی صداگذاری و اصالح رنگ 
قرار دارد و بزودی نسخه نهایی آن آماده نمایش خواهد شد.

سجادی درباره وضعیت حال حاضر فیلم جدید خود به بانی 
فیلم گفت: ساخت موسیقی »بازیچه« به تازگی توسط کارن 
همایونفر به پایان رسیده و در حال حاضر فیلم مراحل پایانی 
صداگذاری و اصالح رنگ را پشت سر می گذارد. صداگذاری 

و اصالح رنگ برعهده سیدمحمود موسوی نژاد قرار دارد.
وی همچنین افزود: براساس برنامه ریزی ها نسخه نهایی فیلم 
ظرف دو – سه هفته آتی آماده نمایش می شود و پس از 
آن برای تعیین زمان اکران تصمیم خواهیم گرفت. هر چند با 
وضعیتی که فیلم های آماده نمایش در مواجهه با اکران روبرو 
هستند نمی توان از حاال برای تاریخ دقیق نمایش یک اثر 
تصمیم گیری کرد و باید به انتظار نشست و دید که در نهایت 

چه زمانی فرصت به شما می رسد.
آرمان درویش، ساناز سعیدی، رضا موالیی، آناهیتا درگاهی، )با 
هنرمندی( رویا تیموریان و رضا بابک، )با حضور افتخاری( 
ستاره اسکندری بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. میثم 
فخرایی، سارا عابدی، نیکی میرزایی )نوزاد( دیگر بازیگرانی 

هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

روزهای اپیاین مراحل فین 
»ابزیچه«

دبیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر از آغاز کار داوران برای 
مسابقه  بخش  فیلم های  تماشای 

جشنواره خبرداد.
سیمون سیمونیان دبیر اجرایی سی 
فیلم فجر در  و هفتمین جشنواره 
به شروع  اشاره  با  مهر  با   گفتگو 
داوری بخش های مختلف این دوره از جشنواره فجر گفت: 
داوری آثار راه یافته به جشنواره فیلم فجر از شنبه 2۹ دی ماه 
آغاز شده و داوران در حال تماشای فیلم های راه یافته به بخش 

مسابقه جشنواره هستند.
وی بیان کرد: داوران در محل دفتر جشنواره فیلم فجر در سالن 
سینمایی که برای این کار در نظر گرفته شده، هر روز 2 فیلم 
را می بینند. سیمونیان در پایان گفت: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده، پیش بینی می شود داوری آثار راه یافته به بخش 

مسابقه تا 1۵ بهمن ماه به طول انجامد.
در این دوره از جشنواره محمد احسانی، محمدعلی باشه آهنگر، 
محمد بزرگ نیا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ریما رامین فر 
و محمود کالری داوری 22 فیلم بخش سودای سیمرغ و ۳ 

انیمیشن بلند را عهده دار هستند.
محمد آفریده، حبیب احمدزاده، آیدا پناهنده، سعید سهیلی و 
مازیار میری هم 1۰ فیلم بخش نگاه نو، ۵ فیلم مستند و ۴ فیلم 
کوتاه این دوره را برای انتخاب بهترین فیلم داوری می کنند. بنابر 
کنداکتور سینمای اصحاب رسانه که از سوی روابط عمومی 
جشنواره، سی وهفتم منتشر شده است، فهرست اولیه نامزدهای 

این دوره در تاریخ 21 بهمن ماه منتشر خواهد شد.

داوران »فجر ۳۷« متاشای آاثر را 
آغاز کردند

آغاز برنامه »مروری بر چهل سال 
سینمای ایران« در بارسلونا

به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا و با 
همکاری بنیاد سینمایی فارابی و خانه آسیا، 
نخستین فیلم از مجموعه فیلم های هفتگانه 
»مروری بر چهل سال سینمای ایران« به نمایش 
درآمد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
بنیاد سینمایی فارابی، »مروری بر چهل سال 
سینمای ایران« به مناسبت بزرگداشت چهلمین 
اسپانیا  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد 
برگزار می شود و در نخستین گام از این برنامه 
فیلم »کلوزآپ، نماي نزدیک« ساخته فیلمساز 

برجسته و نامدار کشورمان عباس کیارستمی، 
22 دی )12 ژانویه( در بارسلوناي اسپانیا به 

نمایش درآمد.
نمایش این فیلم با استقبال گسترده اسپانیایی ها 
و ایرانیان مقیم شهر بارسلونا و نیز عالقمندان 

به سینمای ایران قرار گرفت.
همچنین فیلم »مسافران« ساخته بهرام بیضایی 
2۹ دی )1۹ ژانویه( به نمایش درآمد. این دوره
این دوره )۶ بهمن( با نمایش فیلم »روسری 
آبی« ساخته رخشان بنی اعتماد ادامه خواهد 
یافت. گفتني است؛ برنامه »مروری بر چهل 
سال سینمای ایران« شنبه هر هفته ساعت 2۰ 
در سالن سینما ژیرونای شهر بارسلونا برگزار 
ساخته های  بهترین  از  شماری  و  می شود 
سینمایی ایران پس از انقالب اسالمی در آن با 

زیرنویس اسپانیایی به نمایش درمی آید.
»لیال«، »آژانس شیشه  ای«، »من ترانه پانزده سال 
دارم« و »خیلی دور خیلی نزدیک« دیگر فیلم 
این دوره  انتخاب شده برای نمایش در  های 

هستند.

قطعه جدید محمد معتمدی برای 
»لحظه گرگ و میش« منتشر شد

به گزارش پیام زمان ، همزمان با آغاز پخش 
میش«  و  گرگ  »لحظه  تلویزیونی  مجموعه 
کاری از همایون اسعدیان، قطعه جدید محمد 

معتمدی برای این سریال منتشر شد.
این قطعه با صدای محمد معتمدی و تنظیم 
فرهاد اسعدیان، بازخوانی ترانه معروف »سنگ 
قبر آرزو« با صدای آرتوش است که از آن در 
تیتراژ پایانی این سریال بهره گرفته شده است.

»لحظه گرگ و میش« به نویسندگی مونا انوری 
زاده و همایون اسعدیان در ۵۰ قسمت تولید 
شده و هر شب ساعت 2۰:۴۵ به روی آنتن 
شبکه سه سیما می رود. ساعات بازپخش این 
سریال ۰۰:۳۰ بامداد، ۰۹:۳۰ صبح و 1۴:1۵ 

روز بعد است.
عاشقانه »لحظه گرگ و میش« روایت فراز و 
فرود زندگی خانواده  ای اصیل در طول سه 
این  دختر  تنها  زندگی  محوریت  با  و  دهه 

خانواده است.
فاطمه گودرزی، شهره سلطانی، فرید سجادی 
دهقانی،  المیرا  کمالی،  علیرضا  حسینی، 

ناصر  برزعلی،  پانیذ  محمودی فرید،  حسام 
سجادی حسینی، نیما نادری، پاشا رستمی، 
امانی،  احسان  آقاپور،  وحید  خدایاری،  رها 
آیدا  زاده،  حاجی  مریم  احصایی،  سیامک 
ساداتی،  زهره  مسعودیان،  مهرنوش  نامجو، 
اکبری،  مهتاب  مهدی مالک، رضا حجری، 
فراز مدیری، شبنم قربانی و اِروین گالستیان 
با حضور لیال بلوکات و محمدرضا مالکی 
ترکیب بازیگران این مجموعه را تشکیل می 

دهند. 


