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به گزارش زمان، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با رد اتهامات 
تکراری مطرح شده نسبت به ایران در بخشی از بیانیه مشترک 
اینگونه  اقدام،  این  کردن  محکوم  با  مصر،  و  سعودی  عربستان 

2اتهامات را بی پایه دانست.

واکنش ایران به بیانیه مشترک 

عربستان و مصرعلیه تهران
از  ربیعی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  به گزارش زمان، 
خیز بزرگ اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال 
97 خبر داد و گفت که نتایج این طرح در سال آینده به خوبی 

قابل رویت خواهد بود.

به گــزارش زمان،ســازمان وظیفه عمومــی ناجا تمام 
مشــموالن فوق دیپلم ،دیپلم و زیردیپلم دارنده برگ 
آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اسفند ماه سال 96 را به 

خدمت سربازی فراخواند.
7

 خیز اشتغال فراگیر

 از اردیبهشت ماه سال آینده 

مشموالن کاردانی، دیپلم و 

زیردیپلم فراخوانده شدند
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رئیس جمهور: هیچ کس نباید نگران موشک های ایران باشد

ضربه به دولت، ضربه به نظام است
سرمقاله

کاالهای گران نشده را اطالع 
دهید تا مسئولین اقدام کنند!

نگاه روز

 سه راهکار برون رفت
 از بحران ارزی 

قدم زدن با مردگان در 
کلیسای جامع سنت اشتفان

روزهای پایانی سال برای هرکسی جلوهء خاصی 
دارد و افراد بنا به الگوهای تربیتی- شخصیتی 
برای  را  متغیری  تفکراِت  و  رفتارها  دارند،  که 
آغاز سال نو از خود نشان می دهند.یکسری از 
افراد، دل به طبیعت می زنند و فارغ از شلوغی 
های شهر، گوشه دنجی را برای کسب آرامش، 
و  ماندن  خانه  در  ای  عده  کنند.  می  انتخاب 
پذیرایی و دید و بازدید را به هر کوه و جنگلی 
ترجیح می دهند و گروهی که البته در اقلیت 
قرار دارند، کتاب خوان می شوند. اما همگان بر 
این نکته صحه می گذارند که هر فردی در هر 
بیاشامد  و  باید بخورد  بگیرد،  قرار  گروهی که 
اما دراین گرماگرِم  و بی شک اسراف نکند! و 
آیا  محصوالت،  و  اجناس  قیمت  آوِر  سرسام 
بهاری  نوع  از  آشامیدن  و  برای خوردن  جایی 
وعیدانه با هزار و یک تنقالت و شیرینی، باقی 

مانده که اسراف هم بشود! 
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3 الهام آمرکاشی
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برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام 25 اسفند 

توسعه کسب و کار اینترنتی اولویت سال ۹7

سردار سالمی: 

نیست  مهار  قابل  ایران  دفاعی  قدرت   

مهدی عبدی

محمد صادق حمیدیان

به گزارش زمان، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت ضمن تبریک ایام میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن و گرامیداشت مقام مادر و میالد امام خمینی )ره( به مردم ایران، گفت: فاطمه زهرا)س( الگویی برای همه افراد جامعه و انسان هاست.
حجت االسالم حسن روحانی اظهار داشت: به تعبیر امام معصوم فاطمه اطهر )س( یک اسوه حسنه و الگوی نیکو و زیبا برای همه مردم جهان است. صبر، استقامت، عبادت، ایمان و دفاعش از حق می تواند راهنما و الگوی ما باشد.روحانی با بیان اینکه روز زن 

در ایران تنها به معنای یک روز تقویمی و تشریفاتی نیست، گفت: روز زن در واقع تجدید پیمان با فرهنگ اسالم و دستورات قرآن و سیره پیامبر)ص( و ائمه هدی)ع( نسبت به زنان جامعه است.

: وزیر ارتباطات اعالم کرد

آگهی مزایده عمومی خودرو / شماره  13۹6/2
»اداره کل  کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری«

به   مزایده عمومی  از طریق  به شرح ذیل  انتقال  قابل  به صورت  را  داردتعداد یکدستگاه خودرو سبک  درنظر 
فروش برساند. 

*تاریخ بازدید و شرکت در مزایده از تاریخ 96/12/17 لغایت 12/27/ 96
آدرس و تلفن محل بازدید:  شهرکرد ـ  مجتمع ادارات ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(  ، اداره تدارکات و پشتیبانی ، در 
صورت نیاز با شماره تلفن 32261819ـ 038 و همراه 09133825141) اداره تدارکات و پشتیبانی( تماس حاصل نمایید.توجه : 1ـ 
همراه داشتن کارت شناسایی )فقط کارت ملی(  جهت  بازدید از خودروها جهت هریک از مراجعین الزامی است. 2ـ تاریخ اعالم 
برندگان مزایده حداقل 1روزپس ازآخرین مهلت شرکت درمزایده می باشد.3ـ متقاضیان می بایست وجه شرکت درمزایده وسیله 
نقلیه موردتقاضا رابه حساب 0107887313000به نام کمیته امداد امام خمینی )ره( نزد بانک ملی شعبه امام حسین )ع( واریزنمایند. 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

ردیف
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نوع وسیله نقلیه

تویوتا دوکابین

مدل
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شماره پالک

44ـ 667ب57

مالحظات

ـ

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی گفت:امروز 
رتبه ایران در شاخص سالمت اداری ۱۳۰ است و 
امیدواریم پس از یک دوره ۳ساله بتوانیم ۴۵رتبه 

ارتقا داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید انصاری در 
پیرامون تصویب نامه  هفتمین اجالس هم  اندیشی 
حقوق شــهروندی در نظــام اداری گفــت: نظام 
اداری آیینه  ای از رفتار عمومی مردم اســت و باید 
به رسمیت شــناختن حقوق شهروندان تبدیل به 
یک باور و نگرش عمومی شــود.وی با اشاره به این 
موضوع که شکل  گیری دولت  ها به مفهوم حاکمیت 
با اهدافی انجام می  شــود که تمــام آن اهداف با 
حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، افزود: 
دســته اول این اهداف تامین زیرساخت  های مورد 
نیــاز جامعه برای بهبود زندگی مردم اســت. این 
زیرســاخت  ها هم می  تواند مانند ایجــاد جاده یا 
تاسیسات زیربنایی سخت افزاری باشد و هم می-

 تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق 
حــق و یا تامین امنیت مردم به صورت نرم افزاری 
باشد. این زیرســاخت  ها و نحوه ارائه و بهره  مندی 
مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی 
دارد. رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور، 
بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت 
باید به مــردم ارائه کند و گفــت: خدماتی مانند 
آموزش و تحصیل فرزنــدان این مردم در مدارس 
یا دانشگاه ها، خدمات بهداشــتی و درمانی از این 
دســت اهداف اســت. اینکه مردم بتوانند خدمات 
مناســب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند 
جزء حقوق اساسی شــهروندان هر کشوری است. 
بهره  مندی شهروندان از اینگونه خدمات حق آنها و 
تکلیف و وظیفه دولت  هاست و هر نوع کوتاهی در 
این زمینه تضییع بخشی از حقوق شهروندی است.

وی بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی 
برای انجــام فعالیت  هایی دانســت که مردم می-

 خواهند برای زندگی و تامین معیشــت خود انجام 
دهند و اظهار داشت:دولت  ها باید شرایطی را فراهم 
آورند که شهروندان در یک فضای توأم با مساوات 
و عدالت بتوانند در هــر حوزه ای که برای گذران 
زندگی خود عالقمند هستند، فعالیت کنند. همه 
این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود از مصادیق 
تضییع حق شهروندان است.انصاری افزود: معموال 
گســتره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش -

هاســت و ارتقای ســالمت اداری و مقابله با فساد 
باید بیشــتر در این حوزه متمرکز شود.وی تصریح 
کرد: اصوال بحث شناسایی و به رسمیت شناختن 
حقوق شهروندان و تالش در جهت تامین آن قبل 
از اینکه مقولــه  ای اداری و از جنس وضع مقررات 
باشد، مقوله  ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش-

 ها و باورها اســت؛ بنابراین در بحث رعایت حقوق 
شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده  ای هستیم.

معاون رئیس جمهور گفت: ضرورت رعایت حقوق 
آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود. یعنی 
قبل از اینکه حاکمیــت، دولت و نهادهای اجرایی 

بخواهند این حقوق را به رســمیت بشناسند این 
خود مردم هســتند که باید از حقوق خود مطلع 
شــوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می  توانند از 
حاکمیت حقوق خــود مطالبه کنند، ولی اگر این 
شــناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی 
مطالبه منفعت  گرایانه خواهند داشت.انصاری افزود: 
بعد از به رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین 
اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیینه  ای از 
رفتار عمومی مردم اســت. فرهنگ رفتاری و نوع 
نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری 
و نگرش و باورها در جامعه نیســت و تاثیر متقابل 
بر روی یکدیگر می  گذارند.وی با انتقاد از کم کاری 
دســتگاه های فرهنگی در زمینــه آموزش حقوق 
شــهروندی تصریح کرد: دستگاه های فرهنگی در 
شناساندن حقوق شهروندان و نهادینه کردن آن در 
باور مردم به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی 
نقش بسزایی دارند که متاسفانه این وظیفه را کامل 
انجــام نمی  دهند.معاون رئیــس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم 
برنامه جامع اصالح نظام اداری از ســال ۹۷ تا ۹۹ 
گفــت: برای مرحله دوم برنامــه جدیدی را تحت 
عنوان »ارتقای ســالمت و مبارزه با فساد در نظام 
اداری« به عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه 

تعریف کرده  ایم.
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور بیان 
داشت: برای مقابله با فســاد در درون نظام اداری 
باید شدت عمل بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم 
شاهد ارتقای شاخص سالمت در نظام اداری باشیم. 
به دنبال بلند پروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران 
در این شاخص ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک 
دوره سه ســاله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع 
اصــالح نظام اداری بتوانیم حــدود ۴۵ رتبه ارتقا 
داشته باشیم تا رضایت مندی مردم و تامین حقوق 

آنها در نظام اداری افزایش یابد.

هدفگذاری ارتقای ۴۵ رتبه ای در شاخص سالمت اداری

 یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان سیاسی وزیران خارجه ایران و ۱+۵، ۱6 مارس 
برابر با 2۵ اسفند در شهر وین برگزار می شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این نشست در شرایطی برگزار 
می شود که آمریکا پیوسته در پی نقض برجام بوده و ایران همواره نسبت به این موضوع اعتراض کرده است.

قرار اســت یک روز قبل از این نشســت، قدرت های اروپایی با مقامات آمریکایی در شهر برلین تعهدات این 
کشور نسبت به برجام را گوشزد کنند.

نجفی: آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست
نماینــده دایم ایران در آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: ما همواره در ســطوح مختلف تاکید 
کرده ایم که برجام مسیری یکطرفه نیست و اجرای 
تعهدات از ســوی ایران در صورتی می تواند ادامه 
یابد که کلیه طرف های دیگر برجام به اجرای کامل 

و بی قید و شرط تعهدات خود ادامه دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رضا نجفی طی 
ســخنانی در سومین روز از نشست فصلی شورای 
حــکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی در وین با 
تاکید بــر این که » هرچیزی بجــز اجرای کامل 
تعهدات با حسن نیت، بر خالف متن و روح برجام 
است.« در بخشی از سخنانش در واکنش به »برخی 

تفاسیر خودسرانه که بر خالف متن صریح بخش 
های مختلف ضمیمه یک برجام و سابقه مذاکرات 
مربوط به آن مطرح شــد« اظهار کرد: آژانس در 
جایگاه تفسیر برجام نیست. این موضوع منحصرا 
در صالحیت کمیســیون مشترک قرار دارد که با 
اجماع در این زمینــه اقدام کند. از اینرو، بند 2۵ 
گزارش حاضر صحیح نیست و می بایست اصالح 
گردد.وی که در پاسخ به ادعاهای نماینده آمریکا 
ســخن می گفت، هم چنین در بخــش دیگری از 
اظهاراتش با اشاره به دسترسی رژیم صهیونیستی 
به ســالح های هسته ای یادآور شد:  رژیمی که با 
تمام توان از هیچ کوششی برای جلوگیری از نهائی 

شدن برجام دریغ نورزید، در کمال تعجب صحبت 
از نگرانــی در باره اجرای برجام می کند که خیلی 
مضحک اســت. این رژیم با تاریخچه ای مملو از 
تجاوزگری و اشغالگری همه قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل که در پاسخ به اقدامات مکرر 
تجاوزکارانه و اشــغال غیر قانونی و فجایع مستند 
ارتکابی، سیاســت های آپارتاید و جنایات جنگی 
علیه مردم فلسطین صادر شــده را آشکارا نقض 
کرده اســت. این رژیم نمی تواند با چنین سخنانی 
بر برنامه سالح های هسته ای غیرمشروع خود، که 
تهدیدی واقعی برای صلــح و امنیت منطقه ای و 

بین المللی است، سرپوش بگذارد.   

بروجردی از آمادگی ایران برای مذاکره با عربستان خبر داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه اختالف 
ایران و عربســتان، اختالف شیعه و سنی نیست 
اعالم کرد: بارها عنوان کرده ایم و تکرار می کنیم 
آمادگی گفت وگو با عربستان برای حل مشکالت 

در منطقه را داریم.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایرنــا، عالء الدین 
بروجردی که برای شرکت در همایش اقتصادی 
ســاراتوف روســیه با عنوان »آینده مناطق ؛ 
توســعه همکاری ها« به این کشور سفر کرده 
بود طی نشســت خبــری در ســفارت ایران 
در مســکو این مطلب را بیــان کرد.وی گفت: 
ضمن محکوم کردن نســل کشــی در یمن و 
ظلم چندین ســاله به ملت بحرین، امیدواریم 
عربستان شرایطی ایجاد کند که به صلح پایدار 
در منطقه کمک کند.بروجردی اظهار داشــت: 
جنگ هایی که به منطقه تحمیل شــد، جنگ 

های نیابتی اســت کــه آمریکایی هــا بعد از 
شکســت در عراق و برای جلوگیری از کشته 
شدن سربازان خود به منطقه تحمیل می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکا تبدیل به 
چالش امنیتی در جهان شــده اســت چرا که 
در هر نقطه بحرانی در جهــان وقتی ابتکاری 
خودجوش برای صلح پایدار ایجاد می شــود، 
خشمگین می شود.وی گفت: به نظر می رسد 
تنها زبانی که آمریکا متوجه می شود زبان زور 
است و به خاطر همین پوتین را به خاطر مقابله 
در برابر گزافه گویی های دولت آمریکا تحسین 
می کنیم چرا که این سیاســتی اســت که ما 
ایرانیان در جمهوری اسالمی دنبال می کنیم.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاربه 
انتخابات ریاست جمهوری در روسیه گفت که 
از مجلس شورای اسالمی ایران نیز برای حضور 

در زمان انتخابات و نظارت بر انتخابات ریاست 
جمهوری روســیه دعوت شده است.وی گفت: 
بزودی هیاتی در این ارتباط راهی روســیه می 
شود و احتماال این هیات به ریاست رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس راهی روسیه خواهد شد.

امضای قرارداد تولید 
۴۵۰ واگن مترو با چین

قرارداد تولید و تامین ۴۵۰ دستگاه واگن مترو برای 
به  و چین  ایران  بین  تبریز،  و  اهواز، شیراز  شهر های 

امضا رسید.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، در ادامه مذاکره با 
شرکت های مهم خارجی برای انجام پروژه 2۰۰۰ واگن 
ریلی مورد نیاز کشور، موضوع همکاری با شرکت پوژن 
در دستور کار قرار گرفته بود که با توجه به چندین 
دور مذاکرات فنی و تجاری با طرف خارجی درخصوص 
مدل و شرایط همکاری، توافقات خوبی با شرکت پوژن 

بین  امور  مدیرکل  عراقچی  گردید.سیدعلی  حاصل 
الملل ایدرو در این باره گفت: در این قرارداد به منظور 
حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در حوزه واگن 
سازی طرف خارجی ملزم به همکاری با شرکت واگن 
پارس اراک شد لذا تولید و تأمین واگن های مورد نیاز با 
فناوری روز دنیا )برای اولین بار در شرکت واگن پارس( 
با مشارکت شرکت خارجی انجام خواهد شد.عراقچی 
قرارداد مذکور ۴۵۰ دستگاه  واگن ها در  تعداد  افزود: 
برای شهر های اهواز، شیراز و تبریز خواهد بود و شرکت 
پوژن متعهد شده است اعتبار مالی تا سقف ۸۵ درصد 
همکاری  این  کند.در  تأمین  چین  کشور  منابع  از  را 
نهایت ۵۹  و در  به طور متوسط ۳۵ درصد  مشترک 
ایران  در  آلومینیومی  واگن های  سازی  داخلی  درصد 
انجام می گیرد که با این توافق برنامه استفاده از حداکثر 
توان ظرفیت داخلی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی 

تحقق پیدا خواهد کرد.
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ظریف: اشغال و سیستم آپارتایدی چندان 
دوامی ندارد

محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه ایــران در پیامی توییتری 
در واکنش به اظهارات ضدایرانی بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی نوشت: هیچ گاه اشغال سرزمین دیگران دوام 
نداشته اســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران در توییت تازه خود نوشت: برخالف ادعای 
نتانیاهو، واقعیت این است که اشغال غیرقانونی سرچشمه بیشتر 
مشــکالت منطقه ماســت. هیچ گاه در تاریخ، اشغال سرزمین 
دیگران دوام نداشته است.این اشغال و سیستم آپارتایدی که آن 
را استمرار می بخشد، نیز چندان دوام نمی آورد.نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی روز سه شــنبه در کنفرانس کمیته روابط عمومی 
آمریکا - اســرائیل)آیپک( در نیویــورک از دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریــکا برای تصمیم او در انتقال ســفارت آمریکا به 

قدس و سیاست های ایران ستیزانه اش تشکر کرد.

 برگزاری جلسه استیضاح ربیعی و آخوندی؛ 
هفته آینده 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه استیضاح 
وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه و استیضاح راه و 
شهرســازی روز سه شنبه هفته آینده برگزار می شود.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، اکبر رنجبرزاده افزود: جلســه استیضاح علی 
ربیعی وزیر کار روز یکشــنبه هفته آینده و آخوندی وزیر راه سه 
شنبه آینده برگزار می شود.وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای جلسه 
استیضاح وزیر جهاد کشاوزی چهارشنبه هفته آینده است، ولی به 
دلیل آنکه دیروز طرح استیضاح وزیر جهادکشاورزی اعالم وصول 
شــده هنوز وزیر جهاد کشاورزی نظر نهایی خود را در مورد روز 
اســتیضاح اعالم نکرده است.طرح استیضاخ علی ربیعی و عباس 
آخوندی وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در 
جلسه روز سه شنبه مجلس و طرح استیضاح محمود حجتی وزیر 

جهاد کشاورزی در جلسه دیروز مجلس اعالم وصول شد.

 مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم
 فراخوانده شدند

سازمان وظیفه عمومی ناجا تمام مشموالن فوق دیپلم ،دیپلم و 
زیردیپلم دارنده برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اسفند 
ماه ســال ۹6 را به خدمت ســربازی فراخواند.به گزارش زمان 
به نقل ازپایگاه خبری پلیس، ســازمان وظیفه عمومی ناجا با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: تمام مشــموالن کاردانی،دیپلم 
و زیردیپلــم متولد ۱۳۵۵ تا پایان اســفند ماه ۱۳۷۸ که برگ 
آمــاده به خدمــت به تاریــخ ۱۹ / ۱2 / ۹6 دریافت کرده اند، 
می بایســت با مراجعــه به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+۱۰( ، برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز 
آموزش را دریافت و برابــر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطالعیه آمده است،مشــموالن ساکن تهران بزرگ می 
بایســت ساعت 6 صبح روز شــنبه مورخ ۱۹اسفند ماه ۱۳۹6 
و مشموالن ساکن سایر استان ها نیز ساعت هفت صبح تاریخ 
یاد شده در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن 
به مراکز آموزش نیروهای مســلح اعالم شــده، حضور یابند تا 
بــه خدمت دوره ضرورت اعزام شــوند.عدم حضور به موقع در 
زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محســوب می شود و 
برابر مــاده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ، محرومیت های 
اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت .تمام مشموالن مورد 
 نظر می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی ســرباز به نشــانی

 www.vazifeh.ir مدارک و وســایل مورد نیاز جهت ارائه 
به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

واحدهای کوچک صنعتی عارضه یابی می شوند

ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران با دانشگاه 
خوارزمی تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اســاس آن واحدهای 

کوچک و متوسط صنعتی عارضه یابی می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای 
صنعتی ایران، در راستای گســترش همفکری و همکاری های 
آموزشــی - پژوهشی، تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان 
صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران با دانشگاه خوارزمی 
منعقد شــد. در این تفاهمنامه که به امضــای »صادق نجفی« 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و 
»محمدعلی سبحان الهی« رئیس دانشگاه خوارزمی رسید، مقرر 
شــد طرفین برای راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در مراکز 
خدمات فناوری و کســب و کار در همه اســتان ها و نیز تدوین 
 ICT راهکارهای مناسب عملیاتی برای راهبری شهرک صنعتی

تهران همکاری های مشترک انجام دهند.

حضور رهبر معظم انقالب در منزل 
شهید محمدحسین حدادیان 

خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اســالمی  انقالب  رهبــر 
۱۵اســفندماه در منــزل 
محمدحســین  شــهید 
حدادیــان - از شــهدای 
اغتشاشــات اخیر تهران- 
حضــور یافتند.به گزارش 
زمان به نقل ازپایگاه دفتر اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، شهید 
محمدحسین حدادیان بسیجی روز ۳۰ بهمن سال 
جاری و در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
به دست اغتشاشگران در خیابان پاسداران تهران به 
شهادت رسید.رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین 
در منزل شهید سیدعلی اندرزگو حضور یافتند و با 
ذکر خاطراتی از آن شهید، یاد او را گرامی داشتند.

تعقیب قضایی برای برگزارکنندگان 
مراسم روز زن در برج میالد

دادستان کل کشــور به دادستان عمومی و انقالب 
تهران دســتور داد با بررسی مراسم برگزار شده در 
برج میالد تحت عنوان بزرگداشــت روز زن برخورد 
الزم را با متخلفان این مراسم انجام دهد.به گزارش 
زمان به نقل ازروابط عمومی دادســتانی کل کشور 
به دنبال برگزاری مراسمی خالف هنجارها و عفت 
عمومی کشــور، تحت عنوان بزرگداشت روز زن در 
ایام خجسته میالد بانوی بزرگ اسالم، الگوی عفت 
و پاکدامنی و مظهر فضائل اخالقی حضرت فاطمه 
زهرا )س ( توسط شهرداری تهران در سالن همایش 
های برج میالد، دادســتان کل کشور با ابراز تأسف 
نســبت به برگزاری این مراسم،  به دادستان تهران 
دســتور تعقیب و پیگیری الزم و برخورد قانونی با 

هنجارشکنان و متخلفین را صادر کرد.

مرگ ساالنه 30 هزار نفر بر اثر 
آلودگی هوا در کشور 

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی گفت: هر ســال 2۹ هزار و ۵۰۰ 
نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور جان می بازند که 
2۱ هزار نفرشــان به علت بیماری قلبی و عروقی 
می میرند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رضا ملک 
زاده دیروز در همایش بررسی راهکارهای دستیابی 
به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: بیماری هــای مزمن و غیر واگیر مهمترین 
عامل مرگ زودرس ایرانیان قبل از ۷۰سالگی است 
و بیماری های قلبی و عروقی, تنفسی, سرطان و 
دیابت مهمترین این بیماری ها هستند.وی گفت: 
آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد , در سال 
۹۴ حدود ۳۸۵ هزار مرگ در کشور رخ داده است. 
۵۵درصد این مرگها قبل از ۷۰ سالگی و زودرس 
بوده و 2۵ درصد این مرگ ها یعنی حدود ۹۴ هزار 
مرگ قبل از۵۰ سالگی رخ داده است.معاون وزیر 
بهداشت گفت: ۵۰ درصد ایرانیان باالی ۵۵ سال 
فشــار خون باال دارند و ۴۵ درصد ایرانیان باالی 
۵۰ ســال به چربی خون باال گرفتار هستند.ملک 
زاده افزود: باید برای آینده کشــور و پیشگیری از 
بیماری های مزمن و غیر واگیر برنامه ریزی داشته 
باشــیم و بخش مهمی از تحقیقات کشور باید بر 
کاهش آلودگی های زیست محیطی و پاسخگویی 
به چالش های کشور متمرکز باشد.وی ادامه داد: 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور نقش مهمی در 
رفع چالشهای سالمت دارند اما هم اکنون به علت 
تاخیر یکساله در پرداخت حقوق پزشکان و کادر 
بهداشتی و درمانب با مشکل مواجه هستیم و طرح 

تحول سالمت دچار مشکل شده است.

اخبار

روزنه
کالمامیر

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت ضمن تبریک ایام میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن و گرامیداشــت مقــام مادر و میالد امام 
خمینی )ره( به مردم ایران، گفت: فاطمه زهرا)س( الگویی برای همه 

افراد جامعه و انسان هاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم حسن روحانی دیروز در 
این جلسه اظهار داشت: به تعبیر امام معصوم فاطمه اطهر )س( یک 
اســوه حسنه و الگوی نیکو و زیبا برای همه مردم جهان است. صبر، 
استقامت، عبادت، ایمان و دفاعش از حق می تواند راهنما و الگوی ما 
باشــد.روحانی با بیان اینکه روز زن در ایران تنها به معنای یک روز 
تقویمی و تشــریفاتی نیست، گفت: روز زن در واقع تجدید پیمان با 
فرهنگ اسالم و دستورات قرآن و سیره پیامبر)ص( و ائمه هدی)ع( 
نسبت به زنان جامعه است.رئیس جمهور تصریح کرد: ما مردساالری، 
زن ساالری، مرد ســتیزی و زن ستیزی را قبول نداشته و نه مرد را 
مایه خیر مطلق می دانیم و نه بر اســاس برخی از افکار نادرستی که 
وجود دارد، زن را منشــأ شــر می دانیم؛ زن و مرد هر دو انسان و در 
پیشــگاه خداوند دارای کرامت و عزت هســتند و برتری و مقام آنها 
وابســته به ایمان، تقوا و مجاهدت خودشان است.روحانی با اشاره به 
اینکه جنســیت دخالتی در کرامت و عزت انسانی مرد یا زن ندارد، 
افزود: معتقدیم بســیاری از فاصله جنسیتی که امروز در جوامع دنیا 
وجود دارد، ناصحیح و آنچه اسالم می خواهد، عدالت واقعی جنسیتی 
اســت.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: خوشــبختانه امروز در فضای 
اجتماعی جامعه ما زنان در پی حقوق واقعی خودشــان هستند و از 
ابتدای پیروزی انقالب تاکنون در علم، دانش و مشــارکت اجتماعی 
نقش آفرین بوده اند.روحانی با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقالب 
اســالمی و تعبیری که امام راحل راجع به این نقش داشته اند، گفت:  
امروز نیز در انتخابات متعدد در ایران و در تمام تظاهرات و راهپیمایی 
ها که به نفع نظام انجام می گیرد و نیز در مسایل اجتماعی و مشاغل 
مختلف مدیریتی، علمی، دانشــگاهی، پزشــکی و مســئولیت های 
گوناگون، حضور زنان پررنگ اســت.رئیس جمهــور ادامه داد: امروز 
بواسطه فضای مجازی که بوجود آمده، زنان فرصت جدیدی برایشان 
ایجاد شــده تا هم نظرات شــان را اعالم کنند و هــم دانش و اعتقاد 
خودشــان را تبیین کرده و برای اشــتغال محترمانه و عزتمندانه در 
جامعه تالش کنند.روحانی خاطرنشــان کرد: بنابراین روز زن، به این 
معناست که مقام مادران و زنان را پاس بداریم و از همه مهم ترازسیره 
و روش زندگی فاطمه اطهر)س( و ائمه هدی و پیامبر اسالم)ص( به 
خوبی استفاده و بهره برداری کنیم.رئیس جمهور افزود: امروز باالترین 

نیاز ما در جامعه اســوه قرار دادن پیامبر)ص( و ائمه هدی)ع( برای 
زندگی است چراکه آنچه می توانیم به عنوان مشکل جامعه مان قلمداد 
کنیم تنها مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. البته ممکن 
اســت در این زمینه ها هم مشکالتی باشــد اما از همه مهم تر اینکه 
نگذاریم مشکالت بداخالقی در جامعه ما رسوخ کرده و از هم فاصله 
بگیریم.روحانی اظهار داشــت: باید مســایل و مشکالت کشور حل و 
فصل شود و در این راستا همه باید دست به دست هم دهیم؛ اینطور 
نیســت که در برابر مشکالت جامعه فقط دولت مسئول است و بقیه 
سخنگو هستند. اگر بناســت کسی از طرف ملت سخنگو باشد، این 
رئیس جمهور است که منتخب مردم بوده و می تواند بهترین سخنگو 
از طرف مردم، مطالبات و خواســت مردم باشد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه نادرســت است که برخی فکر کنند، سخنگوی مردم هستند و 
دولت صرفاً باید پاســخگو باشد، اظهار داشت: دولت مسئولیت هایی 
دارد و در برابر مسئولیت های خود پاسخگوست و این در حالی است 
که همه نهادها، قوا، ارکان و ارگان ها، در قبال ملت مســئولند و همه 
باید پاســخگو بوده و به قانون اساسی عامل باشند و کسی که طبق 
قانون اساسی می تواند راجع به قانون اساسی حرف بزند، سوال کند و 
تذکر دهد و توضیح بخواهد، رئیس جمهور است و بنابر این همه باید 
به وظایف خود به خوبی عمل کنیم.روحانی با اشاره به ضرورت حفظ 
انســجام اجتماعی و استقرار اخالق سیاســی و اجتماعی در جامعه، 
گفت: در این راســتا باید بدانیم انتخابات ۴ سال یکبار بوده و هر روز 
انتخابات نیســت؛ مردم در 2۹ اردیبهشت پای صندوق آراء آمدند و 
نظر خودشان را اعالم و رئیس جمهور و اعضای شورا را انتخاب کردند 
کما اینکه در مقاطع دیگر نمایندگان مجلس و خبرگان را به همین 
شــکل برگزیدند.رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند 
هنوز دوران انتخابات است و یادشــان رفته که انتخابات تمام شده، 
اظهار داشــت: بسیاری از سخنان، حرف ها و نکات از طرف افرادی به 
گوش می رســد که وقتی عمق آن حرف شکافته شود معنایش این 
است که هنوز ما در فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی هستیم.روحانی 
با بیان اینکه امروز روز حل مشــکالت مردم است و همه باید در این 
مســیر دست به دست هم دهیم، خاطرنشــان کرد: همه حق دارند 
انتقاد کنند، انتقاد وظیفه همه و در اسالم به معنای سخن دلسوزانه 
و اصالح گرانه است؛ همه در برابر پیشوایان و مسئولین حق نصیحت 
دارند؛ نصیحت همان انتقاد ســازنده و دلســوزانه است و تخریب به 

معنای نقد نیست.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه همه ما بندگان خداییم و همه باید 
احساس مسئولیت کنیم، اظهار داشت: باید باور کنیم، ضربه به دولت، 
ضربه به نظام اســت. اگر کســی فکر می کند، تضعیف دولت موجب 
تقویت نظام می شــود در اشتباه اســت. بخش بزرگ مسئولیت و بار 
ســنگین نظام بر عهده دولت بوده و صدها هزار کارگزار در سراســر 
کشور به عنوان دولت، خادم مردم هستند و تالش می کنند.روحانی با 
بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند که اگر دولت تضعیف شد، نهادهای 
دیگر تقویت می شــوند، گفت: اینطور نیست؛ ما امروز در یک کشتی 
نشســته ایم و اگر بخشی از کشتی را تخریب شــود، همه کشتی با 
هم غرق می شــود.رئیس جمهور افزود: پیروی از سیره پیامبر)ص( و 
ائمه هدی)ع( به همین معنا اســت که به دنبال اخالق، انسجام ملی، 
رفاه ملت و حل مشــکالت مردم باشیم و همه در این زمینه احساس 
مسئولیت کنیم و دست به دست هم دهیم.روحانی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به تحرکات برخی کشورها در منطقه نسبت به 

ایران و دنبال کردن ماجرای قدیمی ایران هراسی از سوی آنها، گفت: 
ایران به دنبال عزتمندی بوده و هست اما هیچگاه به فکر زورگویی و 
تجاوز به دیگران نبوده و نخواهد بود؛ تاریخ هم نشان می دهد که ملت 
ایران هیچگاه به ملتی ظلم نکرده و ســرزمین کسی را غصب نکرده 
است؛ ما هیچگاه همســایگان خود را بمباران نکرده و هر روز مردم 
منطقه را در فشار قرار ندادیم و نه تنها مردم را از سرزمین خودشان 
آواره نکردیــم، بلکه آوارگان دیگر را هم به میهمانی پذیرفتیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه ایران کشوری در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت 
است، تاکید کرد: همه باید بدانند که ما نگران رشد دیگران نیستیم و 
می دانیم در این منطقه وقتی به تعالی می رسیم که همه با هم رشد 
کنیم و دلمان می خواهد همه کشورهای همسایه و منطقه در رشد و 
در مسیری باشند که موجب تعالی مادی و معنوی همه است.روحانی 
با بیان اینکه قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و بویژه 
قدرت نظامی جمهوری اســالمی ایران علیه دیگران نیست، افزود: ما 
قدرت نظامی مان را تقویت نمی کنیم تا کشــوری را مورد حمله قرار 
دهیم، بلکه قدرت دفاعی ما صرفاً بازدارنده و یا در شرایطی برای دفاع 
از کشور است.رئیس جمهور اظهار داشت: سالح ما برای صلح، تقویت 
ثبات و امنیت و برای این اســت که دیگران قصد تجاوز به کشورمان 
را نداشته باشند؛ پس هیچ کس نباید نگران سالح، موشک یا تقویت 
بنیه دفاعی ایران باشــد، چون تاریخ این واقعیت را به ما می گوید ما 
در طول ۴۰ ســال بعد از انقالب به کسی تجاوز نکردیم درحالی که 
اگر به دنبال سلطه طلبی بودیم در بسیاری از مقاطع، شرایط مناسب 
وجود داشت ولی از هیچ فرصتی سوء استفاده نکردیم.روحانی با بیان 
اینکه ما از قدرت خود همواره برای تقویت دیگران اســتفاده کردیم، 
گفت: روزی که کشــورهای دیگر به هم تجاوز کردند، ما پذیرای هر 
دو بودیــم؛ آن روزی کــه عراق به کویت تجاوز کــرد، ما در جنوب 
پذیرای کویتی ها و در بخش میانــی و غرب پذیرای عراقی ها بودیم 
و دو طــرف به ما پناه آوردند و به هــر دو کمک کردیم و پذیرایی و 

میهمان نوازی کردیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: آنهایی که در طول ۷۰ ســال گذشته 
در منطقه، آشــوب، جنگ و ویرانی را به بــار آوردند و هر روز دنبال 
قتل عام مردم بودند و صبرا و شــتیال را درســت کردند، دیگر جایی 
ندارد که بخواهند دم از خطر ایران بزنند. ایران برای هیچ کس خطر 
نیست. ایران برای کل این منطقه ثبات و امنیت است؛ البته از حقوق 
خودش به خوبی دفاع خواهد کرد.روحانی با اشاره به نزدیکی به ایام 
سال جدید ضمن اظهار امیدواری از اینکه سال آینده سال پربرکتی 
برای مردم بوده و خداوند رحمتش را بیشــتر بر ما نازل کند، خطاب 
به وزرا،   معاونین و مسئولین دستگاه های ذیربط در ایام عید نوروز، 
گفت: در این ایام باید دل ها را شستشو دهیم و از اختالفات و کینه ها 
بگذریم و به یاد حق و مردم باشــیم؛ در این ایام همه مسئولین باید 
بیشتر به فکر مردم باشند تا مردم راحت تر بتوانند اجناس مورد نظر 
خودشــان را فراهم کرده و به راحتی به مسافرت خودشان بپردازند.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه ستادهای نوروزی در ایام تعطیالت 
باید فعال باشند و مسئوالن در راستای آماده سازی جاده ها و استقرار 
گروه های امــدادی تالش کنند، اظهار امیــدواری کرد که همه در 
نشاط و خوشحالی وارد سال جدید شده و سال ۹۷ سال نشاط مردم 
ایران، منطقه و همه مسلمانان باشد و بتوانیم همدیگر را یاری کنیم 
و شــرایط ما در ســال آتی از  لحاظ اقتصادی،  فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی و امنیتی از سال های قبل بهتر و برتر باشد.

رئیس جمهور: هیچ کس نباید نگران موشک های ایران باشد

ضربه به دولت، ضربه به نظام است صبربهاندازهمصیبتنازلمیشود.وهرکه
بهوقتمصیبتبرزانوزندعملشتباهگردد.

آگهی درخواست 
گواهی حصروراثت

 خانم ام البنین خطیب جویباری فرزندرمضانعلی به شرح درخواستی که به 
شماره ۱/۵۸۴/۹6این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعالم داشته که عباس عباسی مقدم فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه 
۱6۴۵صادره ازقائم شهر درتاریخ ۹6/۱۱/۱۸دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان 
قائم شهرفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز۱_ام البنین خطیب 
جویباری فرزندرمضانعلی شماره شناسنامه ۴۹۸همسرمتوفی  2_رضاعباسی 
مقدم  عباسی  2_رامین   2۱۵۰۱۵۹۴۴۹ ملی  شماره  به  فرزندعباس  مقدم 
۳_حسینعلی  ذکورمتوفی  2۱۵۰۴۴۳2۱۱فرزندان  ملی  شماره  فرزندعباس 
به  که  ۸پدرمتوفی    شناسنامه  شماره  قلی  فرزندعباس  مقدم  عباسی 
ازانجام  غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس 
نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف 

یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی درخواست
 گواهی حصروراثت

 آقای اسداله مسلمی پیت رودفرزندحسین به شرح درخواستی که به شماره 
۱/۵۸۸/۹6این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده 
شناسنامه  شماره  رودفرزنداسداله  پیت  اصغرمسلمی  علی  که  داشته  واعالم 
خوددرشهرستان  دائمی  ۹6/۱۱/2۹رراقامتگاه  درتاریخ  ازجویبار  2۵صادره 
جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز۱_فهیمه عباس زاده 
ملی 2۱۵۰۱۸۳66۸همسرمتوفی   2_ابوالفضل  فرزندیداله شماره  وندچالی 
مسلمی پیت رودفرزندعلی اصغرشماره ملی ۵۸2۰2۷۱۳6۱فرزندذکورمتوفی  
۳_سیده پروانه حسینی مالفرزندسیدقاسم شماره شناسنامه ۱۰۵مادرمتوفی   
۴_اسداله مسلمی پیت رودفرزندحسین شماره شناسنامه ۱پدرمتوفی     که 
به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام 
نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف 

یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی
قائم  2۱626۴۱۸۳6بنشانی  کدملی  فرزندشعبان  سراجی  ابوذررحمانی 
شهرمجهول المکان تاریخ حضور۹۷/۱/۱۵چهارشنبه ساعت۱۸ جویبارخیابان 
امام کوچه دادگستری ۱۰۰مترداخل کوچه دادگستری موسسه داوری پیشگان 
باآقای  جنابعالی  پیوسته  بوقوع  اختالف  به  رسیدگی  حضوردرخصوص  علت 
پیشگان  عدالت  موسسه  داوری  مقرردرجلسه  دروقت  سراجی  جوادرحیمی 

پارسی به نشانی اعالمی حاضرگردد

آگهی حصر وراثت 
آقای آرمین محرم زاده دارای شناسنامه شماره 6۴ به شرح دادخواست به کالس ۱۵/۱62۴/۹6 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضیه 
سماحتی  به شناسنامه 22۴ تاریخ  ۸۴/۴/2۱اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و رثه  

حین الفوت آن مرحوم منحصر به
۱- آرمین محرم زاده فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 6۴ نسبت پسر متوفی 

2- رامین محرم زاده فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۵۸۵ نسبت پسر متوفی 
۳-رزیتا  محرم زاده فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۴۸ نسبت دختر متوفی 

۴-رقیه محرم زاده فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۱226 نسبت دختر متوفی
۵- ابوالقاسم محرم زاده فرزند رستم شماره شناسنامه ۸۸۵ نسبت 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 پانزدهم شورای حل اختالف بابل قنبر خیری زاده

مفقودی
 برگه سبز ماشین سواری پراید۱۳۱به رنگ نوک مدادی متالیک مدل۱۳۹۰شماره موتور 
۴۰۵۰۸۰۳ شماره شاسیs۳۴۱22۹۰۸۹۸۵۱۷شماره پالک ۷۹6ی۱۸ایران ۷2بنام ولی اله 

قنبریان گلیردی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی

2۴2ج2۴  پالک  شماره  با   2۰۰۸ مدل  تویوتا  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  2AZA۵۵۹۴2۹و  موتور  شماره  با   ۸2 ایران 
گردیده  مفقود  بهنمیری  جهانیان  مریم  6T۱BE۴2K6۸X۵۳۳6۵2بنام 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 خانم خدیجه اکبردخت فرزندیارعلی به شرح درخواستی که به شماره ۳/۵۸۰/۹6این شوراثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم جابرخدمتگذارجویباری 
فرزندرضا  شماره شناسنامه ۹۴صادره ازجویباردرتاریخ ۹6/6/۳دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان 
ملی  ش  اکبردخت  عبارتنداز۱_خدیجه  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت 
2۱6۱۱۱۴6۹۷همسرمتوفی  2_یغماخدمتگذارجویباری ش ملی ۵۸2۰۱۷۵62۱فرزندذکورمتوفی 
۳_علی خدمتگذارجویباری ش ملی ۵۸2۰2۵6۹6۴فرزندذکورمتوفی  که به غیرنامبردگان فوق ورثه 
دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی 

ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه سوم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
خانم ماهرخ خلیلی  فرزندکاظم به شرح درخواستی که به شماره ۷/۵۵6/۹6این شوراثبت 
روشناس  یارعلی  که  داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده 
دائمی  ۹6/۱۱/۸دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ  ۴۱صادره  شناسنامه  شماره  علی  فرزندرمضان 
خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز۱_ماهرخ خلیلی 
الریمی فرزندکاظم ش ملی ۵۸2۹۳۵۳۷2۵همسرمتوفی    2_محمدرضاروشناس فرزندیارعلی 
ش ملی ۵۸2۰۱۰۴۸۹۷  ۳_فرامرزروشناس فرزندیارعلی ش ملی ۵۸2۰۰۰۵۰۷۴ فرزندان 
ذکورمتوفی ۴_آزاده روشناس فرزندیارعلی ش ملی ۵۸2۰۰6۱2۴۱    ۵_صاحبه روشناس 
فرزندیارعلی ش ملی ۵۸2۰۰۹۱۹۰6فرزندان اناث متوفی  که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری 
نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی 

ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه هفتم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مفقودی 
برگ سبز پراید مدل ۸۳ با شماره پالک ۸۵۴ج۴۵ ایران ۷2 با شماره موتور ۰۱۰۴۵۷2۳و 
شماره شاسی s۱۴۱22۸۳۴2۵۵6۸ بنام رحمت علی زاده مرزونی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

پله ای کردن اقســاط، کاهش سود فروش 
اقســاط و افزایش طول دوره اقســاط از 
مزایایی اســت کــه برای حضــور بخش 
خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاری های 
سازمان خصوصی ســازی در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتارنمای ســازمان 
خصوصی ســازی، معاون واگذاری سهام و 
بنگاه های این سازمان با اعالم این مطلب 
افزود: از دیگر مشوق های درنظر گرفته شده 
این است که طول دوره پرداخت اقساط یک 
سوم بیشتر شــده است تا فرصت مناسبی 
برای ســرمایه گذاری خریــداران در بنگاه 
فراهم شــود.»زهره عالی پور« اضافه کرد: 
در صورت حضور بخش خصوصی واقعی یا 
تعاونی در واگذاری های دولت میزان سود 
فروش اقســاطی ســه درصد کمتر از سود 
پرداختی سیســتم بانکــی خواهد بود.وی 
گفت: این مشــوق ها مزیت خوبی را برای 

تشــویق و حضور بیشــتر بخش خصوصی 
واقعــی و تعاونی در واگــذاری های دولت 
فراهم می کند.عضو هیات عامل ســازمان 
خصوصی ســازی ادامــه داد: دولت برای 
اجرای خصوصی ســازی به دنبال کاهش 
تصدیگری و خروج از فعالیت های اقتصادی 
بوده و به همین دلیل مشوق هایی را برای 
حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در 
واگذاری ها در نظر گرفته است.از آغاز دولت 
یازدهم واگذاری اموال دولتی در قالب تهاتر 
با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی 
ممنوع شــد.بنابراین واگذاری سهام دولت 
در شــرکت های دولتی مشمول سیاست 
های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق 
مزایده یا عرضه در بورس انجام می شــود.

پنجم اســفندماه اعضای هیــات واگذاری 
در سیصد و ســی و هشتمین جلسه خود 
تصویب کردند ۳۴ بنــگاه دولتی به ارزش 

بیش از 6۱ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان با رد 
اتهامات تکراری مطرح شــده نسبت به ایران 
در بخشی از بیانیه مشترک عربستان سعودی 
و مصر، بــا محکوم کردن این اقــدام، اینگونه 

اتهامات را بی پایه دانست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی با رد 
اتهامات تکراری مطرح شده نسبت به جمهوری 
اســالمی ایران در بخشــی از بیانیه مشترک 
عربستان سعودی و مصر، با محکوم کردن این 
اقدام، اینگونه اتهامات را بی پایه، واهی و اصرار 
بر اشتباهات مخّرب گذشته دانست.وی با تأکید 
بر آنکه جمهوری اسالمی ایران تکرار اتهامات 
بی اساس علیه خود از جانب برخی کشورهای 
منطقه را دلیل بر ناتوانــی آن ها در رویارویی 
بــا واقعیت های منطقــه و جهان مــی داند 
تصریح کرد: جای تأســف است که دیدارهای 
دیپلماتیک میان مســؤوالن برخی کشورها در 
منطقه مــا به جای آنکه به حل مشــکالت و 
خروج از وضعیت فرسایشی کنونی بیانجامد، به 

صحنه ای برای اتهام زنی های بی پایه و اساس 
علیه سایر کشورهای منطقه تبدیل شده است.

وی افــزود: تکرار اتهامات خیالی و اصرار بر راه 
اشتباهی که پیش از این بارها آزموده شده و بی 
حاصلی آن نیز مشخص شده است، نتیجه ای 
جز گردش در دور باطل مشکالت منطقه ندارد 
و در شــرایطی که منطقه ما نیازمند عقالنیت 
و واقع بینی اســت، آن را بــه ورطه خصومت 
فرسایشی، دشمن سازی و تهدید انگاری باطل 
می کشــاند که نتیجه اش جز عقب ماندگی و 
واگرایی و سوء اســتفاده دشمنان و بدخواهان 
نیســت.وی تأکید کرد: اتهام مداخله ایران در 
کشــورهای منطقه به هرشــکل و از سوی هر 
طرفی محکوم است و جمهوری اسالمی ایران 
همواره کشــورهای همسایه را اولویت خود در 
سیاست خارجی دانسته و به اشکال مختلف در 
جهت حل منازعات منطقه و افزایش همگرایی 
تــا حاکمیت امنیت و ثبــات در منطقه تالش 

کرده و می کند.

اعالم مشوق های دولت برای ورود 
بخش خصوصی به واگذاری ها 

واکنش ایران به بیانیه مشترک 
عربستان و مصرعلیه تهران
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 کاالهای گران نشده را اطالع دهید 
تا مسئولین اقدام کنند!

الهام آمرکاشی

روزهای پایانی سال برای هرکسی جلوهء خاصی دارد و افراد بنا به الگوهای تربیتی- 
شخصیتی که دارند، رفتارها و تفکراِت متغیری را برای آغاز سال نو از خود نشان می 
دهند.یکســری از افراد، دل به طبیعت می زنند و فارغ از شلوغی های شهر، گوشه 
دنجی را برای کسب آرامش، انتخاب می کنند. عده ای در خانه ماندن و پذیرایی و 
دید و بازدید را به هر کوه و جنگلی ترجیح می دهند و گروهی که البته در اقلیت قرار 
دارند، کتاب خوان می شوند. اما همگان بر این نکته صحه می گذارند که هر فردی 
در هر گروهی که قرار بگیرد، باید بخورد و بیاشامد و بی شک اسراف نکند! و اما دراین 
گرماگرِم سرسام آورِ قیمت اجناس و محصوالت، آیا جایی برای خوردن و آشامیدن 
از نوع بهاری وعیدانه با هزار و یک تنقالت و شیرینی، باقی مانده که اسراف هم بشود! 
با پیاده روی در چند مجتمع و فروشگاه و عرضه محصوالت عیدانه که با قیمت های 
گزاف از پشت ویترین خودنمایی می کند، چنان برق از سر آدم می پرد که نمیدانی 
این حقوق و عیدانه ای که بعد از یکسال کارکردن به دست آورده ای را صرف چه 

کنی! پوشاک، خوراک و تنقالت، سفر چند روزه، پرداخت اقساط و بدهی ها یا ...
شــعار دولت حاضر، تدبیر و امیدی است که بوی بی تدبیری می دهد. کدام تدبیر در 
پِس این دولت نهادینه شده که با ذکر کوچکترین مواردی چون مایحتاج ضرورِی روزانه 
خانوار، آمار همچنان حکایت از گرانی دارد.گرانی ها و تحمیِل رشد اجناس و ارقام بر 
دوِش قشر متوسط به پاییِن جامعه، بر کدام تدبیر استوار است که هیچ مسئولی در هیچ 
گروه و رســته ای حرف از کاهش قیمت در گوشه ای از بازار اصناف نمی زند!کارگران 
و کارمنداِن جامعه با حداقل حقوق و دستمزد، حال و هوای بهاره را با کدام دلخوشی 
و جیــب پُر، در کوچه ها قدم بزنند که لبخندی برای هیچکس باقی نمانده.تخم مرغ 
شانه ای نزدیک به 2۰ هزار تومان فروخته می شود. لبنیات بدون هیچ تعارفی در حال 
گران شدن است و هیچ کس کاری با اخباری مبنی بر کاهِش سرانه شیر و لبنیات در 
خانوارهای ایرانی ندارد. ایرانی جماعت که حق دارد از برنج ایرانی استفاده کند، با گران 
شدن این محصول، روی به برنج خارجی آورده که متأسفانه گزارش های میدانی حکایت 
از گران شدِن برنج خارجی دارد.گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها گران شد. 
گروه روغن ها و چربی ها گران شد. میوه و خشکبار، سبزیجات گران شد.افزایش سرسام 
آورِ هزینه های درمانی و خدماتی و رشد قبوض و گرانِی ایاب و ذهاب و سرویس مدارس 
و تحصیل در دانشگاه ها و .... بماند که تا چه حد مردم جامعه را دچار استرس و اضطراب 
و تشــویش کرده است.حاال در این میان، آیا چیزی برای گران شدن باقی مانده که از 
نگاهِ مسئولین دور مانده باشد!! لطفا مردم اطالع رسانی کنند، اگر چیزی از قلم افتاده در 
اسرع وقت به گوش مسئولین برسانند تا در گران شدِن کاالها و خدمات، اقدامات الزم 
صورت بگیرد.متأسفانه با نگاهی به آمار و ارقام موجود، با گرانی هایی که به اجبار بر افراد 
اجتماع وارد شده، بسیاری از مردم، تنها تماشاگِر بازار هستند و در این مسیر، جدا از 
نظارت های جدی از سوی مسئولین در ارگان های مربوطه برای کاهش اقالم و اجناِس 
ضرورِی خانوارها، ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت و کنترل بازار شــب عید نیز از 
جمله مواردی است که باید لحاظ شود و مورد پیگیری قرار بگیرد.بی شک بازار کنونی 
نیازمند حضورِ گروه های بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان 
تعزیرات است تا با کنترل بازار، مانِع تضییع حقوق مردم شود و بتوانند تا حد مفیدی از 
افزایش قیمت ها از میزان مصوب جلوگیری کنند.و در این میان، چیزی که آمار نشان 
می دهد بازگوکننده این مطلب است که  درصد قابل توجهی از جمعیت ایران زیر خط 
فقر هســتند و این اخبار، نشــان از همان انفجارِ نابرابری اجتماعی است که به زودی 
صدایش بلند خواهد شد.افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم، پدیده ای نیست که از 
کنارش با چند هشدار از سوی مسئولین و ارائه آمار و جداول گذشت و در این وانفسای 
روزهای پایانی ســال، با افزایش کاالها و خدمات، انتظار می رود برای رسیدن به خِط 
تعادل در جامعه، حرکتی از سوی مسئولینی که در مراکز رفاهی- اقتصادی- اجتماعِی 
جامعه، میز و جایگاهی را به تملک گرفته اند، صورت پذیرد و اجتماِع حاضر، شــاهد 

تغییری ولو جزئی در افزایِش تعادل میان افراد و طبقات جامعه گردد.
Elhamamerkashi@ymail.com

 ایران جزو ۵ کشور اول دنیا 
در حوزه  موشکی 

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: امروز خوشبختانه 
هم در حوزه های موشــکی و هم در حوزه های پدافندی 
و راداری و بمب های هوشــمند و حوزه ما پهپادی جزو 
پنج کشــور اول و در برخی حوزه ها هم جزو ۱۰ کشور 
اول جهان هستیم.به گزارش زمان به نقل ازایسنا،سردار 
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار 
داشــت: آنچه که امروز شــاهد آن هستیم این است که 
کشورهای غربی، کشــورهای عرب مرتجع منطقه، رژیم 
صهیونیستی و حتی برخی کشورهای اروپایی به صورت 
یک پارچه درصدد مقابله با توان دفاعی کشورمان هستند.

وی گفت: آنها در اصل با موشــک  دشمنی ندارند بلکه با 
مغزهای متفکری که طراحی و تولید سامانه های دفاعی 
ما را بر عهده دارد مخالف هســتند.حاجی زاده افزود: این 
تحوالت بزرگی که در چند سال اخیر در سطح نیروهای 
مســلح ما بوجود آمده متصل به اقیانوس بزرگ جوانان 
متفکر بسیجی اســت که برخی از آنها حاضر در شرکت 
های بنیان و برخی در دانشگاه های کشور هستند.فرمانده 
نیروی  هوافضای ســپاه ادامه داد: این حرکتی که ما در 
عرض هشــت سال به دست آوردهایی می رسیم که دنیا 
طی پنجاه سال به آنها رسیده تنها در یک سازمان میسر 
نیست. امروز خوشبختانه هم در حوزه های موشکی و هم 
در حوزه های پدافندی و راداری و بمب های هوشمند و 
حوزه ما پهپادی جزو پنج کشور اول و در برخی حوزه ها 
هم جزو ۱۰ کشــور اول جهان هستیم.وی ادامه داد: این 
مسیر باید ادامه پیدا کند و در جاهایی که ما مشکل داریم، 
می باید از جوانان عظیم کشور استفاده کنیم.حاجی زاده 
افزود: ما تا کنون از اســتفاده از جوانان ضرر نکرده ایم و 
موفق بودیم و تمام عزیزانی که از ظرفیت جوانان استفاده 
کردند موفق بودند و اگر همه مسوالن از جوانان استفاده 
کنند ما به تراز اول جهانی خواهیم رسید.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه خاطرنشــان کرد: امروز اگر در دولت هم 
وزیر جوان ارتباطات اقدامات انقالبی و متفاوت با دیگر جاها 
انجام می دهد، به دلیل همین خاصیت جوان بودن اوست.

رایزنی ایران و روسیه برای خرید 
هواپیماهای سوخو ـ 100 

وزیر انرژی روســیه اعالم کرد تهران و مسکو درباره فروش 
هواپیماهای سوخوـ  ۱۰۰ به ایران رایزنی کرده اند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه دیروز 
در گفت وگو با کانال 2۴ تلویزیون روسیه، از رایزنی تهران و 
مسکو برای فروش هواپیماهای سوخوـ  ۱۰۰ به جمهوری 
اســالمی خبر داد.وی در ایــن باره گفت: ما با شــرکای 
ایرانی مان درباره فروش هواپیماهای ســوپر جت سوخو ـ 
۱۰۰ رایزنی و طرحی را برای عملیاتی کردن آن مشخص 
کرده ایم.وی همچنین گفت که دو طرف برای فروش وسایل 

نقلیه ساخت روسیه نیز با ایران توافقاتی انجام داده اند.

سرمقالهخبر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: کشور ما 
از مرز مهار فناوری ها عبور کرده، لذا توان دفاعی ما قابل 

مذاکره، مهار و توقف نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار حسین سالمی 
اظهار داشت: ما در حقیقت با فورانی از اطالعات فناوری 
ها و دانــش های نوین در عرصه هــای دفاعی در این 
نمایشگاه مواجه هستیم.وی گفت: در حقیقت به نقطه ای 
رســیده ایم که با ترکیب فناوری های نوین با یکدیگر 
فناوری های جدیدتری به دست می آوریم.سالمی افزود: 
امروز در انواع فناوری های پیشــرفته و پیچیده دفاعی 
در لبه فناوری های نوین جهانی حرکت میکنیم. یعنی 
آنچه که من دیدم دانــش ها و فناوری های مربوط به 
بهبود وضعیت موشــک ها هم از جهت سیستم های 
فرماندهی، کنترل بهبود کیفیت، موتورهای پیشــران، 
سوخت موتورها، سیستم های ناوبری و بال و بدنه انواع 
مختلف پهبادها با فناوری بسیار مدرن و متنوع که عموما 
حاصل ابتکار عمل و خالقیت های جوانان کشور است، 
بدست آمده است.جانشین فرمانده جانشین کل سپاه 
گفت: همینطور در عرصــه های مختلف فناوری های 
مربوط به سیستم های هوایی، دریایی، زمینی، پدافند 
موشکی و همه عرصه های نوین پیشرفته نظامی چشمه 
های جوشانی بوجود آمده و البته به نظر میرسد که این 
دستاوردها محصول چند نکته است.وی اظهار کرد: اول 
اینکه این نشانه اتصال مراکز تحقیقات صنعتی و دفاعی 

نیروهای دفاعی ما به موسسات دانش بنیان و دانشگاه ها 
و ساماندهی جوانان متخصص و عالقمند و اندیشمند 
صنعتگر و پژوهشــگر ما و اتصال بخش دفاع به علم و 
فناوری و صنعت در کشور است که شاید در کشور چند 
سال قبل گسستگی در این زمینه وجود داشت.سالمی 
تصریح کرد: اما امــروز اتصال بین نیازهای بخش دفاع 
و صنعت و علم بوجود آمده اســت، هم دانشگاه ها، هم 
مراکز رشد و دانش بنیان به یکدیگر متصل می شوند و 
جوانان با نیازهای ما آشنا می شوند و آنها را به سرعت 

به محصوالت فنی تبدیل می کنند.جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران افزود: این محصوالت فنی به سیستم های 
دفاعی تبدیل می شود و سیستم های دفاعی در مرحله 
آزمون قرار می گیرد و به ســامانه های عملیاتی تبدیل 
می شود.وی اظهار کرد: تبدیل علم به فناوری، فناوری به 
سیستم و سیستم به سامانه دفاعی بسیار مشکل است. 
این در فاصله های زمانی بسیار کوتاهی روی می دهد که 
شبیه معجزه است و دلیل اصلی آن هم این است که ما 
در کنار تحریم های گســترده ای که ما را وادار کرده به 

استعدادها و خالقیت های درونی رجوع و توجه کنیم در 
عین حال نیازها، تهدیدات و مخاطراتی که احساس می 
شود با هم اراده فوق العاده قدرتمندی را ساخته که این 
اراده امروز خودش را در ساخت این سامانه های پیشرفته 
نشان داده است.سالمی تصریح کرد: بنابراین وقتی این 
نمایشگاه ها را می بینید احساس می کنید تراز علمی و 
فناوری و صنعتی ما نسبت به گذشته با سرعت بیشتری 
در حال رشد است و ما به نقطه مهارناپذیری در توسعه 
دانش های و فناوری های نوین و دفاعی رسیده ایم؛ البته 
فناوری ها فصل مشــترک بین بخش دفاع و غیر دفاع 
هســتند و آنچه مهم اســت، در تبدیل سامانه ها، این 
فناوری ها خصوصیات دفاعی پیدا می کنند و به عنوان 
فن اوری های دفاعی شناخته می شوند.جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران در واکنش به اظهار نظر مقامات غربی 
در خصوص قابل مذاکره بودن توانمندی دفاعی کشور 
گفت: اولین عبارتی که بیان می کنم این است که توان 
دفاعی ما قابل توقف و مهار نیست.وی ادامه داد: یعنی 
مهار قدرت دفاعی ما از کنترل هر کشوری خارج است. 
به دلیل اینکه تمام اقشــار جامعه ما که در این عرصه 
دارای توانایی و تخصص و مهارت هســتند خودشان را 
بسیج کرده اند در واکنش به این مداخالت و انتظارات 
غیرمنطقی و ظالمانه کشورهایی مثل امریکا و متحدان 
اروپایــی انها که فکر می کنند می توانند با تهدیدات از 
رشد و پیشــرفت دفاعی ما جلوگیری کنند، بایستند.

سالمی تصریح کرد: کشور ما از مرز مهار فناوری ها عبور 
کرده، لذا توان دفاعی ما قابل مذاکره و توقف نیســت.

جانشین فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: رابطه ای که 
کشورهای دیگر و قدرتهای متخاصم می توانند با ما ایجاد 
کنند چیزی جز پذیرش واقعیت ظهور ایران به عنوانی 

قدرتی دارای منطق و اعتبار در بازدارندگی نیست.

سردار سالمی: از مرزهای فناوری عبور کرده ایم

قدرت دفاعی ما قابل مهار نیست 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۸6۰۴۱۰۰۱۴۹شعبه ۴۱حقوقی شورای حل اختالف ویژه 

زندان شهرستان اسالم کرمانشاه تصمیم نهایی شماره۹6۰۹۹۷۸6۰۴۱۰۰۱۹۳
خواهان:آقای هوشنگ ساروئی گزافی فرزند ابراهیم به وکالت خانم اکرم محمدی 
فرزند صحبت به آدرس کرمانشاه.چهار راهدمدرس خ مطهری غربی پاساژ نظری 

طبقه اول
مجهول  دو  هر  دارابی  اله حسین2-حسین  فرزند  دارابی  ۱-اکبر  :آقای  خواندگان 

المکان
خسارت  بانضمام  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  ۱2۰میلیون  مبلغ  خواسته:مطالبه 

هزینه دادرسی تاخیر تادیه و حق وکالت وکیل
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به خواسته فوق به ظرفیت خوانده 
جری  و  فوق  کالسه  به  ثبت  و  شعبه  این  به  ارجاع  از  پس  که  داشته  تقدیم  باال 
تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق جلسه شورا به تصدی امضا کنندگان صورتجلسه 
و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای مینماید.
رای شورا

در خصوص دادخواست خواهان آقای هوشنگ ساروئی گزافی به وکالت خانم اکرم 
محمدی به ظرفیت خواندگان۱-آقای اکبر دارابی2-آقای حسین دارابی به خواسته 
مطالبه۱2۰میلیون ریال بابت یک فقره سفته بعنوان اصل خواسته و خسارت هزینه 
های دادرسی تاخیر تادیه و حق وکالت وکیل نظر به اوراق و محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل و نظریه اوراق و محتویات پرونده 
و دا خواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل و نظریه مشورتی اعضای شعبه 
شورای حل اختالف و التفات به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی نشر آگهی در 
روزنامه کثیراالنتشار در جلسه حاضر نشده اند و در وجه خواهان یک فقره سفته 
به شماره۵۱۱۵۸۵ )سری ژ/۱(به مبلع۱2۰میلیون ریال توسط خوانده ردیف اول 
اینکه دلیل  صادر گردیده و خوانده دوم ضامن خوانده ردیف اول گردیده است و 
اند. ننموده  ارائه  و  ابراز  نمایند  فراهم  را  خود  ذمه  برایت  که  معتبری  مدرک  و 

۵22قانون  ۱۹۸،۵۱۹و  مواد  به  مستندا  و  بوده  اجابت  قابل  خواهان  خواسته  لذا 
۳۰۹قانون  2۴۹-۳۰۷و  مواد  و  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  مدنی  دار سی  آئین 
تجارت و ماده۱۱قانون شوراهای حل اختالف خواندگان در حق خواهان به پرداخت 
مبلغ۱2۰میلیون ریال وجه یک فقره سفته به شماره فوق الذکر بعنوان اصل خواسته 
و مبلغ ۳میلیون و ۱۸۰هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
اساس  بر  اجرای کامل حکم  تقدیم دادخواست موزخ۱2/۱۰/۱۳۹6لغایت  تاریخ  از 
شاخص اعالمس بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می گردد و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 2۰روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 2۰روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
علیرضا یاوری قاضی شعبه ۴1شورای حل اختالف کرمانشاه

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که یک فقره پروانه حمل سالح شکاری یکلول مدل 
چخماخی   کالیبر: ۱6 شماره سالح :2۰۷۱۳۴ ساخت :ترکیه متعلق به آقای ابراهیم 

کرمانشاهمرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ دادنامه
 به مجهول المکان آقای سعید موسوی فرزند محمود

پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۱۱۱۰۵۰۰۵6۳ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره 

خواهان: آقای سید سعید حسینی فرزند میر آقاجان با وکالت آقای علی رجب نیا 
چناری فرزند رجبعلی به نشانی بابل خ مدرس ساختمان بندگان ط۱ 

خواندگان: ۱- آقای علی رحمانی فرزند حسن به نشانی مازندران – بابل کمربندی 
غربی جنب تاالر پور جواد شوفاژ وحید 

2- آقای سعید موسوی فرزند محمود به نشانی مشهد طرقبه کالت 
خواسته: مطالبه وج بابت...

رای دادگاه- در خصوص دعوی آقای سید سعید حسینی فرزند میرآقاجان با وکالت آقای 
علی رجب نیا چناری بطرفیت خواندگان ۱- آقای علی رحمانی فرزند حسن 2- آقای 
سعید موسوی فرزند محمو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 6۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
استناد یک فقره چک به شماره 2۴۴۹/۱۷۱۸۷۳ مورخ ۱۳۹6/۰۴/۰۸ عهده بانک تجارت 
شعبه وکیل آباد بابلسر صادره از سوی خوانده ردیف اول و با ضمانت خوانده ردیف دوم 
)علی رحمانی( بابل نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء اصول و 
مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور و استمرار دین 
بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع 
و ایراد موجه و محکمه پسند بعمل نیاورده اند لذا دادگاه با تمسک به اصل استصحاب 
و به استناد ماده ۱۹۸ ق،آ،د،م دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خواندگان 
را بپرداخت تضامنی بمبلغ 6۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۴۱۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان دعوی 
محکوم مینماید و نیز خواندگان بپرداخت تضامنی مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید مستند مزبور تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم که دائره اجرای 
احکام مکلف به محاسبه و وصول از محکوم علیهما می باشد رای صادره غیابی و ظرف 
2۰ روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است.
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۸6۰۴۱۰۰۱۴۸شعبه ۴۱حقوقی شورای حل اختالف ویژه 

زندان شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره۹6۰۹۹۷۸6۰۴۱۰۰۱۹2
خواهان:آقای هوشنگ سارائی گزافی فرزند ابراهیم به وکالت خانم اکرم محمدی 
فرزند صحبت به آدرس کرمانشاه.چهار راهدمدرس خ مطهری غربی پاساژ نظری 

طبقه اول
خوانده :آقای ۱علی اشرف دارابی فرزند ... مجهول المکان

خسارت  بانضمام  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  6۰میلیون  مبلغ  خواسته:مطالبه 
هزینه دادرسی تاخیر تادیه و حق وکالت وکیل

طرفیت  به  فوق  خواسته  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  :خواهان  گردشکار 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
کنندگان  امضا  به تصدی  فوق جلسه شورا  مقرر  وقت  در  قانونی  تشریفات  جری 
زیر  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  صورتجلسه 

مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا

در خصوص دادخواست خواهان آقای هوشنگ ساروئی گزافی به وکالت خانم اکرم 
محمدی به ظرفیت خوانده -آقای علی اشرف دارابی به خواسته مطالبه6۰میلیون 
دادرسی  های  هزینه  خسارت  و  خواسته  اصل  بعنوان  سفته  فقره  دو  بابت  ریال 
دادخواست  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  نظر  وکیل  وکالت  و حق  تادیه  تاخیر 
تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل و نظریه اوراق و محتویات پرونده و دا خواست 
اعضای شعبه شورای حل  نظریه مشورتی  و  توضیحات وکیل  و  تقدیمی خواهان 
قانونی نشر آگهی در روزنامه  ابالغ  اینکه خواندگان علیرغم  به  التفات  و  اختالف 
کثیراالنتشار در جلسه حاضر نشده و دو فقره سفته به شماره های ۳۰۵۴۷۰)سری 
س/۱(به مبلع ۳۰میلیون ریال و ۳۰۵۴۷۱ )سری س/۱(به مبلغ ۳۰میلیون ریال 
و  دلیل  اینکه  و  نموده  صادر  خواهان   وجه  در  ریال  6۰میلیون  مبلغ  به  جمعا 
اند.لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  نمایند  فراهم  را  خود  ذمه  برایت  که  معتبری  مدرک 
خواسته خواهان قابل اجابت بوده و مستندا به مواد ۱۹۸،۵۱۹و ۵22قانون آئین 
دار سی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و مواد 2۴۹-۳۰۷و ۳۰۹قانون تجارت 
پرداخت  به  خواهان  حق  در  خواندگان  اختالف  حل  شوراهای  ماده۱۱قانون  و 
اصل  بعنوان  الذکر  فوق  به شماره های  فقره سفته  ریال وجه دو  مبلغ6۰میلیون 
دادرسی و خسارت  بابت هزینه های  ریال  و 6۷۰هزار  ۱میلیون  مبلغ  و  خواسته 
کامل  اجرای  موزخ۱2/۱۰/۱۳۹6لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
می  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  حکم 
گردد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید.رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 2۰روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 2۰روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 

می باشد.
علیرضا یاوری - قاضی شعبه ۴1شورای حل اختالف کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امجد مینایی دارای شماره شناسنامه ۷۵۷ شماره ملی ۳۷۳۱2۰۰۷۰۸به شرح 
دادخواست به کالسه ۹6۱۴۵۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد مینایی عزتبه شناسنامه ۵۰و شماره ملی 
۳۷۳۱۱۹۳۸2۵در تاریخ۱۳۸۰/۱2/۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
زیر: ۱-ملیحه صوفیشماره  افراد مشروحه  به  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  حین 

شناسنامه ۱۸۷تاریخ تولد ۱۳۰2/2/2و شماره ملی ۳۷۳۱۱۹۵۱۹۴ همسر متوفی.
2-عبدالوهاب مینایی شماره شناسنامه ۴۷۸تاریخ تولد ۱۳2۵/۱۱/۷و شماره ملی 

۳۷۳۱۱۹۸۰۴۵ پسر متوفی.
ملی  شماره  ۱۳۴۰/۴/26و  تولد  ۷۵۷تاریخ  شناسنامه  شماره  مینایی  ۳-امجد 

۳۷۳۱2۰۰۷۰۸ پسر متوفی.
ملی  شماره  ۱۳۵۳/۳/۱و  تولد  ۱22۸تاریخ  شناسنامه  شماره  مینایی  ۴-نادر 

۳۷۳۱2۰۵۴۴۰ پسر متوفی.
ملی  شماره  ۱۳2۴/۱2/۳و  تولد  ۴6۵تاریخ  شناسنامه  شماره  مینایی  ۵-محبوبه 

۳۷۳۱۱۹۷۹۱۱ دختر متوفی.
ملی  شماره  ۱۳۳۳/۱/۱۸و  تولد  ۷۵6تاریخ  شناسنامه  شماره  مینایی  6-عایشه 

۳۷۳۱2۰۰6۹۴ 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 باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی حصروراثت
پدرحیدربشناسنامه۱۱۴۱صادره  نام  حاجیوندرضائی  عباس  غالم  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازالیگودرزدرخواستی 
صادره  بشناسنامه۱2۱  آثاری  حاجیوند  قلی  مرحوم  که۹6۰۸۷۸/۱/۹6ح 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  الیگودرزدرتاریخ۸۱/۸/2۵دردزفول 

حاجیوند  بشناسنامه۱۱2۰)زوجه(2-خداداد  کیماسی  ۱-عروس  متقاضی 
بشناسنامه۱2۸۴   آثاری  حاجیوند  داد  ۳-علی  بشناسنامه۱2۳۳    آثاری 
آثاری  حاجیوند  (۵-ابریشم  بشناسنامه2۷۸)پسران  آثاری  ۴-حیدرحاجیوند 
بشناسنامه۱26۹  6-عذرا حاجیوند آثاری بشناسنامه۱2۳۴  ۷-صغری حاجیوند 
آثاری بشناسنامه۳6۷    ۸-بی بی حواحاجیوند آثاری بشناسنامه۱22۴   ۹-مریم 
کالسه  متوفی(والغیر.پرونده  بشناسنامه۴۱6۰۳۷2۷۱6)دختران  آثاری  حاجیوند 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  شد.  ثبت  شورا  در  ۹6۰۸۷۸/۱/۹6ح 
نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
اال  و  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی 
ابرازشود  گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

آگهی حصروراثت
از  بشناسنامه۱۱۴۱صادره  پدرحیدر  نام  رضائی  حاجیوند  غالمعباس  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  الیگودرز 
2۷۸صادره  بشناسنامه  اثاری  حیدرحاجیوند  مرحوم  ۹6۰۸۷۷/۱/۹۷ح  که 
الیگودرزدرتاریخ ۸۷/۱2/۳دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی 
آثاری بشناسنامه ۱26۳الیگودرز۳-سلمان حاجی وند  ازباال2-هوشنگ حاجی وند 
آثاری بشناسنامه۴۱6۰۱۸۵۱۹۳الیگودرز)پسران متوفی(۴-کبری حاجی وند رضائی 
بشناسنامه ۸۰۱الیگودرز۵-بی بی شا حاجیوند آثاری بشناسنامه ۱2۳2الیگودرز6- 
بشناسنامه  آثاری  حاجیوند  بشناسنامه۱2۸۳الیگودرز۷-زهرا  آثاری  حاجیوند  ثریا 
۴۱6۰۳۵۱۴2۳الیگودرز۹- بشناسنامه  آثاری  وند  حاجی  ۵2الیگودرز۸-شهربانو 

آثاری  وند  حاجی  بشناسنامه۱۹۹۰۸2۸۳2۹دزفول۱۰-لیال  آثاری  حاجیوند  گوهر 
بشناسنامه ۱۹۹۰۸2۸۳۰2دزفول)دختران متوفی(۱۱-ماه سلطان حاجیوند خسروی 
بشناسنامه2۱۸الیگودرز)زوجه متوفی(و الغیر.پرونده کالسه ۹6۰۸۷۷/۱/۹6درشورا 
ثبت شد. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول – محمد رضا عبدی دزفولی

 اختصاص ۱۶۰ هواپیما 
به سفرهای عید

 ۴ شرط بانک مرکزی
 برای اختصاص منابع فاینانس

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: پیش بینی 
شده در ایام نوروز ۱6۰ فروند هواپیمای فعال داشته باشیم 
که روزانه به طور میانگین ۹۰۰ پرواز انجام می دهند.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، مقصود اسعدی سامانی درباره 
ســفرهای هوایی نوروز اظهار کرد: دیروز آخرین جلسه 
هماهنگی سفرهای نوروزی هوایی در سازمان هواپیمایی 
کشــوری با حضور مدیران شــرکت های هواپیمایی، 
مسئوالن پلیس فرودگاه ها، سپاه حفاظت هواپیمایی، 
آمبوالنس، آتش نشانی، سوخت گیری هواپیماها، مدیران 
شــرکت فرودگاه ها، فرودگاه امام خمینی )ره( و سایر 
دســت اندرکاران صنعت هوانوردی برگزار و تصمیمات 
الزم در این خصوص اتخاذ شــد.وی افزود: شرکت های 
هواپیمایی مجوزهای الزم را از سازمان هواپیمایی، شرکت 
فــرودگاه ها و فرودگاه های مبدأ و مقصد بابت مدیریت 
پروازهای نــوروزی و پروازهای فوق العاده اخذ کرده اند. 
همچنین ایرالین ها در حال انجام اقدامات الزم برای انواع 

چک و تعمیرات اساسی هواپیماهای خود برای ایام نوروز 
۹۷ هستند.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تأکید 
بــر اینکه همه ظرفیت های ناوگان هوایی که در اختیار 
شرکت های هواپیمایی است، در ایام نوروز به کار گرفته 
خواهد شد، گفت: در حال حاضر ۱6۰ فروند هواپیمای 
فعال درکشور داریم که برای برقراری سفرهای نوروزی 
آماده هستند. ضمن اینکه پیش بینی می شود سال ۹۷ 
شاهد افزایش و رشــد ۱۵ درصدی در سفرهای هوایی 

نوروز نسبت به نوروز ۹6 باشیم.

معاون اداره تامین اعتبــارات ارزی بانک مرکزی، ۴ 
شرط این بانک برای اســتفاده از فاینانس را مصوبه 
شــورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ 

وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و بانکی، 
حمید قنبری با اشاره به چارچوب قرارداهای فاینانس 
اظهار داشت: در قراردادهای فاینانس چند بازیگر مهم 
داریم که بانک ایرانی به عنوان وام گیرنده و عمدتا بانک 
خارجی به عنوان وام دهنده دو بازیگر اصلی هستند.

وی افــزود: بیمه بازیگر دیگــر قراردادهای فاینانس 
است که تقریبا همه وام ها توسط آژانس های اعتباری 
خارجی بیمه شده اند. قنبری ادامه داد: در قراردادهای 
فاینانس تضمین نیز اخذ می شود که سازمان سرمایه 
گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی این 
تضمین را انجام می دهد.معاون اداره تامین اعتبارات 
ارزی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی وام دهنده موسسه 
باشد بانک خارجی وجود خواهد داشت و همچنین در 
مواردی که سندیکا باشد یک بانک کار هماهنگی را 
انجام می دهد و کارمزد اخذ می کند. وی با اشاره به ۴ 
شرط بانک مرکزی برای اعطای فاینانس ها گفت: مورد 
اول مصوبه شــورای اقتصاد است که برای طرح های 
دولتی باید اخذ شــود.قنبری پذیرش عاملیت بانک 
ایرانی را یکی دیگر از شروط اعطای فاینانس عنوان 
کرد و گفت: اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی 

نیز دو شرط دیگر برای اعطای فاینانس است. 
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آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  آی  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره  و   NAAM۰۱CAXAK۸۷۷۸۹۹ شاسی   شماره  و   ۱2۴۸۸۱6۵۱۱۰

بهشهرپالک ایران 6۹- ۵۷6ب6۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   CDI۱2۵ تیپ  هرمز  سیستم  موتورسیکلت  سبز   برگ 
۱۵6FMI* ۷۵۸۱2۸2۱و* و شماره تنه NB *** ۱2۵H۸۹۹۴۳۴۰  و شماره 

بهشهر پالک ۸۳۹2۵-۵۸6 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

احضار متهم
نظر به اینکه آقای فردین محمدی فرزند جالل الدین در پرونده کالسه ۹6۱6۸۷ 
تلفنی  مزاحمت  اتهام  به  سنندج  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه 
)موضوع شکایت اقای محمد محمدخانی فرزند ابراهیم( تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در 
اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
سنندج جهت پاسخگویی به اتام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 

یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف:۴۰82 کرامت محمدی – دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
به   ۳۷۳22۵6۵6۱ ملی  شماره   2۱۳ شناسنامه  شماره  دارای  پژمان  کبری  خانم 
شرح دادخواست به کالسه ۹6۱۴۸۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبنده عزتبه شناسنامه ۹۰22و شماره ملی 
۳۷۳۰۳۹2۸6۷در تاریخ۱۳۹6/۷/۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  ۱۳۳۹/2/۸و شماره  تولد  شناسنامه ۸۰۳تاریخ  پژمان شماره  رئوف  ۱-محمد 

2۷۳۰۴2۰۴2۹ پسر متوفی.
شماره  ۱۳۴۵/2/2۳و  تولد  ۹۳تاریخ  شناسنامه  شماره  پژمان  2-اقبال 

ملی۳۷۳22۷۹۷۷۴ پسر متوفی.
ملی  ۱۳۳۵/۱/۱شماره  تولد  تاریخ  و   ۱۴۷ شناسنامه  شماره  به  پژمان  ۳-فاطمه 

۳۷۳۰۴۱۴۱۳۵ دختر متوفی.
۴-کبری پژمان دارای شماره شناسنامه 2۱۳و تاریخ تولد۱۳۴2/۴/۱6 و شماره ملی 

۳۷۳22۵6۵6۱ 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 باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی احضار متهم
به استناد ماده ی ۱۷۴ قانون آ د  ک به متهم کیهان نظری ابالغ میگردد ظرف یک 
ماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام خویش مبنی بر جعل وکالتنامه و استفاده 
از سند مجعول در شعبه اول دادیاری دادسرای جوانرود حاضر شود و در صورت عدم 

حضور در مهلت مقرر وفق مقررات تصمیم گیری خواهد شد.
آدرس:شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود – هوشیار عظیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
6۴6۹۴۷۰۵۷2به  ملی  شماره   ۵۰۳ شناسنامه  شماره  دارای  مرادی  عادل  آقای 
شرح دادخواست به کالسه ۹6۱۴۴۴از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله مرادی به شناسنامه ۸۵در تاریخ 
۱۳۷۷/۵/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
 - ملی  شماره  و   ۱۳۱۷/۷/۹ تولد  ۳تاریخ  شناسنامه  شماره  عباسی  ۱-سعادت 

همسرمتوفی.
شماره  تولد۱۳۳۴/۱2/۱و  ۳۹۹تاریخ  شناسنامه  شماره  مرادی  2-غفار 

ملی6۴6۹۴6۹۵۱۵پسر متوفی.
ملی  شماره  و   ۱۳۳۷/۹/۵ تولد  تاریخ   ۱ شناسنامه  شماره  مرادی  ۳-غفور 

6۴6۹۸۳262۸پسر متوفی.
شماره  ۱۳۵۰/۵/2و  تولد  ۵۳۹تاریخ  شناسنامه  شماره  مرادی  ۴-خلیل 

ملی6۴6۹۴۷۰۹6۳پسر متوفی.
شماره  و   ۱۳۳۳/۳/2 تولد  ۳۵۴تاریخ  شناسنامه  شماره  مرادی  ۵-صراحی 

ملی6۴6۹۴6۹۰۴۳دخترمتوفی.
شماره  ۱۳۳۸/۹/۱و  تولد  ۴2۸تاریخ  شناسنامه  شماره  مرادی  6-فاطمه 

ملی6۴6۹۴6۹۸۰۹دخترمتوفی.
ملی  شماره  ۱۳۴2/۵/۹و  تولد  ۵۰2تاریخ  شناسنامه  شماره  مرادی  ۷-طوبی 

6۴6۹۴۷۰۵6۴دخترمتوفی.
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 باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نوید شکراله نسبدارای شماره شناسنامه - شماره ملی ۳۷2۰۱۵2۳2۹به شرح 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  کالسه ۹6۱۴۸۵از  به  دادخواست 
و چنین توضیح داده که شادروان اقبال شکراله نسببه شناسنامه ۵۹۸و شماره ملی 
۳۷۳۱۷۴6۴۰۹در تاریخ ۱۳۹6/۱۱/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱-شرافت گویلی کیالنه 
شماره شناسنامه ۴۰۴تاریخ تولد ۱۳2۸/6/2۹و شماره ملی ۳۷۳222۸2۷۴همسرمتوفی.

شماره  ۱۳۵۷/۱/۸و  تولد  ۴6تاریخ  شناسنامه  نسبشماره  شکراله  2-وحید 
ملی۳۷۳2۰۴۹۹۳۰ پسر متوفی.

تولد۱۳6۴/6/۳۰شماره  تاریخ  22۷2و  شناسنامه  شماره  نسببه  شکراله  حمید   -۳
ملی ۳۷۳2۸۷2۰۰۹پسر متوفی.

ملی  ۱۳6۹/6/2۹شماره  تولد  تاریخ  و   - شناسنامه  شماره  نسببه  شکراله  ۴-نوید 
۳۷2۰۱۵2۳۵۹پسر متوفی.

تاریخ تولد ۱۳۵۵/۳/۱۰شماره ملی  ۵-فرید شکراله نسببه شماره شناسنامه26۰و 
۳۷۳2۰2۳۷6۱ دختر متوفی.

6-روناک شکراله نسببه شماره شناسنامه۴۰۵و تاریخ تولد ۱۳6۱/2/2 شماره ملی 
۳۷۳2۱۳۱۴2۴ 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 باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای علی دژمجوئی فرزند جبار به اتهام مزاحمت و فحاشی از طریق دیوار نویسی 
به شماره بایگانی ۹6۱2۸۸  شعبه 6  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد در این شعبه حاضر شوید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است 

تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 22۸2
دادیار شعبه 6 دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- داود مهدوی  

متن آگهی
علیه:یاسردریس،نازی  فرزندحمزه.محکوم  له:فرهادقنواتی  محکوم 
دریس. ،ناصردریس،سلوه  سلیحی  غازی  دریس،یابردریس،سعیدسلیحی، 

یاسردریس،نازی  علیهم  محکوم  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
دریس،یابردریس،سعیدسلیحی،غازی سلیحی،ناصردریس،سلوه که مجهول المکان می 
باشدابالغ می شودطبق اجرائیه صادره ازپرونده کالسه۹۵۰۹۹۸6۱۳۰2۰۱۰۹۱بموجب 
دادنامه  به شماره۹6۱۰۰۹6۱۳۰2۰۱۸6۱وشماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست 
دریس۱-غازی  طریقه  خانم  ورثه  علیهم  مربوطه۹6۰۹۹۷6۱۳۰2۰۰۱2۵محکوم 
6-یاسردریس۷- دریس  سلیحی2-سعیدسلیحی۳-یابردریس۴-ناصردریس۵-سلوه 

نازی دریس محکوم اندبه انجام تشریفات قانونی ورعایت مقررات قانونی والزام اداره 
به منظورانتقال رسمی ملک موردنزاع  ازدفاتراسنادرسمی  به حضوردریکی  خوانده 
نیم  وپرداخت  له  محکوم  واعیان(درحق  ازعرصه  ۷۹۵۴/۱۱)اعم  پالک  شماره  به 
غیابی  به  باتوجه  است  بدیهی  دولت  درحق  مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  عشردولتی 
متناسب  معتبریااخذتامین  معرفی ضامن  به  منوط  غیابی  بودن حکم،اجرای حکم 
ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشدلذامفاداجرائیه صادره یک 
ازجرایدکثیر  نوبت دراجرای ماده۷۳آ.د.م وماده۹قانون اجرای احکام مدنی دریکی 
االنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام گردد.در غیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.     شماره م.الف)۱6/۸6۵(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
بندرماهشهر-علی راشدی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حشمت اله کونانی دارای شناسنامه شماره ۴۱۹۹۴66۸۷۸ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹6۰۳۸2 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
به شناسنامه شماره ۳۴۰۷۸ متولد  داده که شادروان قمیله خدایی فرزند داودبگ 
۱۳۰۰/۴/2 در تاریخ ۱۳۸۰/۳/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: ۱- صیدرضا خدائی پورفرزند محمد شماره شناسنامه 
۴۱۹۹۵۹۷۸۸۳ متولد ۱۳2۸/۵/۱پسر متوفی 2- ماشاءاهلل کونانی فرزند محمد شماره 

شناسنامه ۴۱۹۹۹۷۳۰۴۴ متولد ۱۳۴۴/۷/۱۰پسر متوفی
متولد   ۴۱۹۹۴66۸۷۸ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  کونانی  اله  حشمت   -۳

۱۳۴2/۷/۱پسر متوفی
متولد   ۴۱۹۹۴66۸6۱ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  کونانی  سیما   -۴

۱۳۳۴/۳/2۰دختر متوفی
متولد   ۴۱۹۹۳۷۰۸62 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  کونانی  طیبه    -۵

۱۳۵۰/۳/۱۰دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید. م الف:۳۵۸۷۳
پرویز رستمی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف کوهنانی     

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم پروین روشنایی بخش  دارای شماره شناسنامه - شماره ملی ۳2۵۷۳۰۵۵۷۵به 
شرح دادخواست به کالسه ۹6۱۴۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل بهزادپور به شناسنامه ۵۵۱و شماره 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ ۱۳۹6/۱۱/2  ملی ۰۰۴۸۰6۹۱۳2در 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  ۱۳۱۸/۵/۹و  تولد  ۷۹تاریخ  شناسنامه  شماره  داودی  ۱-صغری 

۴۴۱۰۸۵۳26۰ مادر متوفی.
شماره  ۱۳۴۰/۸/۱۸و  تولد  ۴6۱تاریخ  شناسنامه  شماره  بخش  روشنایی  2-پروین 

ملی۳2۵۷۳۰۵۵۷۵ همسر متوفی.
۳-محمدرضا بهزادپور به شماره شناسنامه -و تاریخ تولد ۱۳۷۰/۷/2۳ شماره ملی 

۰۰۱۴۷۳۵۷۳۳پسر متوفی.
۴-فاطمه بهزادپور به شماره شناسنامه 22۹6 و تاریخ تولد ۱۳62/۱/۱ شماره ملی 

۰۰۷۴۵۳۹۹۸ دختر متوفی.
ملی  ۱۳66/۱/۱۹شماره  تولد  تاریخ  شناسنامه2۸۹۴۵و  شماره  بهزادپوربه  ۵-الهام 

۰۰۸۱۷۰۸2۱۱ دختر متوفی.
ملی  شماره   ۱۳6۸/۹/6 تولد  تاریخ  و   - شناسنامه  شماره  بهزادپوربه  6-نادیا 

۰۰۱2۱۱۹6۹۵ دختر متوفی.
ملی  تولد۱۳6۳/6/۳۰شماره  تاریخ  شناسنامه2۸۷۸و  شماره  بهزادپوربه  ۷-عاطفه 

۰۰۸۱۷۵۳۹26 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 باشداز تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف ۴12۵ رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اکران  نوروزی فیلم در پردیس 
سینمایی اسالمشهر 

سازمان  کارشناسان  بازدید  با  اسالمشهر:  نوری- 
سینمایی کشور، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان و رئیس سازمان فرهنگی - هنری شهرداری 
از پردیس سینمایی فجر، مراحل پایانی صدور مجوز 
اکران فیلم در حال طی شدن است. به گزارش روابط 
عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، در 
امکانات  از کلیه سالن ها و  بازدید  کارشناسان  این 
تعبیه شده بازدید به عمل آوردند و تذکرات الزم را 
در خصوص برخی از مشکالت جزئی و لزوم رفع آنها 
صادر نمودند. این گزارش حاکی است: مراحل بازسازی 
تخصیص  با  اسالمشهر  سینمایی  پردیس  تجهیز  و 
اعتباری معادل ۷۰۰ میلیون تومان از حدود 2 سال 
سینما  موسسه  بین  ای  نامه  تفاهم  قالب  در  قبل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از حمایت  که  شهر 
برخوردار است و شهرداری اسالمشهر آغاز شد.  این 
افزاید: در مراحل پایانی اجرای طرح به  گزارش می 
دلیل عدم رعایت استانداردهای الزم، بهره برداری برای 
مدتی متوقف شد که با رفع این نواقص، مجوز اکران 
و  به زودی صادر خواهد شد  ها  این سالن  در  فیلم 
ساکنان شهرستان می توانند از ابتدای سال ۹۷ شاهد 

به نمایش در آمدن فیلم های روز کشور باشند.

خبر

 برگزاری مسابقات ورزشی 
در شرکت برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مسابقات ورزشی در رشته 
های مختلف در صنعت آب و برق استان و شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، دومین دوره مسابقات 
شطرنج صنعت آب و برق خوزستان گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور شطرنج بازانی 
از شرکت های برق منطقه ای خوزستان، نیروگاه رامین، توزیع برق اهواز، سازمان آب و 
برق، سد شهید عباسپور و آبفا خوزستان در خانه شطرنج اهواز به میزبانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برگزار شد. در این مسابقات در بخش آقایان، مهدی شرفی فر از 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، داوود طهماسبی از نیروگاه رامین و مهران امانی از 
شرکت برق منطقه ای خوزستان مقام اول تا سوم را کسب کردند، در بخش بانوان و 
فرزندان دختر نیز غزل گوهرچین از شرکت برق منطقه ای خوزستان، ایران سلطانی 
از نیروگاه رامین و اشرف السادات از سازمان آب و برق رتبه های اول تا سوم را به خود 
اختصاص دادند.مسابقات دو و میدانی بانوان شاغل و خانه دار شرکت برق منطقه ای در 
چهار رده سنی با سرپرستی ملوک السادات احمدی مسئول ورزش بانوان برگزار شد و 
فاطمه مهران فرد، صدیقه مرادی، سکینه حسینی و پروین تنورساز مقام های اول؛ میترا 
ریاحی، اکرم خلیلی، زهرا منصوری و فاطمه باقری مقام های دوم و مریم یوسفی، مریم 
موسیوند، شقایق مهرزاد و مهری قمری مقام های سوم رده های سنی این مسابقات را 
کسب کردند.مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل و خانه دار شرکت نیز در هفت رده 
سنی برگزار شد و در پایان ملوک السادات احمدی، نسرین ناصری زاده، مریم موسیوند، 
سارا نورالدین، زهرا منصوری و معصومه عابدی مقام های اول، سمیرا دهقانی، بهدخت 
بخشعلی زاده، مریم آتش پنجه، اکرم خلیلی، راضیه کاله کج و ناهید دستجردی مقام 
های دوم و طیبه شکرالهی، فاطمه مهران فرد، شقایق مهرزاد، ملیحه رجب زاده، مژگان 
کیانی و سکینه حسینی مقام های سوم هفت رده را کسب کردند.در مسابقات دارت ویژه 
بانوان و فرزندان دختر شرکت نیز، آناهیتا ابدالی، رزا ثابت نیا و ناهید قنواتی نفرات اول 
تا سوم ویژه بانوان و آنیتا مرادی، الناز افشین فر و آینا حیدریان رتبه اول تا سوم فرزندان 
دختر را به دست آوردند.مسابقات فوتسال کارکنان شرکت به مناسبت دهه فجر نیز 
برگزار شد و تیم فوتسال معاونت بهره برداری ناحیه شمال شرق مقام اول، تیم معاونت 
بهره برداری ناحیه شرق مقام دوم و تیم معاونت مالی و امور پشتیبانی مقام سوم را کسب 
کردند، جام اخالق این مسابقات به تیم معاونت بهره برداری ناحیه مارون رسید. همچنین 
مسابقات ورزشی در امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت به مناسبت دهه فجر در رشته 
های فوتبال گل کوچک، دارت، شطرنج و تنیس روی میز با حضور ۱۵۰ نفر برگزار شد 
که در پایان در بخش فوتبال تیم های اصلی اندیمشک، انتقال و بهره برداری دزفول مقام 
های اول تا سوم را کسب کردند. در دارت آقایان، ایمان کریمی، محسن جعفری و محمد 
شکیبا مهر مقام های اول تا سوم و در دارت خانم ها، فاطمه نری موسی، راضیه یکرهی 
زاده و مریم نصوحی مقام های برتر را کسب کردند. در بخش شطرنج مهدی شرفی، 
محمدرضا جعفری و مرتضی سخائی و در تنیس روی میز محمدرضا جعفری، مجتبی 

کاظمی و رضا خاکباز مقام های اول تا سوم هر رشته را به دست آوردند.

خبر 

آماده  البرز  استان  طبیعي  منابع  کل  اداره 
همکاري در خصوص کاشت نهال در امامزادگان 

و بقاع متبرکه این استان را دارد.
کل  اداره  عمومي  روابط  خبر  واحد  از  نقل  به 
البرز؛ حامد فرضي  اوقاف و امور خیریه استان 
زاده مدیر کل منابع طبیعي و آبخیر داري استان 
هفته درختکاري  برنامه هاي  به  اشاره  با  البرز 
از  یکی  عنوان  به  اوقاف،  سازمان  کرد:  اظهار 
سازمان های همیار طبیعت و محیط سبز و به 
دلیل همکاری مستمر با سازمان جنگل  ها، مراتع 
و آبخیزداری همزمان با هفته منابع طبیعی که 
یکي از روزها با نام روز درختکاری، آموزه های 
دینی نامگذاری شده، مراسم درختکاری در بقاع 
متبرکه برگزار می کند. وي تصریح کرد:در این 
از  الزم  شرایط  جمیع  بررسی  به  توجه  با  روز 
جمله اقلیم، انتخاب گونه های مناسب و تأمین 
امکانات آبیاری، در بقاع متبرکه و امامزادگانی که 
از این امکان برخوردار باشند نهال غرس می شود.

در  مؤثری  نقش  گفت:زیارتگاه ها  مسئول  این 
امروز  تاریخ و  بازسازی حیات شهرها در طول 
گسترده  شبکه  یک  همچون  که  است  داشته 

اجتماعی از اعتماد و مشارکت گرفته و فضاي 
امني را در اختیار شهروندان قرار مي دهد.

فرضي زاده بیان کرد:مردم همواره یار و حامی 

منابع طبیعی و حافظان محیط زیست می باشند 
و هر جا که نیاز حضور آنان ملزم شده به بهترین 
بهترین  خود  جانبه  همه  مشارکت  با  نحوی 

اتفاقات صورت پذیرفته است.
پتانسیل  و  طبیعی  منابع  باالی  ظرفیت  وي 
های بالقوه استان البرز را برشمرد و افزود: البرز 
ظرفیت ها و پتانسیل های قابل مشهود و قابل 
بحثی چه در حوزه منابع طبیعی و چه در حوزه 
های دیگر در کشور را از آن خود نموده است 
فناوری  و  علم  قطب  ها  این ظرفیت  از  ،یکی 
نهال ها  اینکه  بابیان  فرضی  است.  آن  بودن 
میان  جمعه  نماز  مصلی  در  رایگان  به صورت 
ادامه داد: سعی  توزیع می شود،  اقشار مردمی 
دارم فرهنگ کاشت نهال در میان مردم رواج 
پیدا کن که این موضوع باید با فرهنگ سازی و 
آموزش الزم همراه باشد چراکه باید هر نهالی 
که کاشت می شود با توجه به شرایط اقلیمی 

آن محیط باشد.

  آمادگي منابع طبیعي البرز برای کاشت نهال در بقاع متبرکه

 توزیع ۳۰ هزار نهال 
در هفته منابع طبیعی  بوشهر

 اجرای فرهنگ صحیح
  با مروجین  مصرف

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  بوشهر؛  احمدی- 
آبخیزداری استان بوشهر گفت: در راستای توسعه 
ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از جنگل ها و 
منابع طبیعی ۳۰ هزار اصله نهال جنگلی در استان 
بوشهر توزیع و کشت می شود. سهیل مهاجری با 
تاکید بر توجه به توسعه نهال کاری و جلوگیری 
منابع  روز  اسفند  اظهار داشت: ۱۵  بیان زایی  از 
طبیعی فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ توسعه 
جنگل، فضای سبز و جلوگیری از بیابان زایی است. 
وی، با بیان اینکه اراضی بیابانی استان بوشهر ۱۴ 
درصد از مساحت استان بوشهر را شامل می شود  
تصریح کرد: مساحت اراضی بیابانی استان بوشهر 
۳۳۰ هزار  هکتار  است که  ۱۴ درصد از مساحت 

استان بوشهر را شامل می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، 
کشت گوناگون  های مختلف در اراضی بیابانی را 
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: گز، اسکنبیل، 
پانیکوم، کهور، آکاسیا ویکتوریا، سالیسینیا، و کنار 
از گونه های گیاهی است که در اراضی بیابانی برای 

تثبیت شن  های روان کشت می شود.
انجام  پروژه های  و  عملیات  اجرای  از  مهاجری 

گرفته  امسال خبرداد و خاطر نشان کرد: امسال 
عملیات جنگل کاری در سطح ۱6 هزار هکتار از 
اراضی استان انجام شده و این در حالی است که 
کاشت گونه بومی حرا در سطح ۴۵۰ هکتار در 
سواحل استان بوشهر به مرحله اجرا درآمده است.

و  مدیریت  برای  مردمی  مشارکت  توسعه  وی، 
احیای منابع طبیعی با اجرای پروژه ترسیب کربن 
در سطح 6۱ هزارهکتار را  از دیگر برنامه ها دانست 
ساماندهی  و  احیاء  برای  امسال  کرد:  تصریح  و 
اراضی بیابانی اعتباراتی از محل صندوق توسعه 

ملی اختصاص یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 
گفت: از اعتبارات  تخصیصی برای بیابان زدایی، 
طرح های پوشش گیاهی، بذرکاری و جمع آوری 
هرز آب ها و آب های ناشی از بارندگی ها اجرا شده 
بحرانی  کانون های  شناسایی  از  مهاجری  است. 
فرسایش بادی خبر داد و گفت: برای  کاهش بروز 
پدیده ریزگرد در فضای استان بوشهر به خصوص 
در فصل تابستان تثبیت شن های روان و کنترل 
کانون های بحرانی فرسایش بادی در سطح تقریبی 

۳۱ هزار هکتار انجام شده است.

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب و 
جلسه   چهارمین  در  اصفهان  استان  فاضالب 
حضور  با  که  آبی  کم  با  سازگاری   کارگروه 
مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل 
شد گفت: در سال آبی جاری  تا کنون میزان  
بارندگی در سرشاخه های زاینده رود حدود 
۴۰۰ میلی متر بوده در حالیکه این رقم در 
سال گذشته حدود ۹26 میلی متر بوده که 
کاهش ۵۴ درصدی را نشان می دهد همچنین 
در سال آبی جاری تاکنون میزان بارندگی در 
در  بوده  متر  میلی   ۳۱ حدود  اصفهان  شهر 
حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 
حدود ۷۳ میلی متر بوده  که  بیانگر کاهش 
۵۷ درصدی بارش ها در اصفهان است بنابراین 
با  باید  آبفا در استان اصفهان  فعاالن صنعت 
برنامه ریزی مدون فرهنگ سازگاری با منابع 
ابی موجود را با توجه به اقلیم گرم وخشک 

استان در دستور کار قراردهند.
آبی  منابع  محدودیت  امینی  هاشم  مهندس 
کرد:  وعنوان  برشمرد  بدیهی  امری  را  استان 
تغییر آب وهوایی و اقلیم گرم و خشک استان 

نشانگر منابع آبی بسیار محدود در استان است 
پس راهبرد اصلی برای تامین پایدار آب شرب 
مردم ، فرهنگ صحیح مصرف است اگر مردم 
یاد بگیرند حتی قطره ایی از آب را بد مصرف 
تقاضای  و  تامین  به  امیدوار  توان  می  نکنند 
پایدار آب شرب در تمام ساعات شبانه روز بود.

وی دو راهبرد اساسی را برای کاهش تبعات 
بحران کم آبی عنوان کرد و تصریح نمود: برای 
کاهش تبعات بحران کم آبی، فعاالن صنعت 
آبفا در استان اصفهان باید با دقت و سرعت 
بیشتری اقدامات فنی مانند زون بندی شبکه، 
احداث حوضچه، نصب شیرهای کنترل دبی، 
تعویض کنتور والوهای فرسوده و.......انجام شود. 
همچنین از ترغیب مردم به مصرف صحیح آب 
نباید غافل بود؛ بدین ترتیب اقدامات فرهنگی 
در راستای ترویج مصرف صحیح آب میان تمام 
اقشار مختلف جامعه باید با استفاده از ظرفیت 
رسانه ملی، شبکه های اجتماعی، رسانه های 
البته نمی  مکتوب و دیجیتال  استفاده کرد 
مروجین  اکیپ  نقش  از  زمینه  این  در  توان 

مصرف بهینه آب غافل بود.

ایسنا؛ جنگل نشینان و دام مهم ترین دلیل تخریب جنگل های
مدیرکل منابع طبیعي مازندران نوشهر گفت: جنگل نشینان و دام مهم 

ترین دلیل تخریب جنگل های هیرکانی هستند.
سید وجیه ا... موسوي در خصوص طرح خروج دام از جنگل و این که 

چرا این طرح آن گونه که باید و شاید با موفقیت همراه نبوده است اظهار 
کرد: از مهم ترین دالیل تخریب جنگل هاي هیرکاني و نابودي زادآوري 
طبیعي در جنگل، حضور جنگل نشینان و دام در جنگل است.وي با بیان 
این که اجراي این طرح با هدف جلوگیري از تخریب جنگل و توسعه 
سطح آن و تغییر نوع معیشت خانوارهاي پراکنده در جنگل برنامه ریزي 
مي شود افزود:نفس خروج دام خوب است و باالخره جنگل یا جاي دام 
و یا جاي سایر پتانسیل هاي جنگل است و اقدامي که در جهت خروج 

دام انجام شد خوب بود اما در شیوه به درستي عمل نشد.

مدیرکل منابع طبیعي مازندران نوشهر با تاکید براینکه اقدام خروج دام  
و یا ساماندهي دام ها از جنگل باید صورت مي گرفت تصریح کرد:اجراي 
طرح ساماندهي دام از جنگل شاید به وقفه بیفتد اما روزي فرا مي رسد 
که همگان اذعان خواهند داشت که این کار درست بوده است. موسوي 
با اشاره به این که  خروج و ساماندهي دام در تمام کشورها اتفاق افتاده 
است گفت:هیچ گاه در هیچ جاي دنیا منابع طبیعي به تنهایي نمي تواند 
مشکالت خود  را برطرف کند، در صورتي که منابع طبیعي در قانون 

گذاري، اجرا و در پیشبرد تعهدات خود همیشه تنها بوده است.

جنگل نشینان و دام مهم ترین دلیل 
تخریب هیرکان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدید حدود ششــدانگ یک دســتگاه عمارت و 
محوطــه به پالک فرعی۷۳ فرعــی از ۱2۴ - اصلی واقع 
در حصیران طالقان جزء حــوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
منعکــس در پرونده بایــد به عمل آید اینک برحســب 
تقاضای کتبی حســین آقا بیگی با وکالــت از ورثه علی 
اوســط به شــماره ۱۸۹۸۰ مورخ ۹6/۰۵/۱2ذیل وارده 
۳۰۰6۳۳2-۹6/۱2/۰6با رعایت مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت 
عملیات تعیین حدود آن در ساعت ده صبح و روز یکشنبه  
مورخه ۹۷/۱/26درمحل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار 
ایــن آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می 
شــود تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یافته و 
هر ادعایی نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به 
نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ق ث و در 
اجرای مواد ۷۴و۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض 
خود را کتباً به اداره ثبت اســناد و امــالک طالقان ارائه 
نموده و رســید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی 
روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی 
مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به 
این اداره تســلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا 

به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه ۹6/۱2/۱6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان
رسول مالمیر
م الف- 4536

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک دستگاه عمارت و محوطه به پالک فرعی۷۳ فرعی از ۱2۴ - اصلی واقع در حصیران 
طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای کتبی حسین آقا 
بیگی با وکالت از ورثه علی اوسط به شماره ۱۸۹۸۰ مورخ ۹6/۰۵/۱2ذیل وارده ۳۰۰6۳۳2-۹6/۱2/۰6با رعایت مواد 
۱۴و۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت ده صبح و روز یکشنبه  مورخه ۹۷/۱/26درمحل به عمل خواهد 
آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ق ث و در اجرای مواد ۷۴و۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده 
و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه 
و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای 

ذینفع به عمل خواهد آمد.// م الف- ۴۵۳6.
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه ۹6/۱2/۱6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان
رسول مالمیر
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 انهدام 10۴ باند قاچاق انسان
 در ایران

مصوبه جدید سربازی و افزایش ۳2 درصدی صدور 
گواهینامه، افتتاح بانک اطالعاتی چهره در پلیس 
آگاهی، کشف 26 میلیون ماده محترقه در کشور، 
انهدام ۱۰۴ باند قاچاق انسان، کشف ۳۸۰۰ میلیارد 
تومان کاالی قاچاق، صدور بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ 
هزار گذرنامه،اجرای طرح کودک و اینترنت و... از 
جمله گزارش های اعالم شده از عملکرد پلیس در 

نشست خبری سخنگوی ناجا بود.
سعید  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منتظرالمهدی در نشست خبری که به منظور تشریح 
گزارش عملکرد پلیس در سال ۹6 در مقر مرکزی ناجا 
برگزار شد، به طرح پلیس برای نوروز ۹۷ اشاره کرد و 
گفت:  در نوروز امسال بیش از ۵۰۰۰ نیرو،  ۱۰ میلیون 
همیار پلیس و ۱۱۰۰ خودرو در حوزه پلیس راهنمایی 
و رانندگی برای خدمات رسانی ترافیکی به شهروندان 
در آماده باش خواهند بود.وی از افزایش 2۷ درصدی 
انهدام باند جعل مدارک مسافرتی و دستگیری 2۳ 
نفر در این خصوص و همچنین افزایش ۱۵ درصدی 
کشف مدارک مسافرتی و هویتی جعلی به میزان ۵  
هزار و ۴۱۱ فقره خبر داد و گفت: انهدام ۱۰۴ باند 
قاچاق انسان و افزایش ۸2 درصدی جلوگیری از ورود 
و خروج افراد غیر مجاز، افزایش ۷ درصدی کشفیات 
 ۱۳ افزایش  سوخت،  کشفیات  درصد   ۷ و  سالح  
درصدی کشفیات مشروبات الکلی و همچنین ایجاد 
سامانه کنترلی در مرز اروند رود و کمک شایان به 
استان های  معیشتی  در وضعیت  اقتصادی  توسعه 
همجوار از دیگر اقدامات پلیس گذرنامه است که در 
سال جاری محقق شده است.معاون اجتماعی ناجا در 
بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که طی 
۳۵2 روز گذشته بالغ بر 2۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و 
۹۹۸ تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ برقرار شده که از این 
میان ۱6 میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۴۳ تماس و مراجعه 
آن عملیاتی شده است، گفت: میزان رضایتمندی از 
است.وی  بوده  درصد  نیز حدود ۸2.۵  پلیس ۱۱۰ 
افزود: در اجرای طرح دریا در تابستان نیز خوشبختانه 
شاهد کاهش 2۵ درصدی غرق شدگان بودیم و در این 
رابطه 6۸۷ نفر توسط پلیس نجات یافتند.سخنگوی 
ناجا در ادامه با اشاره به فعالیت های پلیس یگان ویژه 
گفت: ماموریت های مهم گروگانگیری و رهایی سال 
۹6 در استان های تهران،اصفهان، کرمانشاه، مشهد و 
همچنین مجلس شورای اسالمی، و ... صورت گرفته 
است، در حالی که در سال   ۹۵ در حوزه ماموریت 
های مهم رهایی گروگان در سطح کشور ، هفت مورد 
داشتیم.منتظرالمهدی بازداشت و استرداد 2۴ نفر از 
مجرمان فراری به خارج از کشور و رهایی دو گروگان 
و بازگشت آنها به کشور را از جمله اقدامات پلیس 

اینترپل  اعالم کرد.

خبر

مهلت3ماهه تعویض کارتهای ملی با اعتبار سال 96
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :افرادی که اعتبار کارت ملی )نمونه 
قدیم (آنها تا پایان سال ۹6 است با پیش بینی های انجام شده تا پایان بهار 

)خرداد( ۹۷ فرصت دارند برای گرفتن کارت هوشمند ملی اقدام کنند .
سازمان ثبت احوال پیش از این اعالم کرده بود که اعتبار کارت های ملی 
نمونه قدیم که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ است تا پایان سال ۱۳۹6 پایان می 
یابد و از آغاز سال ۹۷ فاقد اعتبار خواهد بود، اما کارت ملی نمونه قدیم 

بعداز تاریخ ۱۳۸۹ همچنان دارای اعتبار است. 
این موضوع باعث شده است که شمار مراجعه کنندگان برای دریافت کارت 
هوشمند ملی در روزهای پایانی سال نسبت به دیگر ایام، حتی ماه گذشته 

افزایش یابد و این افزایش هم با خود مشکالتی را به همراه داشته است. 
سیف اهلل ابو ترابی به ایرنا گفت : به دلیل حجم باالی درخواست ها و 
تعداد زیاد مراجعه کنندگان به منظور گرفتن کارت هوشمند ملی و 
همچنین مواجه شدن با ایام تعطیالت نوروز و نیاز مردم به کارت های 
ملی، یک فرصت سه ماهه )فروردین ،اردیبهشت و خرداد( ۱۳۹۷به منظور 

درخواست برای کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است .
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه حجم مراجعه کنندگان برای درخواست 
کارت هوشمند ملی بسیار افزایش یافته است ،همه افرادی که تاریخ اعتبار 
کارت ملی آنها تا پایان سال ۹6 به اتمام می رسد ،می توانند از این زمان 
سه ماه استفاده کنند .  سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت : در دی و 
بهمن ماه امسال و همین طور در ۱۰ روز ابتدای اسفند ماه به اندازه ۹ماهه 
گذشته با متقاضیان صدورکارت هوشمند ملی مواجه بودیم . وی اعالم 
کرد: در حال حاضر ماهانه 2 و نیم میلیون کارت هوشمند ملی برای افراد 
واجد شرایط صادر می شود . ابوترابی تاکید کرد:۱2 هزار و ۵۰۰ایستگاه در 
سراسر کشور با بهره گیری از ۱۴ هزارو ۵۰۰نفر آماده ارائه خدمات برای 

گرفتن کارت هوشمند ملی است . 

8۵ درصد فرآورده های غذایی کشور با 
استانداردهای ملی مطابقت دارد

مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل 
سازمان ملی استاندارد گفت: امسال ۱۴ هزار نمونه از مواد غذایی موجود 
در بازار مورد آزمون قرار گرفته که ۸۵ درصد آنها با استانداردهای ملی 

مطابقت دارد.
غالمرضا امینی در حاشیه دوره آموزشی مدیران کنترل کیفی کارخانجات 
بازار،  و صنایع همدان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در طرح کنترل 
کارشناسان استاندارد بعنوان خریدار و مصرف کننده از بازار نمونه هایی 
را برداشت کرده و مورد آزمایش قرار می دهند که تنها ۱۵ درصد از آنها با 

استانداردهای ملی تطابق نداشتند. 
امینی با بیان اینکه طرح کنترل بازار در سراسر استان ها به طور مستمر 
اجرا می شود، به مصرف کنندگان اطمینان خاطر دارد، کاالهای دارای 
نشان استاندارد عاری از آالینده های شیمیایی، سموم و فلزات سنگین 
است.  امینی یادآورشد: هم اینک بحران جدی در حوزه غذایی نداریم و 

درصد انطباق فراورده های غذایی با مولفه های استاندارد بسیار باالست. 
 مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل 
سازمان ملی استاندارد با اشاره به برخی شایعات در فضاهای مجازی مبنی 
بر استفاده از گوشت گربه در فرآورده های گوشتی گفت: این شایعات 

مبنای علمی و اساسی ندارد و مردم نباید بپذیرند. 

خبر

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره 
به اینکه هفت معاون وزیر و ۴6 مدیرکل خانم در 
دولت انتخاب شده اند، گفت:روند به کارگیری زنان 
در دولت هم قابل تقدیر است و هم جای نقد دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، معصومه ابتکار در 
حاشیه جلسه دیروزهیئت دولت با اشاره به اینکه 
براساس مصوبه رئیس جمهور تا پایان دولت باید 
۳۰ درصد از پست های مدیریتی در اختیار زنان 
قرار بگیرد که ما هم در این زمینه پیگیری های 
مستمر داریم، اظهار کرد: طی شش ماه گذشته 
هفت معاون وزیر و ۴6 مدیرکل زن به مجموع 
دولت اضافه شدند. این روند از نظر ما قابل قبول 
است ولی باید تسریع شود.وی در ادامه افزد: همه 
وزارتخانه ها و مخصوصا استانها در این زمینه باید 
فعالتر شوند. من در این زمینه مکاتبه مجددی با 
استانداران داشته ام. وزیر  کشور هم در این زمینه 
تالش می کند البته باید خیلی تالش کنیم. این 
انتصابات هم جای تقدیر دارد و هم جای نقد؛ البته 
آنچه اتفاق افتاده است نشان دهنده یک تحول 
رو به جلو است.ابتکار با بیان اینکه اولین جلسه 
ستاد ملی زن و خانواده را با حضور رئیس جمهور 

برگزار کردیم، خاطر نشان کرد: این ستاد یک 
بر  عالوه  و  است  فراقوه ای  و  فرابخشی  ستاد 
رئیس جمهور در جلسه دیروز وزراء، معاون قوه 
قضائیه و نمایندگان مجلس هم حضور داشتند. در 
این جلسه شاخص های عدالت اجتماعی را مورد 
بررسی قرار دادیم و سیاست های این شاخص ها 
را تایید کردیم. این شاخص ها مالک عمل ما برای 

بهبود وضعیت زنان خواهد بود. همچنین مصوبه ای 
درباره تقسیم ملی کار درباره آموزش های قبل 
ازدواج، حین و بعد ازدواج داشته ایم.معاون زنان 
دیگری  بخش  در  جمهوری  ریاست  خانواده  و 
از اظهارات خود گفت: یک کار مشترک نیز با 
وزارت ورزش داشته ایم که نتیجه آن مصوبه ای در 
خصوص نشاط و تندرستی برای دختران است، 

زیرا یکی از معضالت دختران ما کم تحرکی است 
که ورزش می تواند در این زمینه کمک کند. اگر 
همه دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند می 
توانیم در این زمینه به اهداف خود برسیم.ابتکار 
ادامه داد: امروز در جلسه هیئت دولت گزارشی از 
وضعیت زنان در نقاط مختلف کشور ارائه کرده و 
کمبودها و همچنین دستاوردهای دولت یازدهم و 
دوازدهم در حوزه بهبود وضعیت زنان ارائه کردیم. 
و ۹6  سال ۹۵  در  که  اشتغال  درباره  مشخصا 
آمار بسیار خوبی از وضعیت اشتغال زنان داریم. 
همچنین بحث کردیم اشتغال زنان را در حوزه 
اشتغال غیررسمی و خانگی هم در نظر بگیریم. 
معاونت زنان درباره ارزش گذاری کار خانگی زنان 
تا ۳۰ درصد  انجام داده که طبق آن  پژوهشی 
ارزش تولید ناخالص ملی ما حاصل کار خانگی 
زنان است که هیچ جا به حساب نمی آید.وی 
خاطر نشان کرد: طرح گفت وگوی ملی خانواده را 
در ۱۱ استان کلید زده ایم و دنبال این هستیم که 
گفت وگوی خانواده را از سطح خانواده آغاز کنیم، 
زیرا معتقدیم برای بهبود شرایط خانواده نیازمند 

گفت وگو در این زمینه هستیم.

ابتکار مطرح کرد:

سهم ارزش کارخانگی زنان در تولید ناخالص ملی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک دستگاه عمارت و محوطه به پالک فرعی۷۳ فرعی از 
۱2۴ - اصلی واقع در حصیران طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در 
پرونده باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای کتبی حسین آقا بیگی با وکالت از ورثه 
علی اوسط به شماره ۱۸۹۸۰ مورخ ۹6/۰۵/۱2ذیل وارده ۳۰۰6۳۳2-۹6/۱2/۰6با رعایت 
مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت ده صبح و روز یکشنبه  مورخه 
۹۷/۱/26درمحل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک 
مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ق ث و در اجرای مواد ۷۴و۸6 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود 
را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف 
مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا 

به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.// م الف- ۴۵۳6
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه ۹6/۱2/۱6
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آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول – نوبت دوم
نظر  به اینکه  در پرونده  کالسه  ۹6۰۵۳2   اجرای احکام  کیفری   وثیقه  گذار کاس  
احمد  زاده   ذوالپیرانی  به شماره  ملی  ۵6۹۹۷۸۸۸۳2   در قبال  آزادی  محکوم  
علیه  حامد  مرادی   وثیقه  ای   را تودیع و نتوانسته   است در مهلت  مقرره  محکوم  
علیه   را تحویل   نماید   فلذابا توجه به موافقت دادستان  رشت  در ضبط  وثیقه   دایره  
اجرای  احکام   کیفری  در  راستای  ادامه  عملیات  اجرائی  با درخواست  نیابت  از 
مرجع  قضائی   قصد  اموال توقیف   شده واقع در شفت  - جاده  جیرده  - روستای  
ذو الپیران  - خیابا ن  بهشتی   - خیابان   نیکرو به  پالک ثبتی   شماره  ۴66  فرعی  

از 2۰  اصلی   بخش  2۱ ناحیه   ۵۵  را بفروش  بر ساند  . 
 بررسی  کار شناسی  : ملک  شماره  پالک  ۴66  مجزی  شده  از ۳۹  سنگ  اصلی  
بیست  بخش   بیست  و یک گیالن   به شماره  ملک  ۴66/ 2۰   صفحه  ۷۳  دفتر  
۵۰/ 2۱  ثبت   ۵۵۰۹  به شرح   حدود  و مندر جات   موجود  در سند مالکیت  به   

مساحت  ۱۳2۷۸  متر مربع  
ملک  تعرفه  شده :  شش  دانگ  یک قطعه  زمین  شالیزار  بمساحت  ۱۳2۷۸  بحدود  
اربعه  مندر ج  در سند  مالکیت  شماال  به شالیزار  توحیدی  و شرقا  به نهر  آب  و 
ملک  پهلوان  زاده  و جنوبا  به کاس  احمد  زاده  و غربا  به ملک  خانه  حاجی  گل  
نبی  زاده  و حدود   پنجاه  متر   بر جاده   آسفالته  شهید  نیکرو  و تمام  بصورت   

شالیزار  و تحت   کشت  برنج  بوده  و در اختیار   مالک  می باشد . 
 بنابراین  با توجه  به مشاهدات   و مالحضات   منطقه ای  و مشخصات  ملک  و 
سایر  عوامل  موثر  در کار شناسی  ملکی  مذکور   بمبلغ  ۱/۷26/۱۴۰/۰۰۰  ریال  
)  یک میلیادر   و هفتصد  و بیست  و  شش  میلیون   و یکصد   و چهل  هزار  ریال 

(   ارزیابی  می گردد . 
 )  طبق  نامه  بازداشت  سند   ملک  فوق الذکر  : محدویت  مالکین  : بموجب  دستور  
شماره  ۹2۱۰۱۱۱۸۴۴۵۰۳۴۳6  مورخ  ۱۷/  ۷/ ۱۳۹2  صادره  از دادیار   محترم   
شفت  در تاریخ  ۷/۱۷/  ۱۳۹2  به مبلغ   به مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰به نفع  دادگاه  
بازداشت  می باشد  .   ثبت   دفتر امالک  :  رهنی   شماره  ۸۱۵۷۸  مورخ   2۰/  

۱/ ۱۳۸۵  که بنفع  بانک   کشاورزی  رشت  به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰  ثبت شده ( 
مکان برگزاری مزایده :  اجرای  احکام  کیفری  دادگستری  شهر ستان  شفت  

 زمان  برگزاری  مزایده :   روز دو شنبه  مورخه  ۰۷/  ۰۱/  ۱۳۹۷  ساعت  ۱۰ الی 
۱۱   ظهر  

 توضیح : ۱-  مزایده  با حضور  نماینده   دادسرا  راس  ساعت  مقرر  از قیمت  پایه  
کار شناسی  شروع  و به باالترین قیمت  پیشنهادی فروخته  خواهد شد .  2-  ده 
در صد   مبلغ  مورد  مزایده  شده  را فی  المجلس  ازخریدار  اخذ  و به حساب  
سپرده  دادگستری  واریز  و مابقی  حداکثر  ظرف  مدت   یکماه  وصول   می گردد  . 
۳- خریداران  می توانند   پنج  روز قبل  از مزایده ضمن  هماهنگی  با اجرای  احکام  
کیفری  از مال  مورد  مزایده  بازدید  نمایند  . ۴-  در صورت  انصراف  برنده  مزایده  
ده  در صد   مبلغ   پرداخت  شده   به نفع  صندوق  دادگستری   ضبط  می گردد  .  

۵-  کلیه  هزینه  ها   پس  از مزایده  با  برنده  مزایده  خواهد  بود ./ 
  داستان  دادسرای   عمومی   و انقالب  شهر ستان  شفت  /  حسین جوادی  شلمانی  /  1۰۵۵ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ به پالک فرعی۷۴ فرعی از ۱2۴ - اصلی 
پرونده  در  منعکس  علل  به  بنا  طالقان  ثبتی  طالقان جزء حوزه  در حصیران  واقع 
از ورثه  با وکالت  باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای کتبی حسین آقا بیگی 
علی اوسط به شماره ۱۸۹۸۰ مورخ ۹6/۰۵/۱2ذیل وارده ۳۰۰6۳۳۱-۹6/۱2/۰6با 
رعایت مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت ده صبح و روز 
از  آگهی  این  انتشار  با  لذا  آمد  به عمل خواهد  مورخه ۹۷/۱/26درمحل  یکشنبه  
متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل 
نماینده  به  دارند  آن  ارتفاقی  و حقوق  به حدود  نسبت  ادعایی  هر  و  یافته  حضور 
محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به 
استناد ماده 2۰ق ث و در اجرای مواد ۷۴و۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت 
اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی 
روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.// م الف- ۴۵۳۷
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه ۹6/۱2/۱6
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گواهی حصر وراثت
خانم گل آرا صفائی گور جق   شماره شناسنامه   6   کد ملی ۱۵۳۳۷6۰۸2۹    
فرزند علی عباس    متولد ۱۳2۱/۰6/۰۵ صادره از میانه  به استناد شهادت نامه 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹6/ح6۵۱/۱  تقدیم 
این حوزه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رضا کمالی گور جق     فرزند 
شکراله  شماره شناسنامه    ۵۹6   کد ملی ۱۵۳22۷۷۰۷۵    طبق گواهی فوت 
شماره  ۷۰۵۵۱۸ ف/ ۱۸  در تاریخ ۱۳۹۵/۰2/۰۷  دراقامتگاه دائمی خود در گذشته 

و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: گل آرا صفائی گور جق   متولد: ۱۳2۱/۰6/۰۵   نام پدر: 
علی عباس          کد ملی: ۱۵۳۳۷6۰۸2۹       شماره شناسنامه: 6   صادره: 

میانه        نسبت با متوفی مادر
2. نام و نام خانوادگی: مکرم اسکندری قلعه      متولد: ۱۳6۳/۰2/۰۷     نام پدر: 
ناصر       کد ملی: ۱۵۳۳۹۸۳۱۴۳       شماره شناسنامه: 6۵6۷    صادره: میانه       

نسبت با متوفی همسر 
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نزد  متوفی  از  ای  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا چنانچه هرکس  منتشرشود  نوبت 
اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط 

صادر خواهد شد. م/الف 22۸۱
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان دارو تجهیز غرب تابان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد چراغی نیا 
فرزند به خواسته مطالبه وجه چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۱۰۰۷۴۴ شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت وقت رسیدگی مورخ 
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰۸:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید از کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد . 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم و استماع شهادت شهود خواهان به آقای 

امیرحسین دریکوند فرزند عزت اله مجهول المکان 
خواهان خانم معصومه هاشمی فرد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر حسین 
دریکوند به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
خانواده  مجتمع  اختالف  حل  شورای  شعبه۱۷    ۹6۰۹۹۸66۵6۷۰۰۳۵۸ کالسه 
  ۰۹:۰۰ ساعت   ۱۳۹۷/۰۱/2۱ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد   خرم  شهرستان 
تعیین و مفاد دادخواست به این شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای صدور 
 ۱۳۹۵/۱۱/۹ تاریخ  از  معوقه  نفقه  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  و  الزام  بر  حکم 
لغایت صدور حکم نموده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
و استماع شهادت شهود خواهان در شورا حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا اتخاذ 

تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

متن آگهی 
محکوم له : سید نقی عزیزی  محکوم علیه : مهدی صادقی 

مجهول  که  صادقی  مهدی  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
از  اجرائیه صادره ۹6۱۰۴266۵6۵۰۰۱۴۹  ابالغ می شود طبق  باشد  می  المکان 
شماره  دادنامه  موجب  به   ۹6۰۹۹۸66۵6۵۰۰۱۸۳ کالسه  پرونده  در   ۱۵ شعبه 
۹6۰۹۹۷66۵6۵۰۰26۷ مورخ ۹6/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ۱۵ محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
لغایت   )  ۹6/۸/۸( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  مذکور  مبلغ  تادیه  تاخیر  خسارت 
وصول و اجرای محکوم به و پرداخت مبلغ یکصدو یازده هزار و پانصد تومان هزینه 
دادرسی در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ. د م ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی جراید 
کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1۵ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – سیده ثریا شاهرخوندی 

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

 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۳۷۵ رای شماره ۱۰۱۱۴ مورخه  شهرستان خرم 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  داراب  فرزند  دارابی  تقاضای سید عرب  به   ۹6/۱۰/۱۷
اصلی   ۱۹66-۱۹۸6 پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   6۸/۷۰ مساحت  به  عمارت  
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  یک شهرستان خرم  بخش  در  واقع 
محمد علی سالحورزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
و  االنتشار  مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر  ۱۵ روز جهت اطالع 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۴6 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹6/۱2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/۱2/۱۷ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه پایلوت طرح نماد را در شش استان در دست اجرا داریم 
و مصمم هستیم در سال تحصیلی آینده آن را به صورت فراگیر 
اجرا کنیم، از برخی دستگاه ها برای ارائه مداخالت درمانی و 

مددکاری به دانش آموزان آسیب دیده گالیه کرد.
مهرزاد حمیدی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در کشور انجام شده است اظهار کرد: اما 
چون دستگاه ها منتزع کار کرده اند و  فعالیت هایشان مجتمع 
نشده، یک همسویی کلی ایجاد نشده است و شاید به همین 

خاطر نتایج از آن چه که پیش بینی می شد کمتر بوده است.
حمیدی افزود: مصمم هستیم در سال تحصیلی آینده طرح 
نماد را به صورت فراگیر اجرا کنیم. در ستاد کنار هم هستیم 
و با یکدیگر تصمیم می گیریم و در استان ها هم فرمانداران و 
استانداران در جلسات حضور پیدا می کنند. یک ستون طرح 
نماد توانمندسازی و دیگری مداخله است و ما در حوزه مداخله 
دانش آموزی با مشکالتی مواجه ایم، هرچند معاونان پرورشی 
عنوان  به  مدارس  مشاورین  و  آمده اند  میدان  به  فرهنگی  و 
مشاورین پیشگیری موظف شده اند با آموزش هایی، مداخالت 
ابتدایی را انجام دهند. در واقع تالش می کنیم مددکاری اولیه 

توسط خود آموزش و پرورش صورت گیرد.

سرهنگ بخشنده درباره اثرات سوء ماده مخدر ال اس دی 
هشدار داد.

سرهنگ محمد بخشنده، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ با تشریح خطرات ناشی از مصرف ال اس دی 
این ماده اعتیادآور قوی گفت: ال اس دی که در بین جوانان 
با نامهای اسید و یا دستماالل معروف است از قارچ سمی 
تولید شده و فرد مصرف کننده را دچار اضطراب ، وحشت 

و حاالت تهاجمی می کند.
همچنین  داد:  ادامه  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
تخریب   ، خودکشی  به  تمایل  احساس   ، خشن  رفتارهای 

ذهنی و عقلی از دیگر خطرات مصرف این ماده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که مدارس حتی یک روز قبل 
از تعطیالت نوروز هم نباید تعطیل شوند.

بطحایی  در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: به همکارانم در مدارس تاکید موکد، موکد، موکد دارم که 
به هیچ عنوان  امسال حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلی نباید 

تعطیل کنند.
باید  جاری  سال  روز  آخرین  تا  دانش آموزان  کرد:  تاکید  وی 
تحصیلشان را ادامه دهند. وی درباره حذف آزمون ورودی پایه 
هفتم تصریح کرد: مصوبه شورای هماهنگی مدارس غیردولتی 
دست  به  شاید  هنوز  که  کرده ایم  ابالغ  گذشته  روز  چند  را 
همه مدارس نرسیده باشد. البته مدارس غیردولتی از تصمیم 
ما استقبال کرده اند؛ سازمان مدارس غیردولتی هم تیمی در 
اختیار گرفته تا با تخلفات در این زمینه برخورد جدی کند البته 
امیدوارم با استقبالی که مدارس کرده اند، برگزاری این ازمون 
متوقف شود. وزیر آموزش وپرورش در ادامه با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه در سال آینده تحوالتی 
است که در محتوای برنامه های آموزش وپرورش آغاز می شود، 
اظهار کرد: وظیفه آموزش و پرورش برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
فرهنگ سازی برای دانش آموزان است. ما در این زمینه کتاب های 

درسی و مطالبی داشتیم که البته کافی نیست.

ح »نماد«   اجرای سراسری طر
در مدارس از مهر ۹۷

هشدار پليس  درباره مصرف ماده 
مخدر ال اس دی

 تعطیلی زودهنگام
 مدارس ممنوع

مفقودی
شاسی   شماره  آبی  رنگ  ۱۳۹۰به  مدل  نیسان  وانت  ماشین  سبز  برگه 
انتظامی  موتور۵۷۴۸۴۸وشماره  وشماره   NAZPL۱۴۰TBN2۸۰۷۸۱

۹۸۸م۴۹ایران66مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی 
برگه سبز ماشین سواری وانت نیسان مدل۱۳۷۱به رنگ آبی آسمانی روغنی شماره 
انتظامی ۵۷۱ی2۱ایران ۷2بنام  موتور۴۱2۰۸۰شماره شاسی   ۰6۸۳۰۷به شماره 

عبادمسلمی جویباری مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
موتور   مدل۱۳۸۸شماره  متالیک  ای  پژو۴۰۵نقره  سواری  سبزماشین  برگه 
انتظامی  شاسیNAAM۰۱CA۳۹K۹2۸۳۴۷شماره  شماره  و   ۱2۴۸۷2۴۰۱۰6

۱2۵ی2۴ایران ۷2بنام محمدنقیبی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
پژو2۰6هاچ بک مدل ۱۳۹۵به رنگ سفیدروغنی شماره موتور  برگه سبز ماشین   
انتظامی  شاسیNAAP۱۳FE۱GJ۸۹۳۷62شماره  شماره   ۱6۳B۰2۸۸۴۱۱
۹۸۸س۳۷ایران ۸2بنام حمیدمحمودی چلمیانی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط 

می باشد
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امضای توافق همکاری با شرکت نفتی هند 
برای توسعه میدان نفتی سوسنگرد

یک شرکت هندی توافق نامه ای به ارزش یک میلیارد دالر برای 
توسعه میدان نفتی سوسنگرد با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز 

گسترش ایرانیان )ایدرو اویل( امضا کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، مقامات هندی اعالم کردند: شرکت 
›او ان جی سی ویدش‹ که در واقع شاخه خارجی شرکت دولتی 
شرکت  با  تفاهم  یادداشت  یک  باشد  می  هند  طبیعی  گاز  و  نفت 
›ایدرو اویل‹ ایران جهت توسعه میدان نفتی سوسنگرد امضا کرده 
است. شرکت ›ایدرو اویل‹ ایران ماه گذشته با شرکت روسی زاروبژ 
نفت نیز برای توسعه میدان نفتی سوسنگرد قرارداد امضا کرده بود. 
روزنامه مذکور به نقل از ›نصرا... زارعی‹ مدیرعامل شرکت توسعه 
نفت و گاز گسترش ایرانیان )ایدرو اویل( نوشت که هدف از انعقاد 
تفاهم نامه مشابه دیگر با شرکت ›او ان جی سی ویدش‹ هند، امکان 
است.  مذاکرات  نتایج  پیش بینی  همچنین  و  کنسرسیوم  تشکیل 
زارعی در این رابطه گفته است که حدود ۹۰۰ میلیون دالر سرمایه 

گذاری برای توسعه این میدان نفتی موردنیاز است. 
شده  واقع  اهواز  شهر  کیلومتری   ۴۵ در  سوسنگرد  نفتی  میدان 
برآوردهای  براساس  که  است  جدید  اکتشافی  میدان های  جزو  و 
اولیه توان تولید حدود ۳۰ هزار بشکه در روز در دو فاز توسعه را 

خواهد داشت.
با  رقابت  درحال  همچنین  هند  ویدش‹  سی  جی  ان  ›او  شرکت 
چند شرکت دیگر خارجی از جمله شل، فرانس توتال، پتروناس و 
گازپروم روسیه جهت بدست آوردن حق توسعه میدان نفتی بزرگ 
آزادگان جنوبی است. این شرکت هندی همچنین درحال بررسی 
دوباره یک پیشنهاد 6,2 میلیارد دالری جهت توسعه میدان گازی 

›فرزاد ب‹ است.
مذاکرات برای توسعه میدان گازی ›فرزاد ب‹ روابط نفتی هند و 
واردات  است:  اعالم کرده  است. هند  روبرو کرده  تنش  با  را  ایران 
نیز مدت  ایران  ایران کاهش می دهد درحالی که  از  را  نفت خود 
زمان پرداخت بهای نفت خریداری شده را برای هند از ۹۰ روز به 
›دارمندرا پردان‹  6۰ روز کاهش داده است. در سفر سال 2۰۱6 
وزیر نفت هند به ایران دو طرف توافق کردند که تا پایان ماه نوامبر 
را  توافق  این   2۰۱۷ فوریه سال  ماه  پایان  تا  آن  از  و پس   2۰۱6

نهایی کنند. 
کنسرسیومی متشکل از شاخه خارجی شرکت نفت و گاز طبیعی 
هند )OVL(، ایندیان اویل )IOC( و اویل ایندیا در سال 2۰۰۸ 
به آغاز عملیات کشف گازی ›فرزاد ب‹ کمک کردند اما به دلیل 
تحریم های غرب علیه ایران، برای استخراج گاز از آن درخواستی 

مطرح نکردند.
 میدان گازی ›فرزاد ب‹ یکی از میدان های گازی ایران است که 
در سال 2۰۱2 کشف شد و تولید گاز طبیعی و میعانات گازی آن 

از سال 2۰۱۳ آغاز شد. 
حجم ذخیره این میدان 2۱٫۷ تریلیون فوت مکعب است که حدود 
6۰ درصد آن قابل استخراج است. ظرفیت تولید این میدان حدود 

۱٫۱ میلیارد فوت مکعب در روز است.

کوتاه از انرژی

ساخت بزرگترین طرح اتیلن 
ایران به نیمه رسید

با  گچساران  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
ساخت  درصدی   ۵۰ حدود  پیشرفت  به  اشاره 
اتیلن  تولید  ساخت  دست  در  طرح  بزرگترین 
ایران، اعالم کرد: این طرح پتروشیمی تا سال 

۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مهندس  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
وضعیت  آخرین  درباره  مبارکی«  »جمشید 
عنوان  به  گچساران  پتروشیمی  ساخت 
اتیلن  تولید  ساخت  دست  در  طرح  بزرگترین 
ساخت  پیشرفت  حاضر  حال  در  گفت:  ایران، 
این طرح پتروشیمی به مرز ۵۰ درصد رسیده 
گچساران  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  است. 
مهندسی  بخش  در  اکنون  هم  اینکه  اعالم  با 
درصد،   ۵۸ خرید  پیشرفت،  درصد   ۸۹ حدود 
اجرا 2۷,۵ درصد و در کل بیش از ۴۸ درصد 
هم  کرد:  تصریح  است،  شده  حاصل  پیشرفت 
با  مطابق  گچساران  پتروشیمی  ساخت  اکنون 
ندارد.  وجود  تاخیری  گونه  هیچ  و  بوده  برنامه 
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه 
احداث  نصب  و  ساختمان  عملیات  زمان بندی 
به   ۷ سال  پایان  تا  باید  گچساران  پتروشیمی 
پایان برسد، اظهار داشت: عالوه بر این از اواسط 
سال ۹۸ عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی و 
بهره برداری از این طرح یک میلیون تنی تولید 
اتیلن آغاز خواهد شد. وی با اشاره به بازگشایی 
ساخت  یورویی  میلیون   22۰ اعتباری  خط 
پتروشیمی گچساران از صندوق توسعه ملی با 
عاملیات بانک توسعه صادرات، افزود: این خط 
هم  ئ  شده  بازگشایی  امسال  اواسط  اعتباری 
اکنون بالغ بر ۷۰ درصد سفارش گذاری خرید 
کاال و تجهیزات در این پروژه انجام شده است. 
بیش  در حال حاضر  اینکه  یاداوری  با  مبارکی 
پتروشیمی  ساخت  کارگاه  در  نفر  یک هزار  از 
سال  گفت:  هستند،  کار  به  مشغول  گچساران 
پیشرفت در  ماهانه حدود ۴ درصد  باید  آینده 
که  بیافتد  اتفاق  پتروشیمی  طرح  این  ساخت 
تحقق  زیرساختی  کارهای  انجام  به  توجه  با 
از دسترس نیست.  از پیشرفت دور  این درصد 
تامین  گچساران  پتروشیمی  است،  گفتنی 
مسیر  پتروشیمی  های  طرح  خوراک  کننده 
تولید  ظرفیت  از  که  بوده  دنا  اتیلن  لوله  خط 
ساالنه یک میلیون تن اتیلن و حدود ۹۰ هزار 
تن برش های سه کربنه و سنگین تر برخوردار 
هزار  یک  میزان  به  مجتمع  این  است. خوراک 
بیدبلند  اتان توسط پاالیشگاه  و 2۵۰ هزار تن 

خلیج فارس تامین خواهد شد.

خبر

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از 
نهایی شدن مذاکرات با 2 شرکت روس برای 
حضور در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: 

این مذاکرات مربوط به سه میدان است.
امیرحسین  از شانا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
چهاردهمین  عمومی  جلسه  در  نیا  زمانی 
اجالس کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی 
ایران و روسیه اظهار کرد: با توجه به این که 
روابط همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی 
برای  مذاکرات  آغاز  نداشته،  چندانی  سابقه 
همکاری و به نتیجه رساندن آن قدری طوالنی 

شده است.
وی با اشاره به این که از ۱۱ میدان نفت و 
گاز ایران که مطالعه آن به هفت شرکت بزرگ 
روسیه سپرده شده است، مذاکره مربوط به سه 
میدان با 2 شرکت مراحل پایانی خود را طی 
می کند، تصریح کرد: این مذاکره ممکن است 

ظرف هفته های آینده به امضای قرارداد منجر 
شود.

و  ایران  انرژی  همکاری  نفت،  وزیر  معاون 
روسیه را موتور محرکه دیگر همکاری ها میان 
نخستین  در  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور   2
کمیته مشترک وزارتی انرژی ایران و روسیه  
ایران و گازپروم  نفت  مقرر شد شرکت ملی 
روسیه با تشکیل کمیته کاری پروژه گازرسانی 
و  فارس  از طریق خلیج  و هند  پاکستان  به 

دریای عمان را بررسی عملیاتی کنند.
کمیسیون  چهاردهمین  است؛  ذکر  قابل 
مشترک ایران و روسیه که روز ۱۴ اسفندماه 
در ۱۵ کارگروه و به ریاست مسعود کرباسیان، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف ایران و 
طرف  از  روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر 
روسیه، آغاز شده بود، دیروز به کار خود پایان 

داد. 

حضور 2 شرکت روس در صنعت نفت ایران

-اسفندماه(  )بهمن  فوریه  ماه  در  ایران 
هزار   6۰۰ و  میلیون   2 حدود  شد  موفق 
بشکه نفت را به مقاصد کشورهای آسیایی 
و اروپایی صادر کند بر اساس این گزارش، 
ایران در ماه فوریه حدود 2 میلیون و ۱6۰ 
بشکه  هزار   ۴۳۰ و  خام  نفت  بشکه  هزار 
میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی 
کشورهای  درصد  که  کرد  صادر  اروپایی  و 
به   6۰ حدود  ترتیب  به  اروپایی  و  آسیایی 
۴۰ درصد حفظ شده است. چین، هند، کره 
نفت  مشتریان  بزرگ ترین  ژاپن  و  جنوبی 
ایران در آسیا هستند. شرکت های انگلیسی 
-هلندی شل، توتال فرانسه، انی و ساراس 
رپسول  یونان،  پترولیوم  هلنیک  ایتالیا، 

برخی  مجارستان،   )MOL( مول  اسپانیا، 
از مشتریان محموله های نفت خام ایران در 
اروپا به شمار می روند. ۴۰ پاالیشگر جهان 
هم اکنون خریدار نفت خام و میعانات گازی 
بیشتر  ایران  گازی  میعانات  هستند.  ایران 
و  می شود  فروخته  آسیایی  پاالیشگران  به 
میعانات  مشتری  بزرگ ترین  جنوبی  کره 
امیرحسین  می شود.  محسوب  ایران  گازی 
زمانی نیا، معاون وزیر نفت اخیرا در پاسخ به 
پرسشی درباره تقاضا برای نفت خام ایران 
اظهار کرده بود: نفت ایران همیشه مشتری 
دارد، اما باید گفت ایران هنوز به استفاده از 
راه های خالقانه برای فروش نفت نیاز پیدا 

نکرده است.

اخباری مبنی بر این که نفتکش ایرانی سانچی 
برای  و  نبوده  گازی  میعانات  حمل  مناسب 
حمل نفت خام ساخته شده بود منتشر شد 
که سخنگوی شرکت ملی نفتکش توضیحاتی 

در این مورد ارائه کرد. 
محسن  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  دنیا  در  نفتکشی  این که  بیان  با  بهرامی 
میعانات گازی  نفتکش مخصوص حمل  نام 
وجود ندارد، اظهار کرد: کشتی های مخزن دار 
در  که  می شوند  تقسیم  دسته  چند  به 
براساس  عادی  تانکر  کشتی های  آنها  میان 
میعانات  خام،  نفت  دارند  که  گواهی ای 
حمل  را  غیره  و  نفتی  فرآورده های  گازی، 
می کنند. در واقع این کشتی ها گواهی حمل 

موارد مذکور را دارند که سانچی از این نوع 
بوده است. وی با اشاره به پرداخت خسارت 
توسط شرکت های بیمه، گفت: از سوی دیگر 
و  پذیرفته اند  را  آمده  پیش  حادثه  بیمه ها 
خسارت آن را پرداخت می کنند. این موضوع 
سانچی  و  نبوده  تخطی  که  می دهد  نشان 
در  است  بوده  گازی  میعانات  مناسب حمل 
را قبول  بیمه گرها خسارت  این صورت  غیر 
نفتکش  ملی  شرکت  سخنگوی  نمی کردند. 
است  عادی  امر  یک  موضوع  این  داد:  ادامه 
و در قطر و دیگر کشورهای دنیا میعانات به 
متاسفانه یک  همین صورت صادر می شود. 
فرد غیرکارشناس این مباحث را مطرح کرده 

و باعث وجود چنین شائبه هایی شده است.

صادراِت ۲.۶ میلیون بشکه ای نفت 
یه ایران در ماه فور

نفتکش مخصوص حمل میعانات 
گازی وجود ندارد

های  کرد شرکت  اعالم  روسیه  انرژی  وزیر 
 ۹6 سال  پایان  تا  است  ممکن  روس  نفتی 
قراردادهایی با ایران منعقد کنند که به آنها 
کار  ایران  نفتی  میادین  روی  بدهد  اجازه 
کنند. بر اساس این گزارش، الکساندر نواک 
وزیر انرژی روسیه گفت، شرکت های نفتی 
روس ممکن است تا 2۱ مارس قراردادهایی 
با ایران منعقد کنند که به آنها اجازه بدهد 
نواک  کنند.  کار  ایران  نفتی  میادین  روی 
همچنین گفت، ایران آماده عرضه نفت خام 

به روسیه است، اما این بستگی به توافقات 
آینده با خریداران نفت دارد. وی همچنین 
روسیه  تلویزیون   2۴ کانال  با  مصاحبه  در 
تحویل  خصوص  در  روسیه  و  ایران  گفت، 
به  سوخو   ۱۰۰ سوپرجت  هواپیماهای 
در  وی  اند.  داده  انجام  را  مذاکراتی  تهران 
مشترک  کمیسیون  نشست  نتایج  خصوص 

امکان خرید  و روسیه هم گفت: »ما  ایران 
توسط  سوخو   ۱۰۰ سوپرجت  هواپیماهای 
و  دادیم  قرار  بحث  مورد  را  ایرانی  شرکای 
اجرایی شدن  مورد چگونگی  در  را  طرحی 
گفت،  نواک  نمودیم.«  تهیه  مسئله  این 
چند  که  اند  کرده  توافق  همچنین  طرفین 
ایران شود.  نوع وسیله نقلیه روسی تحویل 

»امروز ما در مورد تحویل واگن های ریلی 
واگن  ما ۱2۰۰  این  از  پیش  کردیم.  بحث 
ریلی را به آنها تحویل داده ایم و قصد داریم 
در سال 2۰۱۸، حدود ۳ هزار واگن دیگر را 
نیز تحویل ایران بدهیم.« وی افزود شرکت 
کنندگان در این نشست مشترک همچنین 
های  اتوبوس  بیشتر  فروش  خصوص  در 
توسط  شده  تولید  نقلیه  وسائل  و  روسی 
کارخانه های روسی کاماز و یو ای زد بحث 

کردند.

امضای قرارداد نفتی روس ها تا ۲ هفته آینده

ارزش صادرات محصوالت تولیدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
با  پارس در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 

افزایش ۴۱ درصدی به ۱.۴ میلیارد دالر رسید.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران، سیدمحمد مهدی مهدوی، مدیر امور گمرکی منطقه ویژه 
پارس با بیان این که صادرات میعانات گازی در بهمن ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن پنج درصد افزایش 
یافته است، گفت: در این مدت یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸۹ 
تن  میعانات گازی تولیدی پاالیشگاه های پارس جنوبی به خارج 

از کشور صادر شده است. وی ادامه داد: ارزش صادرات میعانات 
گازی در بازه زمانی یاد شده 6۵۰ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۳62 
دالر است که نسبت به مدت مشابه پارسال۳2 درصد افزایش 
نشان می دهد. مهدوی با بیان این که یک میلیون و ۳66 هزار و 
۸62 تن به ارزش ۷۸6 میلیون و ۷۸2 هزار و66 دالر محصوالت 

غیرنفتی تولیدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بهمن 
ماه امسال به خارج از کشور صادر شده است، گفت: در بازه 
زمانی یاد شده صادرات محصوالت غیرنفتی به خارج از کشور از 
حیث وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۳۹ 
و ۴۹ درصد افزایش یافته است. مدیر  امور گمرکی منطقه ویژه 

پارس مجموع کل صادرات میعانات گازی و کاالها غیر نفتی 
منطقه را 2 میلیون و 6۸۴ هزار و 2۵۱ تن به ارزش یک میلیارد 
و ۴۳6 میلیون و ۹6۵ هزار و ۴2۸ دالر اعالم کرد و گفت: در 
بازه زمانی یاد شده صادرات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
به لحاظ وزن 2۰ درصد و به حیث ارزش ۴۱ درصد افزایش 
بوتان، پروپان،  اوره،  اتیلن گالیکول، کود  نشان می دهد. دی 
پارازایلین، مونو و تری اتیلن گالیکول، هوی اند، پلی اتیلن سبک 
و سنگین ،میعانات گازی، سیمان و متانول از مهم ترین کاالها و 

محصوالت غیرنفتی صادراتی این منطقه است.

صادرات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۴۱ درصد افزایش یافت

آگهی مفقودی
مجوز و دفترچه مهمات سالح برنو به شماره ۸۱6۸ و شماره گلن 2۸۴۸6 به نام 
صادق رضایی فرزند کریم به شماره شناسنامه ۵۱۳ متولد ۱۳6۰ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – کوهدشت 

آگهی مفقودی
سالح  شماره  کالیبر۱2به  پر  ته  زنی  ساچمه  لول  یک  شکاری  اسلحه  مجوزحمل 
نام  ۱۷۵۴۸۹۵به  کارت  سریال  شماره  به  ایران  ساخت  کوسه  ۸۰666۸مدل 

دکترالهائی،نام پدرمحیسن مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی احضار متهم
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  ششم  شعبه   ۹6۱۳6۳ کالسه  پرونده  حسب 
سنندج موضوع شکایت آقای فرزاد خانی علیه برهان اصغریان فرزند روح اله به شماره 
ملی ۳۷۷۰۰۰۳۷۰۵ به اتهام سرقت تعزیری تلفن همراه از سوی این دادیاری تحت 
تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن مشارالیه و به تجویز از ماده ۱۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی 
میگردد، تا متهم ضمن اعالم حق معرفی و داشتن وکیل وفق قانون آئین دادرسی 
کیفری ۱۳۹2 به همراه خود، ظرف سی روز از تاریخ انتشار در شعبه ششم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج – زاهد کریمی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به خانم پریسا فرضی پور فرزند علی و سام 

صبوری مهر فرزند سعید 
خواهان آقای سعید صبوری مهر دادخواستی به طرفیت خوانده پریسا فرضی پور 
فرزند علی و سام صبوری مهر فرزند سعید به خواسته نفی نسب مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۹۰۱۵۴۵  شعبه2  دادگاه 
خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱۳۹۷/۱/22 ساعت ۱۰:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 
سابق (معصومه تیموری 

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

 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۱۱۴۵  رای شماره ۱۰۳۳ مورخه 
۹6/۱۰/2۳ به تقاضای سردار دالوند فرزند میر برار نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  
به مساحت ۳۵6/۰2 مترمربع مجزی شده از پالک ۱۵ اصلی واقع در بخش ده خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پنج شنبه دالوند رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
اعتراض سند مالکیت  یا عدم وصول  و  انقضای مدت مذکور  از  دادخواست و پس 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۴۹ 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹6/۱2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/۱2/۱۷ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
مورخه  رای شماره ۹6۸۷   پرونده کالسه 6۹6  ذیل:   بشرح  آباد  شهرستان خرم 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  تقی  فرزند  بیرانوند  بزن  حوا  تقاضای  به   ۹6/۱۰/۱۰
عمارت  به مساحت ۱۴2/۰2 مترمربع مجزی شده از پالک 2۴ فرعی از 2۰۹۱اصلی 
اولیه )رسمی(  از مالکیت مالک  آباد خروجی  واقع در بخش یک  شهرستان خرم 
محمد حسین والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۵۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹6/۱2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/۱2/۱۷ 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره ۸2۷۴  مورخه  پرونده کالسه ۴۰2  آباد بشرح ذیل:   شهرستان خرم 
۱۳۹6/۸/2۵ به تقاضای مراد حقی اسد آباد فرزند بابامراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت  به مساحت ۱۳۷/۵۱مترمربع مجزی شده از پالک ۴ فرعی از ۵ اصلی واقع 
اله  اولیه )رسمی( روح  از مالکیت مالک  در بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی 
هاشمی نژاد رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۸۴۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹6/۱2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/۱2/۱۷ 
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دادنامه 
 تاریخ ۹6/۱۱/2۹کالسه پرونده ۹6/۹2۸شماره دادنامه ۹6/۹۷۷مرجع رسیدگی کننده 
شعبه سوم شورای حل اختالف نور خواهان مهدی افتخاری با وکالت سهیال مشایخی 
به نشانی نور خ پاسداران طبقه فوقانی لوازم خانگی پارسا خوانده بهرام حسین زاده 
به نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت 
آن به  کالس باال و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده شورا 
به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و انشا ءرای می نماید رای قاضی شورا دعوای خانم سهیال مشایخی به وکالت 
از مهدی افتخاری به طرفیت آقای بهرام حسین زاده به خواسته مطالبه وجه سفته 
ها به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به شماره ۳2۴۵۸6و۳2۴۵۸۵و۳2۴۵۸۷به همراه هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها تا اجرای 
کامل دادنامه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و بقای اصل سفته ها به شماره فوق 
الذکر حاکی از استقرار و استمرار دین  برعهده خوانده می باشد و خوانده  علی رغم 
ابالغ اخطاریه و انتظار کافی حضور نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوای مطروحه و 
پرداخت دین و برائت ذمه خود را ارائه و ابراز نموده است لذا شورا دعوای خواهان را 
وارد دانسته و مستند به مواد ۷2۴ و ۷۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵22 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
الف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به مبلغ ۴/۷۱۰/۰۰۰ریال  بابت هزینه 
الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه تاریخ  دادرسی مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰ریال بابت حق 
تقدیم دادخواست ۹6/۱۰/۳لغایت وصول محکوم به نسبت به محکوم به که در زمان 
اجرای حکم محاسبه و از محکومان اعالم وصول و به محکومان پرداخت می گردد رای 
شورا غیابی ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی  در این شورا سپس 

ظرف مدت 2۰روز قابل  تجدید نظر در دادگاه عمومی نور می باشدم. الف ۹6/۷۹6
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور مرتضی فتح  تبار فیروزجاه

 اجراییه 
 مشخصات محکوم له آقای حسین رستمی با وکالت از آقای رستم اسماعیل زاده به 

نشانی نور خیابان امام دفتر وکالت
شماره  رای  موجب  به  المکان   مجهول  میناسیان  آلفرد  علیه  محکوم  مشخصات   
۹2۵/۹6به تاریخ ۹6/۱۰/۱2شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۱/2۹۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی و مبلغ ۱6۰ هزار ریال بابت احضار 
نامه و خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ ابالغ و اخطار نامه ۹6/6/۱۱لغایت اجرای حکم 
از سوی اجرای احکام محاسبه میگردد و مبلغ 2/2۵۰/۰۰۰ریال بعنوان نیم  عشر در 

حق  دولت بپردازد 
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  ماده ۱۸۹  اجرائی  نامه  آیین  ماده ۱۹  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. الف۹6/۷۹۵
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور یوسف رضایی

مفقودی
گواهی موقت مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا عرب خزائلی فرزند رامین به شماره 
برداری  نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  ساری  از  صادره  شناسنامه 2۰۸۰2۱6۷۷۵ 
سریال  شماره  و   ۱۷/۵/۹۱   -  26۸6/۸۵ شماره  با  نکا  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
۰۳۸۸6۸6 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی مازندران - نکا - خیابان انقالب 

- دانشگاه آزاد نکا ارسال نماید
میاندرود 
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سه راهکار برون رفت از بحران ارزی 
* محمد صادق حمیدیان

اگر سیاست های دولت و بانک مرکزی هماهنگ باشد و بانک مرکزی بتواند 
بر نرخ تورم کنترل داشته باشد، آنگاه سیاست ارزی و پولی همگام خواهد 
شد و ثبات در بازار حاکم می شود. در حالی که موسسه اکونومیست، چشم 
انداز اقتصادی کشورهای جهان را در سال 2۰۱۸ بررسی می کند، اقتصاد 
ایران هنوز پر تالطم است و هنوز خط مش مشخصی برای شاخص های 
کلیدی و کالن آن طراحی نشده است.با این وجود، موسسه اکونومیست رشد 
اقتصادی ۵,۷ درصدی و کسری بودجه ای معادل 2 درصد تولید ناخالص 
داخلی برای سال میالدی پیش روی ایران پیش بینی کرده است.از آنجایی 
که سر نخ اقتصاد به سیاست کشور گره خورده است، آنچه بیش از همه 
فعاالن اقتصادی را نگران کرده است آینده برجام با دیدگاه های سیاسی 
رییس جمهوری آمریکاست.با در نظر گرفتن همه این موارد، آنچه که امروز 
به عنوان یک معضل جدی ایجاد شده است نوسانات نرخ ارز و تصمیمات 
متولی آن یعنی بانک مرکزی در خصوص تعیین و کنترل آن است.در ماه 
های اخیر شاهد تالطم شدید بازار ارز و افزایش قیمت آن تا مرز پنج هزار 
تومان بودیم که عمده علت آن کاهش سود سپرده های بانکی و سرازیر شدن 
آنها به بازار سکه و ارز و اصرار دولت بر تداوم سیاست های انبساطی بوده است.

همچنین هجوم مردم عادی و شرکتهایی که نگران کمبود ارز برای معامالت 
خود بودند، همه و همه از دالیل جانبی افزایش نرخ ارز است.البته بسیاری 
از اقتصاددانان همزمان با کاهش سود سپرده های بانکی در شهریور ماه این 
بحران را پیش بینی و بابت آن هشدار داده بودند. با این حال بانک مرکزی 
در وهله اول اقدام دستگیری دالالن ارز و پلمب صرافی های غیر مجاز کرد 
و بعد برای اطمینان دادن به فعاالن بازار و سرو سامان دادن به بحرانی که 
ایجاد شده بود سه راهکار ارائه کرد که مورد انتقاد بسیاری از اقتصادانان قرار 
گرفت.انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز 
و پیش فروش سکه بهار آزادی سه سیاست این بانک برای کنترل بازار ارز 
بود.بانک مرکزی با هدف جذب منابع کوتاه مدت، به بانک ها مجوز انتشار 
گواهی سپرده سرمایه گذاری با سود 2۰ درصد به مدت دو هفته را داد تا 
از این طریق از حجم نقدینگی در بازار ارز کاسته و منابع به صورت نقد در 
بانکها ذخیره شوند. این راهکار ضمن اینکه به شدت به حوزه تولید داخلی 
ضربه وارد خواهد کرد، موقتی خواهد بود.اینکه تحت فشار افکار عمومی و 
مسئوالن این تصمیم گرفته شود در بلند مدت اقتصاد ایران را با بحران مواجه 
خواهد کرد. آن چه بیش از همه مهم است و متاسفانه در تصمیمات به آن 
بی توجهی می شود، رونق تولید و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید 
است.در همه جای دنیا وجود نقدینگی باال در اقتصاد کشورها یک مولفه 
مثبت به حساب می آید که می تواند به سمت تولید روانه شود اما با پیاده 
کردن سیاست های نادرست، این نقدینگی به سمت بازار سوداگرانه هدایت 
می شود و تولید بی نصیب می ماند. انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز به 
دلیل عدم ثبات در قیمت آن راهکاری عملی نخواهد بود.پیش فروش سکه 
بهار آزادی با توجه به قیمت های بازار فقط ذخیره طالی بانک مرکزی را با 
محدودیت مواجه می سازد. بنابراین آنچه نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی 
است بسته ضد نوسان، فقط و فقط راهکاری مقطعی و ضد التهاب است و 
در آینده ای نه چندان دور مجدد اقتصاد را با بحران مواجه می سازد.هیچ 
اقتصادی در دنیا تصمیمات آنی و موقتی برای اقتصاد خود صالح نمی بیند 
چون تبعات بعدی آن به مراتب حادتر و مسئله سازتر خواهد بود. این اقتصاد 
نیازمند تدابیر تکنیکی است که قدم اول آن جلب اعتماد سرمایه داران و 
صاحبان نقدینگی است. باید بسترها و زیرساخت یک اقتصاد متعارف در 
کشور ایجاد کرد. در کشوری که سیاست ارزی آن شناور مدیریت شده است 
نباید از ارز به عنوان ابزار پولی استفاده کرد که در این صورت در کنار کاهش 
نرخ ارز حقیقی و افزایش تقاضا برای ارز خارجی، رقابت پذیری صنایع داخلی 
نیز کاهش می یابد. اگر سیاست های دولت و بانک مرکزی هماهنگ باشد 
و بانک مرکزی بتواند بر نرخ تورم کنترل داشته باشد، آنگاه سیاست ارزی و 

پولی همگام خواهد شد و ثبات در بازار حاکم می شود.

یادداشت

کسب رتبه شانزدهم بانک انصار 
در میان  ۵00 شرکت برتر ایران 

 بانک انصار رتبه شــانزدهم »میــزان فروش« در 
میــان ۵۰۰ شــرکت برتر ایران را براســاس اعالم 
ســازمان مدیریت صنعتــی به دســت آورد تا در 
روزهای پایانی سال ۱۳۹6 به موفقیت های حرفه ای 
خود طی ســال های اخیر تداوم بخشد و با امید به 
فردای بهتر به استقبال سال ۱۳۹۷ برود.به گزارش 
اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات، ۵۰۰ شــرکت 
برتر و بزرگ ایران کــه از آنها به عنوان موفق ترین 
بنگاه هــای تجــاری و صنعتی یاد می شــود، طی 
مراســمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
معاونان وی معرفی شــدند.این موفقیت که مطابق 
اعالم ســازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال 
رتبه بنــدی شــرکت ها )۱۰۰IMI-(، براســاس 
ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۵ حاصل شــده است، 
نشــان می دهد که اجرای طرحهــای تحول ۱و2 
در این بانک دارای دســتاوردهای ارزشمندی بوده 
و ســبب شده اســت که بانک انصار در میان ۵۰۰ 
شرکت برتر ایران در یک شاخص کلیدی و محوری 
صاحب رتبه شــود.این گــزارش می افزاید که نام 
شــرکت ایرانیان اطلس)هلدینگ( وابســته به این 
بانک در میان ۱۰ شــرکت پیشــرو در میان ۵۰۰ 
شرکت برتر رتبه بندی سال ۱۳۹6 قرارگرفته و این 
شرکت در شاخص »بیشترین صعود رتبه« نیز مقام 
دوم را کسب کرده است. عالوه براین، در رتبه بندی 
امسال، به شــرکت های تازه واردی که به فهرست 
صد شــرکت اول راه یافته اند نیز پرداخته شده و از 
شــرکت ایرانیان اطلس به عنوان دومین شرکت تازه 

وارد فهرست ۱۰۰شرکت برتر نامبرده شده است.

اعالم شعب کشیک بانک آینده در 
روزهای پایانی سال

شعب کشیک بانک آینده در روزهای پایانی اسفند 
ماه ســال جاری و تعطیالت آغاز سال۱۳۹۷ اعالم 
شد.به منظور ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای مردم 
و مشــتریان عزیز، اسامی و وضعیت شعب کشیک 
بانک آینده در روزهای پایانی اسفند ماه سال جاری 
و تعطیالت آغاز سال ۱۳۹۷ اعالم شد.اسامی شعب 
منتخب بانک آینده و اطالعــات مربوط به آنها در 
سراسرکشــور، در تارگاه رسمی این بانک به نشانی  
ir.www.ba2۴  قابل دسترس است.ضمناً، مرکز 
ارتباط 2۴×۷ بانک به شماره 2۷66۳2۰۰-۰2۱ در 
تمام ساعات شبانه روز، پاسخ-گوی مردم و مشتریان 

عزیز می باشد.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها نباید بستر 
پولشویی باشند.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، ولی اهلل 
بانکی  شبکه  عامل  مدیران  با  جلسه  در  سیف 
و  قوانین  با  تطبیق  الزامات  بیان  ضمن  کشور 
لزوم  بر  بانکداری،  المللی  بین  استانداردهای 
اهتمام ویژه بانک ها نسبت به ایجاد واحد مدیریت 
رعایت و تقویت ساختار آن تاکید کرد.سیف افزود: 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک 
ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد 
تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از 
فساد دارد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: 
دقت نظر در تکمیل اطالعات مشتریان در موقع 
افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه بندی 
مشتریان و گامی مهم در زمینه مبارزه با پولشویی 
و انطباق با قوانین بین المللی است؛ لذا بانک ها 
باید به سرعت اقدامات الزم در خصوص طبقه 
بندی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آن ها را بر 

اساس استانداردها انجام دهند.
 رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بر 
اساس استانداردهای جهانی، تعیین سطح فعالیت 
مشتریان بر اساس مشخصاتی اعم از شغل، سن، 

و...  حساب  گردش  میزان  جغرافیایی،  منطقه 
انجام می شود. بر این اساس هر تراکنش مغایر 
بانک ها  در  بایستی  مشتری  فعالیت  سطح  با 
گزارش و بررسی شود. این امر در نهایت موجب 

پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و 
تامین مالی تروریسم شده و در افزایش سالمت و 
شفافیت نظام بانکی موثر است.رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه در سال های گذشته با پدیده 
مواجه  غیرمجاز  اعتباری  موسسات  ناخوشایند 
بودیم که صدمات فراوانی به نظام بانکی کشور 
وارد کردند گفت: بایستی از اتفاقات گذشته درس 
بگیریم و حال که این معضل به پایان رسیده است 
نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای 
پولشویی، معامالت مشکوک و عملیات زیرزمینی 
باشد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری 
از نشست بر اهمیت توجه به افکار عمومی توسط 
بانک ها تاکید کرد و گفت: امروز افکار عمومی 
یک شریک استراتژیک برای نظام بانکی است. 
موسسات  ساماندهی  خصوص  در  که  اقداماتی 
غیرمجاز انجام شد، اعتماد افکار عمومی به شبکه 
بانکی را افزایش داده و آرامش را بر بازار پولی 

کشور حاکم کرده است.

سیف: بانک ها نباید بستر پولشویی باشند؛

 مبارزه با پـولشویی یک ضرورت ملی

گواهی حصر وراثت 
آقای ذبیح اهلل رجب پور بشیه به شماره شناسنامه 2۷۰۷ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره تقدیم دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان نبی اهلل رجب پور بیشه به شناسنامه شماره 2 به تاریخ 

۹6/۱۱/2۵در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و رثه  حین الفوت وی عبارتند از 
۱-ذبیح اهلل رجب پور بیشه فرزند نبی اهلل و سیده زهرا به شماره شناسنامه 2۷۰۷ 

متولد ۱۳۵۳ صادره از بابل پسر متوفی 
2-عین اهلل رجب پور بیشه فرزند نبی اهلل و سید زهرا به شماره شناسنامه ۱2 متولد 

۱۳۴۷ صادره از  بابل پسر متوفی 
۳-راضیه  رجب پور بیشه فرزند نبی اهلل و سیده زهرا به شماره شناسنامه 22۷۴ متولد 

۱۳۴۸ صادره از بابل دختر متوفی 
۴- عالیه  رجب پور بیشه فرزند نبی اهلل و سیده زهرا به شماره شناسنامه 2۵6۱ متولد 

۱۳۵2 صادره از بابل دختر متوفی 
۵-سیده زهرا میر رحمتی لنگوری فرزند میر محمود و مریم به شماره شناسنامه 6 

متولد ۱۳2۸ صادره از بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه ۴ شورای حل اختالف بابل 

ابالغ وقت
 دادرسی محمد اسماعیلی فرزند بهمن نظر به اینکه خواهان آقای سعید جوکار فرزند 
مرتضی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد اسماعیلی فرزند بهمن 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه۱2/۱۵2۷/۹6 
ثبت و برای مورخه ۹۷/2/2۳ ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا  به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت برای یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده  ابالغ 
می گردد که وقت رسیدگی در شعبه دوازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوازدهم مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
با  مینایی  احمد  دادنامه ۹۰۵-۹6/۱۰/۱2خواهان  : ۱۱/6۰۹/۹6شماره  پرونده  شماره 
وکالت محسن صالحی فرد آدرس  بابل چهار راه فرهنگ ساختمان نارنج طبقه سوم واحد 
6 خوانده علی باشینی  فرزند قنبر علی به آدرس  مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا پیرامون دعوای مطروحه آقای احمد مینایی با وکالت محسن صالحی 
فرد به طرفیت خوانده آقای علی باشینی فرزند قنبر علی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
۱2۰ میلیون ریال مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان 
چنین است که خوانده به موجب صدور دو فقره چک به شماره سریال ۹۸۷۹۴۸به 
تاریخ ۹۳/۱۰/۵به مبلغ ۷ میلیون تومان و۹۸۷۹۴۱ بهتاریخ ۹۳/۸/26 به مبلغ ۵ میلیون 
تومان شعبه بابل به میزان خواسته به وی مدیون  گردیده در سررسید تادیه دین خویش 
امتناع نموده  منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده 
است لذا صدور حکم بشرح  خواسته در محکومیت خوانده را خواستار گردید خوانده در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیل و دفاع موجهی  مبنی بر پرداخت دین ارائه ننمود 
شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه  عدم ایراد خوانده به اصالت 
مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به عدم استحقاق خواهان در مطالبه وجه یا 
برائت ذمه  خویش با عنایت به اینکه صدور سند تجاری داللت بر اشتغال ذمه صادر 
کننده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقاء دین استصحاب گردیده 
مستفاد  از مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۳ و ۳۱۴ 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱2۰ میلیون ریال به عنوان اثر 
خواسته و پرداخت یک میلیون و ۵۸۰ هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه هم چنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصالحات بعدی 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سررسید تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و بیست روز تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی میباشد 
قاضی  شعبه 11 شورای حل اختالف بابل حسین کاردگر

آگهی حصر وراثت
 آقای غالمرضا احمدی مطلق دارای شناسنامه شماره 2۱۴ به شرح درخواستی به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالس ۱۵/۱۵۹۷/۹6 
تاریخ  در  شناسنامه 2۰  شماره  به  افروزی  عزیزی  سوری  شادروان  که  داد  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  رثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  ۹6/۱۱/22اقامتگاه 

منحصر است به 
۱-اکبر احمدی مطلق فرزند عبداهلل شماره شناسنامه یک نسبت پسر متوفی 
2- محمد احمدی مطلق فرزند عبداهلل شماره شناسنامه ۴ نسبت پسر متوفی 

۳-غالمرضا احمدی مطلق فرزند عبداهلل شماره شناسنامه 2۰۸ پسر متوفی 
۴-  عباس احمدی مطلق فرزند عبداهلل شماره شناسنامه 2۱۴ نسبت پسر متوفی 

۵- لیال احمدی مطلق فرزند عبداهلل شماره شناسنامه ۱۷ نسبت دختر متوفی 
6-ننه  مار اسماعیل زاده افروزی فرزند محمد ابراهیم شماره شناسنامه ۱۴ نسبت 

مادر متوفی 
۷-حسن عزیزی افروزی فرزند گت آقا شماره شناسنامه 6۷ نسبت پدر متوفی 

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

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

دادنامه
کالس پرونده : ۱2,۸۱۷,۹6

شماره دادنامه:۱2۳۸-۹6,۹,۱2
 خواهان فاطمه حسین پور به آدرس بابل 6 کیلومتری جاده کیاکال روستای موزیکله 

یا س۱۴ منزل شخصی خوانده: قاسم طهماسبی مجهول المکان
 خواسته: مطالبه وجه

 رای قاضی شورا 
در خصوص دعوای خانم فاطمه حسین پور به طرفیت قاسم طهماسبی فرزند محمد به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 6۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه خواهان بیان می دارد در صندوق قلکی دردو دفترچه ۹۷قسط به ازای هر 
صد و پنجاه هزار ریال و در دفترچه دیگر ۹۸ قسط به ازای. ۵۰۰,۰۰۰ریال هر ماه 
پرداخت نموده که از استرداد آن استنکاف می ورزد دادنامه شعبه ۱۰۵ کیفری بابل 
محکوم شده و قطعی گردیده است و مستندات ضمیمه پرونده می باشد در قبال 
دعوای خواهان خواهان با ابالغ قانونی به عمل آمده در جلسه شورا حضور ندارد و 
الیحه ارائه نداده است و لذا با عنایت به محتویات پرونده قاضی شورا خواسته خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و با استناد مواد ۵۱۵و  ۵۱۹ و ۱۹۸ و ۵22 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم محکومیت خوانده به مبلغ 6۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال اصل  خواسته و مبلغ به 
تقدیم دادخواست  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه   ۸2۵,۰۰۰
مورخه ۹6,۵,2۹ لغایت اجرای کامل حکم  در حقیقت خواهان صادر و اعالم می گردد 
و رای صادره  غیابی  می باشد و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه می باشد و پس از انقضا تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز  قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه های عمومی بابل می باشد .
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل- حسین مهاجری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم سیده فاطمه حسینی فرزند به شرح درخواستی که به شماره ۱۳/۱۷۹/۹6این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عزت 
احمد پور فرزند نعمت به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از بابل در تاریخ ۹6/۱2/۱در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده ورثه  حین الفوت عبارتند از 
۱- سید فاطمه حسینی فرزند میررجب به شماره شناسنامه ۳۹۹ نسبت همسرمتوفی 

2- امیر محمد احمدپور فرزند عزت به شماره شناسنامه 2۰۵2۱۴۵۱۴۱پسرمتوفی 
۳-  نازنین زهرا احمد پور فرزند عزت به شماره شناسنامه 2۰۵۱۵۱62۰۰دخترمتوفی 

۴- نرگس احمدپور فرزند عزت  به شماره شناسنامه2۰۵۱۸۱6۵۵۷ دخترمتوفی 
۵-  اشرف السادات حسینی خلیل فرزند میر اسداهلل به شماره شناسنامه ۵۰۰ نسبت 

مادرمتوفی  
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 1۳ شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:۹6۰۹۸۳ 

وقت رسیدگی ۹۷/۱/2۷ دوشنبه ساعت ۱6:۳۰
خواهان: حمید احمد پناه     خوانده: ایران درخشان 

خواسته: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان ،خواهان دادخواستی تسلیم دفتر شورای 
حل اختالف نمود که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شد وقت رسیدگی 
به تاریخ فوق تعیین و بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و 
دستور اعضای شعبه و تجویز ماده ۱۰و2۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده می تواند به دفتر شعبه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب و در هر صورت شورا در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانونی 

اتخاذ می نماید.
م الف:۴۰81 مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف سنندج – اسد زاده

آگهی مزایده )مرحله دوم (
سازمان   حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند  2 مصوبه شماره 26 مورخ 96/9/22 
شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله  جایگاه cng اقدام نماید واجدین شرایط 
می توانند جهت دریافت اسناد ویا  اطالع  از سایر شرایط و جزئیات تا مورخه 96/9/26  به سازمان حمل 

و نقل شهرداری  مراجعه و یا با شماره تلفن55226685-011تماس حاصل فرمایند.
 متقاضیان می بایست مبلغ 10/000/000 ریال  به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی 

به همان میزان ارائه نمایند.
 در صورتیکه برندگان اول دوم سوم حاضر  به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط  خواهد 

شد . تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/9/27 خواهد بود.
 سازمان حمل و نقل در رد یا قبول پیشنهادات مختار. است.

حسن مجدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

مفقودی
 برگ سبز وانت دو کابین مزدا مدل ۱۹۹۱ با شماره پالک ۸۵۹م2۴ ایران ۷2 با شماره موتور 

۰۰۹۳۸۴و شماره شاسی ۰۰2۱۷۰۵۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری جک b۵مدل ۹۴ با شماره پالک ۴۷۳س۸۸ ایران ۸2 با شماره 
موتور ۴G۹۳DDAE۰۱۷2۱۵و شماره شاسی NAKNG۷2۴۹EB۱۱۸۴۴۳بنام 

علی مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 توسعه کسب و کار اینترنتی
 اولویت سال ۹۷

 خیز اشتغال فراگیر
 از اردیبهشت ماه سال آینده 

وزارت  مبحث  ترین  مهم  ارتباطات:  وزیر 
ارتباطات در الیه خدمات، رشد کسب و کار 

در فناوری اطالعات بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ محمد 
 ۹۷ سال  در   : گفت  جهرمی  آذری  جواد 
بوم  زیست  سازی  آماده  برای  جدی  برنامه 
مناسب برای رشد کسب و کارهای اینترنتی 
داریم. وی افزود: اقتصاد مقاومتی در الیه های 
است.  تعریف شده  ارتباطات  وزارت  مختلف 
یکی از الیه های مهم، توسعه فناوری اطالعات 
بخش ها  سایر  توسعه  زیرساخت  عنوان  به 
است.وی افزود: باید زیرساخت های الزم برای 
تأمین ارتباطات کشور را فراهم کنیم که در 6 
ماه گذشته موفق شدیم شهرهای باقی مانده 
را که در حدود ۵۰ درصد بودند، به نسل ۳ 
و ۴ شبکه تلفن همراه متصل کنیم.جهرمی 

افزود: تکلیفی در حوزه توسعه پهنای باند ثابت 
منازل هم داشتیم ، در عرصه اقتصاد مقاومتی 
در حال برنامه ریزی برای رفع سرمایه گذاری 
در این بخش هستیم و تنظیم مقررات انجام 
پورت  هزار  صد  مجموعا  در  امسال  و  شده 
قابل  عدد  این  که  است  نشده  نصب  بیشتر 
قبول نیست و تالش می کنیم در سال آینده 
در این حوزه جهش داشته باشیم.وی افزود: 
مهم ترین پروژه اقتصادی ما کریدور فاوا بوده 
که در فرودگاه پیام در حال پیگیری است ، 
آغاز شده  فاز دوم  و  اتمام رسید  به  اول  فاز 
است و سال آینده فاز سوم آغاز می شود. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان تأکید 
کرد: اینترنت در سال ۹۷ گران نمی شود، چرا 
حال  در  باند  پهنای  قیمت های  دنیا  در  که 

ارزان شدن است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خیز بزرگ 
اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه 
سال ۹۷ خبر داد و گفت که نتایج این طرح 
در سال آینده به خوبی قابل رویت خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی ربیعی« 
افزود: خوشبختانه کارکرد سامانه برای ثبت نام 
اشتغال روستایی در این طرح افزایش یافته 
می  تصور  ای  عده  داشت:  اظهار  است.وی 
کردند که تسهیالت ارزان قیمت برای اشتغال 
روستایی تخصیص می یابد در حالیکه اشتغال 
این مناطق بر اساس مطالعه دقیق علمی از 
های  و ظرفیت  کار  کارشناسان حوزه  سوی 
هر منطقه تنظیم شده است.ربیعی از ثبت نام 
۳۰۰ هزار نفر در سامانه اشتغال روستایی در 
وهله نخست خبر داد و گفت: با غربالگری ۸۰ 
هزار نفر شناسایی شدند که تسهیالت برای 

نظر  در  تومان  میلیارد  آنان ۱۴هزار  اشتغال 
گرفته شده است.وی تاکید کرد: برای ما مهم 
پرداخت وام نیست و به عبارتی از پاشیدن پول 
بشدت پرهیز می کنیم زیرا مهم برای ما ایجاد 
اشتغال است. تسهیالت بر اساس اشتغال در 
رسته های شناسایی شده تخصیص می یابد 
که در کنار متقاضی ایجاد شغل باید کارآفرین 
و مشاوره باشند و بازار فروش هم شناسایی 
شده باشد.ربیعی ادامه داد: اطمینان می دهم 
با دقت هایی که صورت گرفته، از اردیبهشت 
خیز می گیریم و سعی بر این است تا بانک ها 
در ماه های تیر و شهریور سال ۹۷ به اشتغال 
فراگیر در رسته های مختلف عمل کنند.وی 
تاکید کرد:رسته های پرکشش متقاضی زیادی 
از سال ۱۳۹۷  فراگیر  اشتغال  نتایج  و  دارند 

قابل رویت خواهد بود.

در خصوص  تعزیرات حکومتی  سازمان  رییس 
اصالح قانون تعزیرات حکومتی بیان کرد: در حال 
برخورد  و  نظارت  در حوزه  قانونی  حاصر خالء 

نداریم، البته شاید قوانین نیاز به روزآمدی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمال انصاری 
اظهار کرد: در سال جاری نسبت به سال ۹۵، 2۸ 
درصد رشد در پرونده های تعزیراتی داشتیم که 
این رشد مبین این است که ما در رابطه با مبارزه 
با قاچاق کاال جدی هستیم.وی گفت: اقدامات ما 

بیش از دو ماه است که برای تعمیق فعالیت های 
مرتبط با روزهای پایان سال آغاز شده است. از 
۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین گشت های مرتبط با 
به کار کرده و می کنند.انصاری  آغاز  نوروز  ایام 
حکومتی  تعزیرات  قانون  اصالح  خصوص  در 
بیان کرد: در حال حاصر خالء قانونی در حوزه 
نظارت و برخورد نداریم، البته شاید قوانین نیاز 
به روزآمدی دارد. تغییر و اصالح مقررات نیازمند 
مداخله خاص و مستقیم مجمع به عنوان مرجع 

تعیین کننده قوانین در این رابطه است.وی در 
رابطه با اینکه گفته می شود برخی از مسئولین 
و بستگان آنها در موضوع قاچاق دخیل هستند 
و اینکه آیا این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: 
ما در سازمان تعزیرات اقدامات پرونده ای را انجام 
سازمان  به  ارسالی  های  پرونده  در  می دهیم. 
تعزیرات ما با مصداقی از این موضوع که فردی 
در اینگونه پرونده ها مداخله داشته باشد برخورد 

نکرده ایم.

 آغاز طرح نوروزی
  تعزیرات از ۱5 اسفند

 تا ۱5 فروردین
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اوقات شرعی

تجربه نام مستعاریست که بر خطاهای 
خود می  گذاریم. 

اسکار وایلد

سخن حکیمانه

فیلمنامه   نگارش  با  بیشتر  که  مقصودی  رضا 
فیلمهای کمدی شاخصی از قبیل »لیلی با من 
است« و »همیشه پای یک زن درمیان است« 
و فیلم های موفق »مهر مادری« و »شیدا« 
»من سالوادور  پرفروش  فیلم  اواخر  این  در  و 
نیستم« می شناسیم، وی که توانسته بود در 
چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر ، سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه را در سال ۱۳۷۴ برای 
فیلم »لیلی با مناست« از آن خود کند ، حاال 
در جشنواره ی سی و ششم برای اولین بار در 
مقام کارگردان با فیلم »خجالت نکش« حضور 
یافته است ، در جشنواره ی سی و ششم بخش 
رقابتی فیلمهای اول که باعنوان نگاه نو شناخته 
می شد حذف شده است و کارگردانان فیلم اولی 
باید در شرایط متفاوتی با دیگر کارگردانان با 
سابقه به رقابت بپردازند ، فیلم خجالت نکش که 
در روستایی حوالی جاده چالوس به اسم کندر 
روستایی  است یک کمدی  فیلمبرداری شده 
و شوخي صریح و بی تعارف با موضوع رابطه 
زناشویی و وازکتوی وبارداری در سنین باال است 
که رضا مقصودی به خوبی با انتخاب بستر کمدی 
تماشاگر  دل  در  را  آن  داستان  تعریف  برای 
قصه  روایت کننده  نکش  ؛ خجالت  می نشاند 
قنبر با بازی احمد مهرانفر و صنمبا بازی شبنم 
مقدمی از روستاییان ساده دل است ، صنم به 
دلیل داشتن سه پسر عالقه ای زیادی به دختر 
دارد که به اصطالح برای مراسم تشییعش گریه 
کند، اما در دهه ۷۰ و با بیان سیاست های دولت 
با عنوان »فرزند کمتر، زندگی بهتر« پیرو اعمال 
سیاستهای کنترل و کاهش جمعیت که از مردم 
می خواهد از آوردن فرزندجدید خودداری کنند، 
قنبر بدون هماهنگی با صنم عمل وازکتومی را 
انجام میدهد که باعث دلخوری شدید صنم می 

شود، پس از گذشت چندین سال یک روز که 
قنبر در یک قهوه خانه شاهدسخنرانی رئیس 
جمهور سابق )آقای احمدی نژاد( است که پس 
ازاعمال سیاست های کنترل جمعیت در دهه 
۷۰ و با تغییر این سیاست ها در دوران دولت 
های نهم و دهم مردم را تشویق به رشدجمعیت 
می کند، همزمان قنبر نیز ترغیب می شود که 
به بچه دارشدن در این سن جدی تر فکر کند، 
، صنم با قنبر برای بچه دارشدن به دلیل داشتن 
دو عروس و پسر بزرگ در سن میانسالی مخالف 
مطرح  را  آبرو شدنشان  بی  از  نگرانی  و  است 
می کند ، بارداری صنم باعث به دردسر انداختن 
آنان و ایجاد مشکالت بسیاری می شود و آنها 
تصمیم می گیرند این موضوع را از اهالی روستا 

پنهان کنند و ...
های  خوردن  زمین  قنبر،  رقص  های  صحنه 
بی دلیل، سادگی های قنبر ، دمپایی پرتاب 
کردن های صنم و شخصیت قنبر که آدم را یاد 

صمد آقا می اندازد و همچنین سام درخشانی 
که تداعی کننده نقش سرکار استوار است در 
کنار دیالوگ »ما می توانیم« که اززبان رئیس 
به  قنبر  و شخصیت  می شود  شنیده  جمهور 
صورت موتیف وار در طول فیلم از آن استفاده 
می کند، باعث خندیدن مخاطبان در طول فیلم 
می شود. از ضعف هاي فیلم عالوه بر تیپ بودن 
بازیگرانش و کش دار شدن فیلم در بعضی از 
دقایق این است که فیلم بسیار شلوغ است و 
پر است از آدمهایی که حضورشان در فیلم بی 
دلیل است و به عبارتی نبودشان آسیبی به قصه 
وارد نمی کند علی الخصوص لیندا کیانی که به 
عنوان یک خدمتکار افغان که در منزل قنبر 
مشغول به کاراست و به اندازه ی یک شخصیت 
در  اماکارکردی  دارد  حضور  فیلم  در  اصلی 
از معایب  ؛ یکی دیگر  پیشبرد داستان ندارد 
فیلم لهجه بازیگران است و با توجه به اینکه 
لهجه  اما  کشورمیگذرد  در شمال  فیلم  قصه 

بازیگران فیلم اصاًل شباهتي به لهجه شمالي 
از نکات جالب فیلم پخش سخنرانی   . ندارد 
آقای احمدی نژاد در توصیه به فرزنددار شدن 
ایده  از آن  ابتدای فیلم  از تلویزیون در  مردم 
هایی است که جذابیت فیلم را بیشتر میکند 
کارانه  کمترمحافظه  کاش  فیلم  عوامل  اما   ،
به  بیشتر  تابوشکني  این  و  میکردند  عمل 
چشم می آمد. هرچند که بازی خوب شبنم 
قابل  و  خوب  انصافاً  مهرانفر  احمد  و  مقدمی 
تحسین است اما فیلم خجالت نکش بیشتر به 
فیلمهاي تلویزیوني شباهت دارد تا سینمایي ؛ 
اگر سوژه فیلم را کناربگذاریم با نگاه به لیست 
بازیگران و فضاي فیلم بي شک فیلم درمدیوم 
تلویزیون مي گنجد نه سینما اما به هر حال 
ایران امري  این دستفیلمها براي سینماي  از 
واحب است و براي مردمي کهنیاز به شادي  
و گذراندن وقت در پایان هفته در کنار خانواده 
دارندانتخاب مناسبي است و باید این را درنظر 
گرفت فیلم با بودجه شخصي تولید شده است  
این محدود  با فروش در گیشه  امید است  و 
این  براي  خصوصي  بخش  گذارهاي  سرمایه 

سینما فرسوده باقي بماند.
کارگردان : رضا مقصودی
نویسنده : رضا مقصودی

تهیه کننده : سید امیر پروین حسینی
بازیگران: احمد مهران فر / شبنم مقدمی / سام 
درخشانی / لیندا کیانی / شهره لرستانی / الناز 

حبیبی / سیدعلی صالحی و ... 
مدیر فیلمبرداری : مهدی جعفری

صدابردار : امیر حاتمی
طراح گریم : محسن دارسنج

تدوین : حسن ایوبی
مدیر تولید : سجاد رحیمی

* مرتضی کوه مسکن»خجالت نکش« یک کمدی روستایی

»چتر ژاپنی« در کتابفروشی ها 
گشوده شد

ژاپنی«  »چتر  داستان  مجموعه 
ترجمه  با  توکاروا  ویکتوریا  نوشته 
پرویز دوائی توسط انتشارات جهان 
کتاب منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه 
نوشته  ژاپنی«  »چتر  داستان 
ویکتوریا توکاروا به تازگی با ترجمه 
پرویز دوائی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر 
و راهی بازار نشر شده است. این کتاب پنجمین 
عنوان از مجموعه »داستان های زمانه« است که 
این ناشر چاپ می کند. این کتاب ۸ داستان از 
ویکتوریا توکاروا را در بر می گیرد که عناوین شان به 
ترتیب عبارت است از: مرکز ثقل، داستان شب عید، 
زیگزاگ، چتر ژاپنی، پایان خوش، به جای من...، 
بین زمین و آسمان، چند قطره امید. داستان های 
خوش«،  »پایان  ثقل«،  »مرکز  از  غیر  به  کتاب 
»زیگزاگ« و »چند قطره امید« از متن چکی به 
فارسی ترجمه شده اند و ۴ داستان یادشده نیز از 
زبان انگلیسی، بازگردانی شده اند. مرجع انگلیسی 
این ترجمه، کتابی با عنوان »طلسم و داستان های 
دیگر« است که روزاموند بارتلت آن را ترجمه کرده 
و مرجع چکی ترجمه هم، کتاب »تعطیالت رمی« 
با بازگردانی مارتینا واشیکووا بوده است. دوائی در 
کتاب  این  مقدمه  در حکم  و  نوشته  که  نامه ای 
درج شده، خطاب به مدیر انتشارات جهان کتاب 
می نویسد: داستان های این خانم )نویسنده کتاب( 

دنیای متفاوتی را برایم گشود...

در دنیای کتاب

و  »هندی  سینمایی  فیلم 
عباس  کارگردانی  به  هرمز« 
حسین  نویسندگی  امینی، 
امینی،  عباس  و  فرخزاد 
حیدری  پوریا  کنندگی  تهیه 
مسابقه  بخش  به  اوره 
جشنواره  ششمین  و  بیست 
MOOOV بلژیک راه یافت.

این  المللی  بین  حضور  دومین  رسیده،این  گزارش  به 
 Generation Kplus اکران در بخش  از  بعد  فیلم 

شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم برلین است.
بومی  بازیگران  با  که  هرمز«  و  »هندی  سینمایی  فیلم 
دو  هرمز  و  هندی  داستان  روایتگر  است  شده  ساخته 
ازدواج می  با هم  مردم جزیره  نوجوانی که طبق سنت 

کنند

تصویربرداری سریال »فیروزه« بر اساس طرحی از مهران 
برومند و به نویسندگی فرهاد توحیدی بزودی آغاز خواهد 
شد. این سریال محصول مشترک ایران و ترکیه است و 
قرار است سال ۹۷ در شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع 
شاهگوش،  کنندگی  تهیه  این  از  پیش  که  برومند  شود. 
را در شبکه  ماه تی تی  نیمه کاره  دندون طال و سریال 
»فیروزه«  جدید  سریال  با  است  ساخته  خانگی  نمایش 

دوباره به شبکه نمایش خانگی برمی گردد.

کارگردان سریال »دلیران تنگستان« 
که چندی قبل در حادثه ای در منزل 
شخصی خود دچار حادثه شده بود، 
به دلیل شدت سوختگی و همچنین 
ایست قلبی در بیمارستان درگذشت. 
محمد ولی زاده، روزنامه نگار و دوست 
ـ کارگردان سریال  همایون شهنواز 
تنگستان«،  »دلیران  تلویزیونی 
ـ در  »روزهای به یادماندنی« و فیلم سینمایی »شاه خاموش« 
گفت وگویی با ایسنا این خبر را تایید کرده است. ولی زاده در توضیح 
این خبر گفت: شرایط جسمی همایون شهنواز پس از عمل جراحی 
حادتر شد و روز دوشنبه ایست قلبی داشت که احیا شد. او تا شب 
گذشته هم شرایط مناسبی نداشت و در نهایت متاسفانه به دلیل 
شدت سوختگی درگذشت. همایون شهنواز چندی قبل در منزلش 

دچار حادثه آتش سوزی و ۸۰ درصد سوختگی شد. 

دومین حضور بین المللى »هندى 
و هرمز« بعد از رونمایى در برلین

»فيروزه« سريال مشترك 
ايران وتركيه

 همایون شهنواز
 درگذشت

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

 بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

امروز با حافظ

قدم زدن با مردگان در کلیسای جامع سنت اشتفان
* مهدی عبدی

از گذشته های دور هیجان، جزئی از زندگی بشر بوده و ترس هم قسمتی از 
این هیجان. به طوری که حتی مردم جهان امروزه برای ترسیدن هزینه هم 
می  کنند؛ از گفتن داستان های ترسناک که  در قبرستان ها اتفاق افتاده و 
مردگانی که از قبر برمی خواستند و به دنبال زنده ها بودند گرفته تا نوشتن 
تهیه  ها  آن  میلیاردی  های  فروش  که  ترسناک  های  فیلم  امروزه،  و  کتاب. 
دنیای  در  جدید  های  سوژه  دنبال  تا   کند  می  ترغیب  را  سینما  کنندگان 

وحشت باشند. 
فیلم وحشت در قلعه اشباح محصول ۱۸۹6 از قدیمی ترین فیلم های ترسناک 
تاریخ است که تقریبا با شکل گیری سینما ساخته شد و این سیر ادامه داشت 
تا سال ۱۹۸۳ که کلیپ تریلر مایکل جکسون در دنیا رکورد شکنی کرد. این 
اینکه گردشگری وحشت شکل گرفت.  تا  روند همیشه سیر صعودی داشته 
دیدن فیلم یا خواندن کتاب  هیجان دارد ولی تا به حال فکر کردید که در 
دنیای واقعی با مردگان قدم بزنید؟ آیا به این فکر کرده اید که چنین جایی 
فرهنگ غرب، کلیسا، ساختمانی است که در  نه؟ در  یا  دارد  دنیا وجود  در 
بسیاری فیلم ها و کتاب ها با ترس عجین شده است و یکی از معروف ترین 
کلیساهای دنیا در این زمینه در شهر وین در کشور اتریش قرار دارد.کلیسای 
سنت اشتفان با سبک گوتیک و قدمت ۹۰۰ سال در میدان اشتفان در مرکز 
وین قرار دارد؛ کلیسایی که با ارتفاع ۱۳6 متری، از دور دست هم پیداست. 
ولی برای دیدن قسمت ترسناک آن باید به گور دخمه آن در زیر زمین کلیسا 
بروید. جایی  که بقایای اسکلت قربانیان طاعون در قبرهای دسته جمعی، آن 

جا نگه داری می شود. 
کلیسای سنت اشتفان که در نگاه اول محو معماری و کاشی کاری اش شدم، 
بزرگ ترین ناقوس های اتریش به نام »پومرین« را دارد که از بقایای یک 
دیدن شهر  بهتر  است.برای  در سال ۱6۸۳ ساخته شده  ترک  توپ جنگی 
 ۳۴۳ از  وقتی  بروم.  آن  گنبد  باالی  به  تا  گرفتم  یورویی  چهار  بلیت  وین، 
پله کلیسا باال می رفتم به این فکر می کردم که برای باال رفتن از هر پله، 
تقریبا یک سنت پرداخته ام  و باالخره در کلیسایی که گفته می شود مراسم 
این موضوع هیجان  عروسی موتزارت آنجا برگزار شده قدم زدم و چه قدر 
با مردگان  به قدم زدن  نوبت  زیبایی های کلیسا  از دیدن  بعد  است!  انگیز 
بود.  چیزی که در  گوردخمه کلیسا بود و  با تمام زیبایی های بیرون آن 
متفاوت، بقایای اسکلت بیش از ۱۱ هزار نفر که بر اثر طاعون مرده بودند.

اند،  انباشته  اینجا  را  ها  انسان  اسکلت  دلیل که چرا  آوردن  به دست  برای 
و  باال  میر  و  مرگ  دلیل  به  وین  در  طاعون  زمان  در  کردم.  تحقیق  خیلی 
نبودن فضا برای قبرستان افرادی را که بر اثر طاعون می مردند در گورهای 
دسته جمعی انباشته میکردند و برای جلوگیری از بوی تعفن و هم چنین 
ایجاد فضای بیش تر، کار عجیبی می کردند؛ زندانیان مجبور بودند گوشت 
مرده ها را از بدن جدا کنند و اسم مرده ها بر روی جمجمه آنها حک کنند 

تا شناسایی شوند!
متاسفانه گرفتن عکس یا فیلم در این قسمت کلیسا ممنوع بود و برای دیدن 
های  قسمت  تمامی  تور  لیدر  کردم.   می  شرکت  تور  در  باید  قسمت  این 
مجموعه را به دو زبان آلمانی و انگلیسی توضیح می داد و ما در داالن های 
باریک در کنار اسکلت ها قدم می زدیم؛ مرده های واقعی آن هم نه ۱۰ تا 
یا ۱۰۰ تا بلکه یازده هزار اسکلت که  در کنار داالن ها بودند. با خودم فکر 
کردم خوب می شد اگر توری نبود و تنهایی قدم می زدم یا حتی شبی را 
کنار مردگان می گذراندم تا ببینم آیا داستان هایی که در زمان کودکی درباره 
مردگان می شنیدیم، واقعیت دارد یا نه.آیا وقتی من کنار آن ها خوابیده ام 
اینکه زندانیان چه طور مجبور بودند هر روز گوشت  یا  العملی دارند  عکس 
مردگان را از بدن شان جدا ؟ اگر در آن زمان بودم و مجبور می شدم، آیا این 
کار را انجام می دادم؟ و هزاران سوال دیگر که در آن لحظه به ذهنم آمد و 
رفت. بعضی جواب داشتند و بعضی ها بدون جواب. هر چه بود آن روز من با 
یازده هزار مرده قدم زدم و این تجربه، از تجربه های تکرار نشدنی سفرهای 

من بود.

یادداشت

کاریکاتور

»مادر« در سینمای ایران 

چرا »مادر« علی حاتمی همچنان ماندگار است؟ 

بیست و هشت سال است که از ساخت فیلم »مادر« زنده یاد علی حاتمی 
می گذرد اما همچنان هر بار و به هر بهانه ای که این فیلم را می بینیم، دلمان 
می ریزد و بغض مان می گیرد، هر وقت که غالمرضا می گوید؛ »مادر ُمرد از بس که 
جان ندارد.« در آستانه ی ۱۸ اسفند ماه روز مادر یادی می کند از این فیلم ماندگار 
علی حاتمی که بعد از بارها نمایش همچنان نوستالژی دارد و بارها و بارها از اول تا 

آخر آن را می بینیم و با دیالوگ های ماندگارش همراه می شویم.
»سر شام گریه نکنید، غذا را به مردم زهر نکنین. سماور بزرگ و استکان نعلبکی 
هم به قدر کفایت داریم. راه نیفتین دوره در و همسایه پی ظرف و ظروف. 
آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف. سفره از صفای میزبان خرم می شه ، نه از 
مرصع پلو. حرمت زنیت مادرتون را حفظ کنین. محمد ابراهیم،خیلی ریز نکن 

مادر ، اون وقت می گن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز داغ. «
» یه بشقاب بکش بذار کنار مادر ، غالمرضا نصف شب گشنه ش میشه. تنگم آب 
کن واسه جالل الدین،برای محمد ابراهیم زیر سیگاری بذار ، مراقب باش ماه منیر 
حکما قرصشو بخوره. بی خوابی نزنه به سرش. ببین دادشتون هم چی می خواد 
مهیا کنین،سرشب بخوابین بچه ها که بتونین صبح زود پاشین ، فردا خیلی کار 
دارین.« محمد علی کشاورز بازیگر فیلم »مادر« در گفت وگویی درباره ی دالیل 
ماندگاری فیلم »مادر« گفته بود: »تا به امروز فیلم ها و سریال های زیادی با 
موضوع مادر ساخته شده است اما هیچ کدام مانند فیلم »مادر« علی حاتمی 
ماندگار نشده است، زیرا با توجه به اینکه علی حاتمی مادر خود را ندیده بود و 
خودش این غم را کشیده بود، می دانست که چگونه باید به این موضوع بپردازد. 
تا به امروز هیچ کارگردانی مانند علی حاتمی ندیدم و فکر نمی کنم دیگر در 
سینمای ایران کارگردانی مانند او بیاید. مرحوم حاتمی از نظر فرهنگ و ادب 
شاخص بود و فیلم هایی که ساخته است، خود گویای این مساله است.« کشاورز 
همچنین اظهار کرده بود: » علی حاتمی زود از بین ما رفت اما فیلمی ساخت که 
در تمام طول تاریخ سینمای ایران ماندگار شد و با ساخت فیلم »مادر« خودش 
هم ماندگار شد.« علی حاتمی در این فیلم که در سال ۱۳6۸ ساخت؛ به روایت 
مادری پرداخت که از سرای سالمندان به خانه می آید تا روزهای پایانی عمرش 

را در خانه اش و کنار فرزندانش بگذراند.


