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به گزارش زمان،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، محسن جهرودی 
در مراسم آغاز عرضه دو خودروی کوییک و ساینا اتوماتیک از عرضه 
عرضه اول،  داد  خبر  امسال  پایان  تا  شده  فروش  پیش   خودروهای 

7 4 هزار از این خودروها را انجام خواهیم داد.

 کوییک و ساینا اتوماتیک

 وارد بازار شدند 
طرح  مجری  شرکت  مدیره  هیات  رییس  زمان،  گزارش  به 
کشور  پنجمین  ایران  این که  بیان  با  سیار  سوخت رسانی 
صاحب تکنولوژی درخواست سوخت و سوخت رسانی آنالین 

است جزییات این طرح را تشریح کرد.

به گزارش زمان،قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه حدود 96 درصد از افراد جامعه در حوزه اعتیاد 
سالم هستند، گفت: اگرچه وجود حتی یک نفر معتاد هم 

قابل تحمل نیست. 
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ایران پنجمین کشور صاحب 

تکنولوژی سوخت رسانی آنالین

 استفاده از فضای مجازی 

برای پیشگیری از اعتیاد
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اعالم نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران؛ 

رونمایی از تعداد بیکاران کشور
سرمقاله

مکرون اشتباهاً به دنبال 
اشتون و موگرینی؟!

نگاه روز

شبکه های اجتماعی ابزاری 
در خدمت اقتصاد مقاومتی

»به وقت شام« نوزدهمین 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا 

به  بیشتر  ایران  با  تعامل  برای  فرانسه  عالقه 
تأمین منافع  نه  و  برمی گردد  اقتصادی  مسائل 
به  اذعان  حتی  نه  و  ایران  امنیتی  و  سیاسی 
نقش منطقه ای ایران و قائل بودن به استحقاق 
سرمایه گذاری های  از  منافع  کسب  در  ایران 
منطقه ای اش. لذا نقش آفرینی فرانسه در زمینه 
برجام،  به  نسبت  ترامپ  غیرمنطقی  مواضع 
است  جوانی  رئیس جمهور  جاه طلبی  از  ناشی 
که به زور می خواهد ایران را به بهشت ببرد! او 
ظاهراً بیش از ایران عالقه مند به حفظ ترامپ در 
برجام است! اگرچه ایران عالقه مند به شکست 
برجام نیست اما با خروج ترامپ از این معاهده 
بین المللی که تا به حال هم به تعهدات خودش 
چندان پای بندی نداشته، دنیا به آخر نمی رسد! 
او که عالوه بر اقدامات و موضعگیری هایش سایه 
ابهام را بر اوضاع سیاسی اقتصادی گسترانده، در 

بعضی موارد کارشکنی هم کرده است.
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2 نصرت اله تاجیک
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 مسئوالن مانع از بین رفتن
درختان و باغات شوند

مرتضی کوه مسکن

میترا دانش پرور

۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر بیکار مطلق داریم 

شرح در صفحه 3

با رای نمایندگان؛ یارانه سه دهک باالی درآمدی حذف می شود
 نمایندگان مجلس در راســتای رفع ایراد شورای 
نگهبان به الیحه بودجه، با حذف یارانه ســه دهک 
باالی درآمدی موافقــت کردند.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، در جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی و در جریان بررســی گزارش کمیسیون 
تلفیق در مــورد رفع ایرادات شــورای نگهبان به 
الیحه بودجه سال ۹۷، نمایندگان با اصالح بندی از 
الیحه بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان دولت 

را موظف کردند نســبت به حذف یارانه سه دهک 
باالی درآمــدی به صورت تدریجــی اقدام نماید.

پیش از این اصالحیه، دولت موظف به حذف یارانه 
خانوارهــای پردرآمد بود.با اصرار مجلس شــورای 
اســالمی و رایزنی رئیس مجلس با شورای نگهبان 
مهلت اجرای آزمایشــی قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری تا زمان الزم االجرا شدن قانون جدید در 

سال ۹۷ تمدید شد.

احتمال دیدار روحانی، پوتین و اردوغان در ماه آوریل 
اعالم کرد  ترکیــه  وزارت خارجه 
احتماال در ماه آوریل نشســت سه 
جانبه روسای جمهور ایران، روسیه 
ترکیــه در خصــوص تحوالت  و 
سوریه و منطقه برگزار خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت 
خارجه ترکیه دیــروز اعالم کرد که 
نشست سه جانبه احتمالی با حضور 
روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه 
برگزار خواهد  در خصوص ســوریه 
اعالم کرد  ترکیه  شد.وزارت خارجه 

که احتماال این نشســت سه جانبه 
با حضور »حســن روحانی« رئیس 
پوتین«  »والدیمیر  ایــران،  جمهور 
رئیس جمهــور روســیه و »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
در ماه آوریل برگزار شــود.بر اساس 
این خبر قرار اســت در این نشست 
تحوالت ســوریه و اوضاع خاورمیانه 
مورد بررسی قرار بگیرد.این در حالی 
است که پیشتر قزاقستان اعالم کرده 
بــود که آســتانه در ۱۶ مارس )۲۵ 

اسفند( میزبان وزرای خارجه ایران، 
روسیه و ترکیه خواهد بود تا درباره 

بحران سوریه گفتگو کنند.

رسانه ها با اشاره به سفر در پیش روی »محمدبن سلمان« به لندن، 
از فروش پنهانی ســالح به عربستان از ســوی انگلیس و همچنین 
قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دالر که بین ۲ کشــور به امضا می 

رسد خبر می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،در آستانه سفر محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان ســعودی به انگلیس، دولت محافظه کار »ترزا می« متهم 
شــده که با صدور مجوز برای صادرات پنهانی و مخفیانه و گسترده 
تسلیحات به عربستان سعودی از حمالت نظامی این کشور به یمن 
حمایت کرده است.انتشار جزئیاتی درباره صدور پنهانی این مجوزها 
که موجب شــده ارزش و نوع تســلیحات صادر شــده به عربستان 
نامعلوم باقی بماند، در حالی صورت می گیرد که محمد بن سلمان، 
ولیعهد و مرد قدرتمند این کشور قصد دارد فردا چهارشنبه به لندن 
سفر کند. وی در این ســفر با ترزا می، نخست وزیر دولت محافظه 
کار دیدار و گفتگو خواهد کرد.این اولین بار نیســت که در ۲ ســال 
اخیر دولت بریتانیا محکوم می شود به عربستان سعودی سالح می 
فروشــد. اما فروش مخفیانه آن در گفتگوی »امیلی تورنبری« وزیر 
خارجه دولت در سایه بریتانیا از حزب کارگر، با تارنمای میدل ایست 
آی افشا می شود.با صدور مجوزهای عادی برای صادرات تسلیحات، 

از زمان آغاز جنگ یمن در ســال ۲۰۱۵، بیش از ۶.۴ میلیارد دالر 
اسلحه، از جمله جنگنده های پیشرفته و مهمات به عربستان فروخته 
اســت. این صادرات تاکنون رشد ۷۵ درصدی داشته است. در میان 
تســلیحات صادر شده، قطعات مهم برای جنگنده هایی که در یمن 
عملیات بمبــاران انجام می دهند نیز موجود اســت.همچنین این 

مجوزها به دولت ترزا مــی اجازه می دهد چندین محموله را بدون 
نظارت پارلمانی و یا مردمی به یک مقصد خاص صادر کنند. امیلی 
تورنبری دولت بریتانیا را به »مخفی کردن نقش این کشور در دامن 

زدن به جنگ یمن« متهم می کند.
از ســوی دیگر روزنامه انگلیسی فایننشــال تایمز نوشت، ولی عهد 
عربســتان در ســفر خود به انگلیس توافق ها و قراردادهای تجاری 
متعددی با انگلیس به امضا می رســاند کــه ارزش آن بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر است.اینکه این قرارداد شامل چه مواردی می شود هنوز 
بطور کامل مشــخص نیست.عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز 
دوشــنبه گفته بود که سفر ولیعهد این کشــور به انگلیس با هدف 
ارتقاء سطح روابط دو کشور تا باالترین سطح ممکن صورت می گیرد.

الجبیر گفته بود روابط لندن و ریاض بســیار قوی است و گفتگوها 
میان دو کشور وسیع خواهد بود. وی همچنین تاکید کرد توافق ها و 
قراردادهایی در مسایل متعدد میان دو کشور منعقد خواهد شد.این 
وضعیت در حالی اســت که گروه های حامی حقوق بشــر و مخالف 
جنگ در انگلیس با راه اندازی کمپین هایی خواســتار لغو این ســفر 
شــده اند. این گروه ها به جنایات عربستان ســعودی در یمن اشاره 
داشته و خواستار قطع روابط تسلیحاتی میان لندن و ریاض هستند.

رسانه های غربی فاش کردند؛

روابط پنهانی ریاض-لندن برای جنگ یمن 

برد ارزشمند ذوب آهن لیگ قهرمانان آسیا؛ 

 الوحده در کوره
 ذوب آهن سوخت

تیم فوتبال ذوب آهن برابر تیم الوحده امارات به برتری ارزشمندی رسید 
و در جایگاه دوم جدول رده بندی گروه B لیگ قهرمانان آسیا باقی ماند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ شاگردان »امیر قلعه نویی« در تیم ذوب آهن 
دیروزدر چارچوب رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه 
فوالد شــهر میزبان تیم الوحده امارات بوده و این تیم را در پایان با نتیجه 
دو بر صفر شکســت دادند.»مرتضی تبریزی« مهاجم ملی پوش ذوب آهن 
در دقایــق 33 و ۷۴ هر دوگل تیمش را درون دروازه الوحده امارات جای 

داد و ســه امتیاز این دیدار را برای تیمــش به ارمغان آورد.تیم ذوب آهن 
درهفته نخست این رقابت ها با نتیجه سه بر یک مغلوب الدحیل قطر شد 
و شــروع خوبی در این مسابقات نداشت، این تیم در هفته دوم لوکوموتیو 
تاشکند را با نتیجه دو برصفر از پیش رو برداشت و با کسب برتری در دیدار 
هفته ســوم و حفظ جایگاه دوم جدول رده بندی گروه B نشــان داد برای 
رقابت های آســیایی برنامه دارد.ذوب آهن درفصل جاری و به دنبال عدم 
توانایی تیم نفت تهران به منظور شرکت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، 
جایگزین این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا شد.تیم نفت تهران 
فصل گذشته تیم ذوب آهن را درفینال رقابت های جام حذفی شکست داد 

و جواز حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.
ترکیب ذوب آهن اصفهان: محمد رشید مظاهری، جرحی ولسیانی،محمد 
نژاد مهدی، خالد شــفیعی، سید محمد رضا حســینی، قاسم حدادی فر، 
بختیاررحمانی، مرتضی تبریزی،میالد فخر الدینی،حمید بوحمدان و کی 
روش استنلی.الوحده امارات: محمد حسن الشمسی،سالم سلطان، سلطان 

الغفری،اسماعیل مطر،سباستین تاگلیایو،ناصر المعظم، خالد ابراهیم، باالژ 
سوزســاک،ریم چانگ وو،طارق احمد و احمد رشید.ادهم محمد توما داور 

اردنی قضاوت این دیدار را برعهده داشت.

100 هزار دانش آموز در 
معرض اعتیاد شناسایی شدند

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش 
از ۱۰۰ هزار دانش آموز در معرض خطر ابتال به اعتیاد شناســایی 
شده اند که چهار هزار نفر آنان دچار اختالالت رفتارهای پرخطرند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مهرزاد حمیدی دیروز در دوره آموزشــی، 
تخصصی، توجیهی ویژه مدرسان طرح توانمندسازی ادارات کل آموزش و 
پرورش وروحانیون کشور، گفت: دانش آموزان پر خطردچار اختالل رفتاری 
را به بهزیستی معرفی کرده ایم.وی همچنین از پایش وضعیت آسیب های 
اجتماعی مدارس خبر داد و افزود: تاکنون 38 هزارمدرسه در سامانه پایش 
و مدیریت آسیب های اجتماعی دانش آموزان ثبت نام کرده و وضعیت دقیق 

خود را از لحاظ آسیب ها شرح داده اند.حمیدی، اساس پیشگیری اولیه از 
اعتیاد را در سه ضلع محله، مدرسه و خانواده تشریح کرد و افزود: در این 
حوزه اقدامات خوبی انجام شــده است و تعداد زیادی از مربیان، معلمان و 
روحانیون، آموزش های دیده اند.وی ادامه داد: مدرسه، منزل و محله باید 
کنار یکدیگر باشند و با توانمندسازی والدین و ارکان مدرسه در طرح های 
آموزشی و تخصصی درامر پیشــگیری از اعتیاد، گام های اساسی بردارند 
ضمن آنکه همسویی بین این موارد از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با 
تاکید برهم افزایی فعالیت ها و برنامه های دستگاه ها درمدارس اظهارکرد: 
ارتقاء و آموزش معلمان در طرح توانمندســازی باید در مسیر مطالعاتی و 
تدوین محتوا صورت بگیرد و مایلیم آنها را همکار دائمی تلقی کنیم و یک 
گروه اجتماعی بدانیم.معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
افزود: باید منابع آموزشی الزم برای آموزش مربیان و مشاوران فراهم شود 
و درزمینه حفظ و نگهداری این قشر  آموزش دیده اقدامات اساسی صورت 
بگیرد. اگر آموزش معلمان و مشــاوران درطرح توانمندسازی بلندمدت و 

مستمر نباشــد این واهمه وجود خواهد داشت که بهره گیری مناسبی از 
نیروها انجام نشــود.وی اضافه کرد: باید ضمن حفظ انگیزه آموزش دیده 
هــا بدانیم که این آمادگــی در وزارت آموزش و پــرورش وجود دارد که 
در یک فرایند ۱۰ یا ۱۵ ســاله برای بهره برداری از آموزش های فراگیر از 
سوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات بعدی هم می تواند انجام شود.

وی توســعه مداخالت زودرس و مداخالت مبتنی بر دوره شــیوع، تلفیق 
آموزش های پیشــگیری از آســیب های اجتماعی با کالس درس، افزایش 
نرخ پوشــش طرح ها و برنامه ها، توسعه مشارکت دانش آموزان و مدارس و 
خانواده ها در نهضت اجتماعی، فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
را از جملــه راهبردهای مدنظر آموزش و پرورش در طرح توانمندســازی 
معلمان، مربیان و مشاوران برشمرد .حمیدی تاکید کرد: آموزش های الزم 
بــه والدین برای مقابله با اعتیاد باید به والدین فرزندان پیش دبســتانی و 
ابتدایی همچون دوره اول دبیرســتان ارائه  شود واین آموزشها در دستور 

کار قرار بگیرد.

تصویب شاخص های اصلی عدالت جنسیتی 
شــاخص های اصلی عدالت جنســیتی در جلسه 
ســتاد ملی زن و خانواده به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تصویب 
شــد.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری، این شاخص ها در جلسه ستاد 
ملــی زن و خانواده بعنوان مالکی برای ســنجش 
اقدامات انجام شده در راستای بهبود وضعیت زنان 
و خانواده در نظر گرفته شد.در این جلسه همچنین 
موضوع تقســیم کار ملی دســتگاه های ذیربط در 
زمینه انجام آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج 
در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی ها در حوزه 
های حقوقی و مهارت های ارتباطی و نقش آفرینی 
زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت.همچنین در جلســه ستاد 

ملی زن و خانواده، طرح برنامه ملی ارتقای نشــاط 
و تندرســتی زنان و دختران که مشتمل بر بخش 
های مختلف بوده و با هدف گســترش تندرستی و 
فعالیت های ورزشــی نشاط آور در میان دختران و 
زنان اجرا خواهد شــد، مورد بررسی قرار گرفت.در 
این جلسه گزارشــی از افزایش انتصاب مدیران زن 
در دســتگاه های اجرایی پس از ابالغ مصوبه رییس 
جمهوری مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید 
3۰ درصد از مســئولیت ها و پست های دولتی در 
اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد.طبق این گزارش، 
پــس از ابالغ این مصوبه تاکنــون ۷ معاون وزیر و 
بیش از ۴۶ مدیرکل زن در وزارتخانه های مختلف 
بر اســاس شایستگی ها و توانمندی های زنان ایرانی 

منصوب شده اند.

1

2

رئیس جمهور تاکید کرد:

بیابان زایی یک خطر برای کشور است

باالی دهک  سه  یارانه  نمایندگان؛  رای   با 
شود می  حذف  درآمدی   
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مکرون اشتباهاً به دنبال اشتون و موگرینی؟!
نصرت اله تاجیک

عالقه فرانســه برای تعامل با ایران بیشتر به 
مسائل اقتصادی برمی گردد و نه تأمین منافع 
سیاســی و امنیتی ایران و نه حتی اذعان به 
نقش منطقه ای ایران و قائل بودن به استحقاق 
ایران در کســب منافع از سرمایه گذاری های 

منطقه ای اش. لذا نقش آفرینی فرانسه در زمینه مواضع غیرمنطقی 
ترامپ نسبت به برجام، ناشــی از جاه طلبی رئیس جمهور جوانی 
اســت که به زور می خواهد ایران را به بهشت ببرد! او ظاهراً بیش 
از ایــران عالقه مند به حفظ ترامپ در برجام اســت! اگرچه ایران 
عالقه مند به شکســت برجام نیســت اما با خــروج ترامپ از این 
معاهــده بین المللی که تا به حال هم بــه تعهدات خودش چندان 
پای بندی نداشــته، دنیا به آخر نمی رسد! او که عالوه بر اقدامات 
و موضعگیری هایش ســایه ابهام را بر اوضاع سیاســی اقتصادی 
گسترانده، در بعضی موارد کارشکنی هم کرده است.بنابراین خروج 
ترامپ از برجام بخشــی جدی و پاسخی به همپیمانانش از جمله 
سعودی و رژیم صهیونیســتی و اجرای وعده های انتخاباتی اش 
است و بخشی بازی و راهی برای امتیاز گیری است که فرانسویها 
یا به پیچیدگیهای تعامالت آمریکائیها با ایران آشــنا نیستند و یا 
خودشــان در این بازی نیز گرفتار و یا نقش تقبل کرده اند. ما از 
نتایج برجام چندان خرسند نیستیم و مداخله ترامپ تعامالت مالی 
بین المللی کشــور را که ایران امید داشت در اثر برجام روزنه ائی 
برای اقتصادش باز نماید، تحت تاثیر قرار داده اســت. برجام بدون 
آمریکا مشــکل است اما نشدنی نیست تا االنهم آمریکا جز سنگ 
اندازی در جلوی راه اقتصاد ایران و تامین منافع کشــور از سرمایه 
گذاریهای منطقه ائی اش کار دیگری نکرده است. مهم اینست که 
ایران به برجام متعهد باشد و با اقدامات سیاسی و حقوقی، کاهش 
هزینه های سیاست خارجی و انسجام بیشتر در اجرای آن، هزینه 
به شکســت رســاندن این معاهده بین المللی را بر دوش آمریکا 
بگذارد. برجام رویکــرد جدید ایران در تعامالت بین المللی بود و 
آنچه که به ایران اطمینان داد که می تواند روی چنین تفاهمی با 
غرب اعتماد کند حضور اروپا از دو منظر بود: ۱- حلقه اول امنیتی 
خاورمیانه، اروپا است که ایران در آن دارای منافع، تاثیر و سرمایه 
گذاری بوده و کشورهای اروپائی فهم درستی از تبعات نا ارامی در 
این منطقه دارند و ۲- عــدم اطمینان تاریخی ایران به آمریکا به 
عنوان کشوری که هم سابقه زیادی در سیاست خارجی ندارد و هم 
درک درستی از اوضاع و ظرفیتها و چالشهای خاورمیانه ندارد. لذا 
اروپا را نباید رها کرد و چه کشــورهای اروپائی و چه اتحادیه اروپا 
باید نقش تاریخی خود را در برقرار ثبات و امنیت منطقه ایفا کنند. 
زیرا تبعات نا امنی خاورمیانه در درجه اول متوجه اروپا میشــود و 

نه آمریکا! و این دریچه ائی است برای تعامل با اروپا.
بســیاری از تحلیلگران از ابتدای روی کار آمــدن ترامپ در آمریکا 
انتظــار داشــتند بین اروپــا و آمریکا مشــکالتی روی دهد و بعید 
میدانســتند این دو در مورد برجام به ضرر ما به نتیجه برسند اما در 
زمینه های دیگر از جمله حقوق بشر و مسائل موشکی با ایجاد بعضی 
ســختگیریها و تحریمها علیه ایران به تفاهم خواهند رسید. آنها از 
همان زمان خواهان آن بودند که سیاست خارجی کشور با دورنگری 
و طراحی سیاســتهای مناسب اجازه ندهند این دو بهم نزدیک شده 
و ایران هراســی دو کلید بخورد. اگر چه اروپا هم به دلیل درکش از 
برجام و هم مشــکالتش با ترامپ در زمینه های گوناگون و از جمله 
اقتصادی، تا کنون در مقابل خواسته های ترامپ خوب مقاومت کرده 
است ولی از سوی دیگر به دلیل وابستگیهایش به آمریکا و مخالفت با 
بعضی از سیاستهای ایران نهایتاB با او همراه خواهد شد. یعنی اروپا 
برجام و آمریکا را با هم می خواهد و ناچار است یکی به نعل بزند و 
یکی به میخ و راه میانه را انتخاب کند. این وضعیت فی نفســه برای 
ما بد نیست و آنگونه که اروپائیها به معاون وزر امور خارجه گفته اند 
ناچارا" در حرف و موضعگیری با اصل بعضی تحریمهای موشکی و 
تروریســتی توافق کنند تا ترامپ را کنترل نمایند اما در عمل سعی 
در تعدیل این تحریمها خواهند داشــت. ولی متاسفانه در اثر فقدان 
شفافیت در مواضع قدرتهای بین المللی حد یقف خواستهای آمریکا 
و به تبع ان اروپا و همچنین حد اخر فشارها برای کشاندن ایران به 
پای میز مذاکره مجدد چه در زمینه برجام و چه ســایر مسائل و از 
جمله صنایع موشــکی ایران معلوم نیست. اگر چه این امر به موضع 
اصلی ایران در زمینــه برجام که تاکید دارد تا از نتایج برنامه جامع 
مشــترک ایران با ۵+۱ برخوردار نشود امکان ورود به برجام دیگری 
مفهوم ندارد، اما از آنجا که خواســت و منافع آمریکا در منطقه می 
تواند با دغدغه های امنیتی اروپا متفاوت باشد، ایران باید ثابت کند 
که برنامه موشکی اش برای تامین اهداف دفاعی است و نه پیشبرد 
اهداف سیاسی و منطقه ائی اش. از تعلل و انفعال باید دست کشید 
و با اروپا و مخصوصا" کشــورهائی که حاضرند بیشتر در این دوره 
با ایران کار کنند نزدیک شــده و پروژه های جدی سیاسی،حقوقی، 
اقتصادی و امنیتی مشــترک تعریف و اجرا و راه حلهای مشــکالت 

کنونی و آتی را طراحی کرد.
Albrz.payam@gmail.com

رهبر معظم انقالب:
مسئوالن مانع از بین رفتن 

درختان و باغات شوند

 به  مناســبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 
رهبر معظم انقالب اســالمی دو اصلــه نهال میوه 
غرس کردند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ســپس در سخنانی روز و مراسم 
درختکاری را رســمی مبارک در سراســر کشــور 
دانســتند و با اشــاره به اهمیت و برکات گیاهان، 
جنگلها و مراتع در حفظ هوا و آب، زیبا و تماشایی 
کردن فضای زندگی و تولید محصوالت مفید برای 
بشر، خطاب به مســئوالن تأکید کردند: مسئوالن 
باید مانع از بین رفتن درختان موجود در شــهرها 
شوند.ایشان افزودند: در تهران، باغ ها و باغستان هایی 
وجود دارد که برخی به دنبال دســت اندازی به آنها 
هســتند اما باید جلوی این کار که ضربه به زندگی 
و آســایش شهری است، گرفته شــود.رهبر انقالب 
اسالمی مســئوالن دســتگاههای مربوط از جمله 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و نیرو را به جدی 
گرفتن مســئله آبخیــزداری در خصوص کاشــت 
درخت و فضای سبز توصیه کردند و گفتند: اجرای 
این سیاســت می تواند از عواملی باشد که مانع بروز 

ریزگردها و سیالب ها شود.

شرایط اعمال استانداردهای 
خودرویی فراهم نیست

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه 
سازان کشور گفت: اعمال اســتانداردهای 8۵ 
گانــه خودرویی بدون در نظــر گرفتن عوارض 
آن، نارضایتی مشتریان و از دست رفتن تولید و 
بازار را به همراه خواهد داشت.  به گزارش زمان 
به نقــل ازایرنا، آرش محبی نــژاد در خصوص 
اســتاندارهای 8۵ گانه خودوریی افزود: اعمال 
بسیار خوب  اســتانداردهای جدید خودرویی، 
بــوده و در کل با آن موافقیم؛ اما برخی عوارض 
جانبی به همــراه دارد که باید فکری هم برای 
آنها اندیشیده شود.وی، قدرت خرید پایین مردم 
را به عنوان نخستین عارضه عنوان کرد و گفت: 
در سال های گذشته، ســطح درآمدی جامعه 
همگام با افزایش هزینه ها رشــد نداشته است، 
بر این اساس با اعمال استانداردهای جدید که 
تولید خودروهای پرتیراژ فعلی را متوقف خواهد 
کرد، در عمل خودروی بــا قیمت کمتر از ۵۰ 
میلیون تومان در بازار نخواهیم داشت.به گفته 
این مقام صنفی، چنین مساله ای بطور قطع به 
بروز بحران در جامعه خواهد انجامید، زیرا عموم 
مردم قدرت خرید خودروهای باالی ۵۰ میلیون 
تومان را ندارند.وی بیان داشت: نبود زیرساخت 
هــای اعمال این اســتانداردها، عارضه دیگری 
است که اجتناب ناپذیر است؛ اکنون خودروهای 
پرتیــراژ داخلی بــا عمق داخلی ســازی 8۰ 
درصدی تولید می شوند، اما تولید خودروهایی 
با اســتانداردهای جدید که عمق داخلی سازی 
آنها حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود، ظرفیت های 
زیادی از قطعه ســازان کشور را به تعطیلی می 
کشاند یا بازارهای خود را از دست داده و ضربه 

سختی متحمل خواهند شد.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: تصمیمات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی از یــک وضع خام 

برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز به مناسبت 
روز درختکاری پس از کاشــت یــک اصله نهال 
زیتون در محوطه فضای ســبز مجلس با حضور 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز درختکاری 
سنت خوبی در ایران است که تمامی مردم به این 
ســمت می روند که فضای محیط زیست را آباد 
کنند، چراکه ما کشوری هستیم که از نظر منابع 
آبی مقداری مشکل داشته و آب و هوایی خشک 
داریم.رئیس قوه مقننه کشــورمان با بیان اینکه 
مجلس شــورای اســالمی در قانون برنامه ششم 
توسعه برای توســعه و حفاظت از جنگل ها کار 
مهمی انجام داد، افزود: مجلس شورای اسالمی در 
این قانون جلوی استفاده و بهره برداری از جنگل 

را گرفت و مصوب کرد که برای مدتی به جنگل ها 
تنفس داده شود.الریجانی تاکید کرد: البته به طور 
طبیعی باید از جنگل ها استفاده کرد اما به دلیل 
استفاده های نابجا از جنگل ها، قانونی مصوب شد 

که به صورت کلی اســتفاده از جنگل و چوب آن 
برای مدتی معین ممنوع شــود تا تنفسی ایجاد 
شده و شرایط جنگل ها تغییر کند.وی درباره سفر 
ترامپ به تل آویو اظهار داشــت: ترامپ به تل آویو 

سفر کند یا نکند، تاثیری در رفتار و روابط آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی ندارد اما زمانی که ادبیات 
سیاسی این دو کشور بررسی شده و به تصمیمات 
آنها نگریسته می شــود، دو ویژگی در آن نمایان 
است.الریجانی ادامه داد: نخست اینکه آمریکایی 
ها یک همبستگی حیاتی میان سرنوشت خود و 
سرنوشــت رژیم صهیونیستی قائل هستند و پای 
آن ایستاده اند و متاسفانه برخی کشورهای منطقه 
را نیــز در این زمینه فریب داده انــد و آنها را به 
همراه خود می کشند.وی با بیان اینکه تصمیمات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی از یــک وضع خام 
برخوردار اســت، افزود: تصمیمی که برای قدس 
شریف گرفته شد، هیچ کدام از کشورهای اسالمی 
آن را نپذیرفتنــد و این تصمیــم را تحقیر کردند 
و مشــخص نیســت که آنها بتوانند این پروژه را 
به ســادگی جلو ببرند زیرا این تصمیم برای آنها 

پرهزینه خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

تصمیمات آمریکا برای قدس، خام است میوهکوتاهیکردنپشیمانیاست،
ومیوهدوراندیشیسالمتیاست.

مفقودی
شاسی  شماره  ۱۶3b۰۱۰۱8۷۴و  موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۶۶۴ج۲۹  پالک  شماره  با   ۹۴ مدل  رانا  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   

NAAU۰۱FE۷ET۰۶۰8۰۴بنام محترم شمس بابلی مفقود گردید ,و ار درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۶۰۹۹838۵۵۷۰۰8۹8  
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان انوشیروان تاجور 
رستمی فرزند فضیل به شماره شناسنامه 8 سرانجام در تاریخ ۱3۹۵/۴/8 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-حمزه تاج وررستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۱۷۵ فرزند متوفی

۲-زهره امیرپور کورانی فرزند عبدل به شماره شناسنامه ۲3 زوجه متوفی
3-محبوبه تاج ور رستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه 3۵ فرزند متوفی

۴-منیژه تاج ور رستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۱۴۰۱ فرزند متوفی
۵- مرضیه تاج ور رستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۴۶8۰۰۵۰3۹۱ فرزند متوفی

۶-مریم امیرپور کورانی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۴۶8۹۱۷3۶۱3 فرزند متوفی
۷- علی داد تاجور رستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۱3۵۰ فرزند متوفی

8- کبری تاج ور رستمی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه ۲۴8 فرزند متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی  با  اینک   
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
زهرا قنبری - متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل 

متن آگهی
 شماره پرونده:3۵۵/۹۶  شماره دادنامه : 38۵/۹۶  تاریخ رسیدگی :۹۶/۱۱/۲۵

 مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شهر کیان 
خواهان:  آقای جاسم رفیعی فرزند عبدالرضا به آدرس طاقانک جنب بانک صادرات کوچه سوم 

کوچه شهید حیدری 
خوانده : آقای علیرضا برزگر به آدرس مجهول المکان

 خواسته: مطالبه چک
 گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه به 
تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی قاضی شورا

 در خصوص دعوی آقای جاسم رفیعی به طرفیت آقای علیرضا برزگر به خواسته مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۲۰۱۱۲مورخ ۹۵/۲/3 عهده بانک صادرات 
به محتویات  توجه  با  تأدیه  تأخیر  انضمام خسارات دادرسی و خسارت  به  ایران شعبه کیان 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در الیحه تقدیمی و نظر اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر 
کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورای به شرح 
صورتجلسه  مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف و مواد 3۱۰ و 3۱۱ و 3۱3 از قانون تجارت تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲  
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت ۱۶3۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و تأمین 
خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف همین مهلت قابل قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد.
 سید مهدی صالحی / قاضی شورای حل اختالف شهر کیان

اجراییه
 مشخصات محکوم له /محکوم لهم

۱-شهریار علیخانی گله فرزند قلی به نشانی چهارمحال و بختیاری - شهرکرد مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
۱- محمد خدری /به نشانی مجهول المکان 

محکوم به:
 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹38۴۵۰۰۰3۹۰ و شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷38۴۵۰۰۰۴۹8 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه)۹۶/۶/۱۹( تا اجرای کامل 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۲8۹۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر 

و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا . محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی ( 

۲-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد   
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوّم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکوراز زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( 
۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(
۵ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات  می شود) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴ (
۶ـ چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوّم علیه از زندان منوط به موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوّم علیه خواهد بود .) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴ (
فروزنده سامانی - دبیر شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان شهرکرد

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی به آقای رامین کریم پور فرزند شکرعلی
شاکی آقای محمد امانی شکایتی به طرفیت آقای رامین کریم پور مبنی بر سرقت احشام مطرح که 
پس از صدور کیفرخواست به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۵۰۹۹838۱۷۱۰۰۱8۲ 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق(  جزایی  اردل)۱۰۱  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه 
۱3۹۷/۱/۱۴ساعت ۱۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به   ۱3۹۲ مصوب  کیفری 

کثیراالنتشارآگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
جواد کمالی - دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردل) 101جزایی سابق(

 روحانی: بیابان زایی یک خطر 
برای کشور است

برخورد قانوني و منصفانه با مجرمان 
حادثه خیابان پاسداران

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم توجه به مسائل 
زیست محیطی از سوی مردم و تشویق آنها برای 
مشارکت در طرح های درختکاری و جنگل زایی 
از همه اقشــار جامعه به ویژه سازمان های مردم 
نهاد خواســت که در این زمینــه تالش کنند.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم و 
المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری دیروز 
در مراســمی که به مناســبت روز درختکاری و 
هفته منابع طبیعی برگزار شــد، با گرامیداشت 
این روز اظهار کــرد: امیدواریم در این ایام  همه 
مردم برای تنفس طبیعت و همچنین ســالمت 
جامعــه از همه تــوان و امکانات خود اســتفاده 
کنند.وی با تاکید بر اینکه برای ســالمت جامعه 
و نشــاط مردم و همچنین ادامــه حیات جامعه 

نیازمند یک محیط زیســت سالم هستیم، گفت: 
درختکاری و حفظ جنگل ها و مراتع و همچنین 
توسعه آنها بخشی از اقداماتی است که می توانیم 
برای ایجاد یک محیط زیست سالم انجام دهیم.

رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: متاسفانه در 
سال های اخیر در مجموع میلیون ها هکتار جنگل 
را از دست دادیم و این جنگل ها تخریب شد. در 
این زمینه ســودجویان و متصرفان غیرقانونی یا 
بی احتیاطی ها از عواملی هســتند که باعث شده 
ما کمتر از این نعمت خدادادی اســتفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه سرانه ایران در زمینه جنگل 
و مرتع از میانگین متوسط جهانی هم کمتر است، 
تاکید کرد: این بدان معناســت که باید اقدامات 
بیشــتری در حفظ جنگل ها و مراتع انجام شود.

وی اظهار کرد: اقدام شهرداری تهران برای ایجاد 
کمربند سبز در اطراف این شهر از اهمیت بسیار 
زیــادی برخوردار اســت؛ چراکه ایــن اقدام هم 
موجب توســعه حفظ محیط زیســت  و زیبایی 
تهران شــده و هم از توســعه بی رویه این شهر 
جلوگیری می کند. شهرداری تهران امسال موفق 
شــده ۱۲۰۰ هکتار از اراضی شهر را در پوشش 
جنگل کاری قرار دهد امیدواریم در این زمینه 
سال ۹۷ سطح باالتری از اراضی اطراف این شهر 

را زیر کشت درختان قرار دهند.

سخنگوي دســتگاه قضا گفت : تالش دستگاه 
قضایــي برخورد قانونــي و منصفانه با مجرمان 

حادثه خیابان پاسداران است.
به گزارش زمان به نقــل ازخانه ملت، حجت 
االســالم و المســلمین غالمحسین محسني 
اژه اي سخنگوي دستگاه قضا دیروز در نشست 
فراکســیون نمایندگان والیي مجلس شوراي 
اســالمي حاضر شد و به ســواالت نمایندگان 
پاســخ داد.اژه اي با اشــاره بــه اتفاقات اخیر 
خیابان پاســداران گفت: اتفاقي که در خیابان 
پاســداران افتاد اقدامي ضــد امنیتي بود که 
عقبه اي داشــت و ا زعصر تا ســاعاتي بعد از 
نیمه شــب ادامه یافت.سخنگوي دستگاه قضا 
در ادامه به نحوه رسیدگي به متهمان اتفاقات 
خیابان پاسداران اشاره و بیان کرد: افرادي که 
در خیابان دستگیر مي شــوند اعم از پرگناه، 
کم گناه و بي گناه هستند که گزارش دقیقي 
در وهلــه اول از اقدامات آنهــا وجود ندارد و 
باید فیلم ها، تصاویــر و دوربین هاي خیابان 
بررسي شود که بر این اساس تا کنون تعدادي 
کیفرخواست صادر شــده چرا که برخي اقرار 
کرده و جرم بعضي نیز در جریان مطالعه اسناد 
محرز شــده اســت که به تمام این پرونده ها 
خارج از نوبت رسیدگي مي شود.وي ادامه داد: 

کیفرخواســت بعد از صدور ابالغ شده و متهم 
۱۰ روز فرصت دارد تا براي خود وکیل بگیرد و 
جلسات دادگاه و دادگاه تجدیدنظر برگزار مي 
شود که تمام این موارد زمان بر است اما تمام 
تالش دســتگاه قضایي این است که با وجود 
اینکه جــرم افراد امنیتــي و در برخي موارد 
به شــهادت رســاندن فرد دیگري بوده است، 
مطابق قانون و انصاف عمل کنیم.محسني اژه 
اي همچنین اضافه کرد: ۲۰ قاضي از سراســر 
کشور را از ابتدا به این پرونده اختصاص دادیم 
البته در حال حاضر افراد مظنون و مســببین 
اصلي تماما در زندان هستند تا تعیین تکلیف 
شوند اما بناي دستگاه قضایي بر این است که 

به کسي بي جهت ظلم نشود.

سخنگوی دولت تاکید کرد:

بنیه دفاعی کشور منوط به خواست رژیم صهیونیستی نیست
ســخنگوی دولت گفت: اقدامات ایران در زمینه بنیه دفاعی 
منوط به خواســته رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا نیست و 

در این زمینه هیچ بحثی وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،محمد باقر نوبخت دیروز در نشســت 
خبری در پاســخ به ســوالی درمورد پیش شرط ســفر وزیر خارجه 
فرانسه به تهران افزود: هم این سوال و هم پاسخ آن به دلیل اهمیت 
موضوع چندین بار تکرار شــده و جواب ما نیز تکراری است، البته ما 
جواب آمریکایی ها را داده ایم که برجام با همین متنی که هست باید 
اجرا شــود و در این زمینه اروپایی ها با ما همراه هستند.وی تصریح 
کرد: ولی خود اروپایی ها نیز بحث هایی داشتند که اگر این بحث ها 
درباره محدود کردن بنیه دفاعی ما باشد به دفعات در سطوح مختلف 
کشور از عالی ترین مقام که رهبر معظم انقالب هستند تا شخص دوم 
که رییس جمهوری و دیگر مسئوالن شنیده ایم که برای تقویت بنیه 
دفاعی هر مقدار که فکر کنیم الزم است، انجام می دهیم.سخنگوی 
دولت اظهارداشت: اقدامات ما در زمینه بنیه دفاعی منوط به خواسته 
رژیم صهیونیســتی و اتحادیه اروپا نخواهد بود و در این زمینه هیچ 

بحثی نیست. مگر دولت فرانسه برای تسلیحات خود از دیگران اجازه 
می گیرد؟ نوبخت تصریح کرد: البته شاید با این دولت ها تضاد منافع 
داشته باشیم اما ما کار خود را می کنیم، به آمریکا، انگلیس و فرانسه 
نیــز گفته ایم در منطقه ای که ربطی به آن ها ندارد دخالت نکنندو 
سالح در اختیار سعودی ها قرار ندهند تا مردم یمن را کشتار کنند و 
بهمین دلیل ما هم خواسته های خود را با قدرت می گوییم.وی ادامه 
داد جمهوری اســالمی ایران یک نظام است و دولت بخشی از نظام 
اســت و تضعیف دولت، تضعیف نظام بوده و سیاه نمایی علیه دولت، 
سیاه نمایی علیه کل نظام محسوب می شود ولی برخی می خواهند 
که دولت را تضعیف کنند که در مسیر خواست دشمنان ما است.وی 
خاطرنشان کرد: ما حرف خود را پیش بردیم و همچنان در حال غنی 
سازی هستیم اما در داخل برخی ها موافق حضور روس ها در نیروگاه 
های ما نبودند اما ما حسب نیاز خود غنی سازی می کنیم و هر لحظه 
که بخواهیم می توانیم این کار را انجام دهیم و اگر این اشباهشان را 
دوباره تکرار کنند نشــان می دهیم که ایران در زمان کوتاهی حتی 
بیشــتر از ۲۰ درصد یعنی هر چقدر که بخواهیم برای اهداف صلح 

آمیز غنی سازی کرده و از آن استفاده خواهیم کرد ولی این استفاده 
غیرنظامی خواهد بود.ســخنگوی دولت افزود در برجام موفق شدیم 
همه حقوق ما را برای غنی ســازی در چرخه ســوخت بگیریم ولی 
تــا حدودی آن را محدود کردیم تا هــدف هایی که بر ضد ما بود را 
برای مردم جهان روشن کنیم و دنیا امروز می داند که چه کسانی به 
قول خود عمل می کنند و چه کســانی زیر قول خود می زنند پس 
با کســانی که زیر قول خود زده اند پای میز مذاکره مجدد نخواهیم 
نشست. سخنگوی دولت خطاب به برخی منتقدین گفت: اگر کسی 
خواهان دولت است، نباید وقت دولت را برای برخی مسائل بگیرد. به 
فرض اینکه دولت را سیاه کردیم، این به نفع نظام نیست و قطعا اگر 
دولــت را بد جلوه دهیم نظام را خراب کرده ایم که این کار به تعبیر 
رییس جمهوری کامال کم عقلی است.وی درمورد واگذاری بنگاه های 
اقتصادی بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی تصریح کرد: رییس 
جمهوری در ابتدای دولت به همه وزارتخانه هایی که بنگاه داری می 
کنند، دستور دادند که آنها را واگذار کرده و حتی به بانک ها نیز این 

اخطار را داده اند ولی با سرعت بیشتری این کار را خواهیم کرد.
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عصرایران در زمان صفویان

* هادی آزاد فالح

و  ایرانی  سلسله ای  صفویان  یا  صفویه 
تا   88۰ سال های  در  که  بودند  شیعه 
-۱۱3۵ )برابر  خورشیدی  ۱۱۰۱هجری 

میالدی(   ۱۵۰۱-۱۷۲۲ و  قمری   ۹۰۷
بنیانگذار  کردند.  فرمانروایی  ایران  بر 
اسماعیل  شاه  صفوی،  پادشاهی  سلسله 

و  تاجگذاری کرد  تبریز  در  در سال 88۰ خورشیدی  است که  یکم 
آخرین پادشاه حقیقی صفوی، شاه سلطان حسین است که در سال 
۱۱۰۱ خورشیدی از افغانها شکست خورد. دوره صفویه از مهمترین 
دوران تاریخی ایران محسوب می شود، چرا که پس از نهصد سال پس 
از نابودی حکومت ساسانیان، یک حکومت پادشاهی متمرکز ایرانی 
توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی کند. در حقیقت پس 
ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، آل بویه  از اسالم، چندین حکومت 
و سربداران تشکیل شد، ولی هیچکدام نتوانستند تمام ایران را زیر 

پوشش خود قرار دهند و وحدتی میان مردم ایران به وجود آوردند.
صفویان، مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران قرار دادند و آن را به 
عنوان عامل همبستگی ملّی ایرانیان برگزیدند. شیوه حکومت صفوی 
تمرکزگرا و قدرت مطلقه )در دست شاه( بود. پس از تشکیل حکومت 
صفویه، ایران اهمیتی بیشتر پیدا کرد و از ثبات و وحدت برخوردار شد 
و در عرصه جهانی مطرح شد. در این دوره روابط ایران و کشورهای 
اروپایی به دلیل دشمنی امپراتوری عثمانی با صفویان و نیز مسائل 
بازرگانی )به ویژه تجارت ابریشم از ایران( گسترش فراوانی یافت. در 
دوره صفوی )به ویژه نیمه اول آن( جنگهای بسیاری میان ایران با 
حکومت عثمانی در باختر و با ازبکها در خاور کشور رخ داد که علت 
این جنگ ها مسائل ارضی و مذهبی بود.ایران در دوره صفوی در زمینه 
نقاشی(  و  )معماری، خوشنویسی،  و هنر  فقه شیعه،  نظامی،  مسائل 
می توان  دوره  این  نامدار  جنگی  سردارن  از  نمود.  شایانی  پیشرفت 
قرچقای خان، اهللّ وردی خان، و امامقلی خان را نام برد که هر سه از 
سرداران شاه عباس یکم بودند. از فقیهان و دانشمندان نامی در این 
دوره میرداماد، فیض کاشانی، شیخ بهایی، مالصدرا، و عالمه مجلسی 
قابل ذکر هستند. هنرمندان مشهور این دوره نیز رضا عباسی، علیرضا 
عباسی، میرعماد، و آقامیرک هستند.ولی از نظر ادبی، در دوره صفویه 
ادبیات  تنها در زمینه  و  برنخاست  ایران  از  بزرگی  نویسنده  یا  شاعر 

شیعی و مرثیه سرایی آثاری درخور توجه پدید آمد.

 ممنوعیت پرداخت تسهیالت دولتی 
به مدیران و مقامات

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اصالح یک بند از الیحه بودجه 
به  اعتبارات دولتی  از محل  اعطای هر گونه تسهیالت  آینده،  سال 

مدیران و مقامات را ممنوع اعالم کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
بودجه ۱3۹۷ کل کشور با اصالح بند الحاقی 3 به تبصره ۱۲ الیحه 
بودجه، اعطای هر گونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی به گروهی از 
مقامات و مدیران را ممنوع کردند.بر این اساس در سال آینده »اعطای 
اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها  از محل  هر گونه تسهیالت 
و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به 
مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، 
اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع مواد 
قانونی فوق ممنوع است«.بر اساس این اصالحیه، تخلف از مفاد این بند 
در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده و مرتکب 
مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹8 قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم-

تعزیرات( می شود.نمایندگان همچنین بخشی از این بند الحاقی را که 
پرداخت هر گونه تسهیالت به کارکنان و مدیران بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار مجاز 
اعالم کرده بود، به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر وجود تبعیض ناروا، 

حذف کردند.

 تاکید علوی بر ضرورت 
حفظ و صیانت از حق الناس 

وزیر اطالعات با تاکید بر لزوم بهره برداری فعاالن 
حوزه امنیت از افکار صاحب نظران، گفت: وزارت 
علمیه  به حوزه  را  مبتالبه خود  مسائل  اطالعات 

عرضه می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمود 
علوی وزیر اطالعات در دومین همایش فقه اطالعاتی که 
با حضور اندیشمندان، محققان و فضالی حوزه علمیه و 
دانشگاه برگزار شد، این همایش را مقدمه ای برای تحکیم 
پیوند دائمی و ناگسستنی بین حوزه های علمیه و دستگاه 
اطالعاتی دانست و گفت: وزارت اطالعات مسائل مبتالبه 
احکام  آنان  و  کند  می  عرضه  علمیه  حوزه  به  را  خود 
مربوطه را بیان خواهند کرد.وی با بیان این که راهکارها و 
راهبردهای امنیتی در معرض فکر و اندیشه صاحب نظران 
علوم مختلف قرار می گیرد، افزود: امروزه مقوله امنیت 
صرفاً حرفه یا فن نیست و همچون مسئله مدیریت به 
علم تبدیل شده است و فعاالن حوزه امنیت باید از افکار 
برای همکاری  کنند.علوی  برداری  بهره  نظران  صاحب 
بیشتر با حوزه علمیه با هدف تشخیص احکام مبتالبه 
جامعه اطالعاتی اعالم آمادگی کرد و ادامه داد: دستگاه 
اطالعاتی نظام جمهوری اسالمی ایران موظف به شناخت 
احکام شرعی است گفت. وزارت اطالعات نمی تواند برای 
برقراری امنیت به هر اقدامی دست بزند و خود را از احکام 
دین مستثنی بداند و مرتکب معصیت شود.وزیر اطالعات 
با اشاره به آیات الهی و روایاتی از معصومین)ع( درباره 
لزوم رعایت مسائل شرعی و مکارم اخالق، خاطر نشان 
کرد: انجام محرمات با هدف رسیدن به اهداف، محکوم به 
شکست است و اگر بخواهیم به پیروزی و موفقیت دست 
یابیم باید احکام شرع، قانون و اخالق را رعایت کنیم.علوی 
با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت از حق الناس، تصریح 
کرد: اقدامات اطالعاتی نیز برای حفظ امنیت حکومت و 
حقوق مردم است و شناخت آسیب ها و احکام شرعی 
متناسب با آنها وظیفه دست اندرکاران دستگاه اطالعاتی 

نیست و بیان احکام وظیفه حوزه های علمیه است.

 الزام دولت به پیگیری
 اقتصاد مقاومتی

مجلس شــورای اســالمی، دولت را مکلف کرد در 
ســال آینــده از هزینه های غیر ضــروری از قبیل 
برگزاری همایش ها و چاپ نشریات، خودداری کند.

به گزارش زمان به نقــل ازمهر، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در جلسه علنی دیروز و همزمان با 
اتمام بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه 
ســال آینده با الحاق یک بنــد به تبصره ۲۰ الیحه 
بودجــه دولت را ملزم کردند در ســال آینده ضمن 
دنبال کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از هزینه 
کردن های غیر ضروری پرهیز کند.براساس این بند 
الحاقی دولت مکلف شد »با اتخاذ ساز و کاری نسبت 
به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیف 
های این قانون در جهت اهداف سیاســت های کلی 
نظام به ویژه سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی 
اقدام کنــد و از هزینه کرد اعتبــارات در امور غیر 
ضروری از قبیل چاپ نشــریات و برگزاری همایش 
ها پرهیز کند.آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد 
برنامه بودجه و به تصویب هیئت وزیران می رســد.

این بند با ۱۴۰ رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی 
ممتنــع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به 

تصویب رسید.

یادداشتخبر

معاون اول رئیس جمهور: از اوایل سال آتی به 
موضوع فسادهای مالی به شکل خاص پرداخته 
با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  و ستاد  می شود 
از سر خواهد  را  فعالیت خود  رویکردی جدید 

گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، اسحاق 
و  استانداران  سراسری  همایش  در  جهانگیری 
فرمانداران که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، 
اظهارداشت: فساد سیستمی در کشور وجود دارد 
با قاطع ترین شکل در برابر آن ایستاد  باید  و 
آتی در  برای سال  ای  برنامه گسترده  و دولت 
این راستا دارد.وی گفت: باید نظارت استانداران 
و فرمانداران بر دستگاه ها بیشتر شود که بسیار 
دستگاهی  هیچ  در  انگیزگی  بی  و  است  مهم 
قابل قبول نیست.جهانگیری افزود: فرمانداران و 
استانداران چهره دولت در استان ها و شهرستان 
ها هستند و باید در مردم حس همراهی و حضور 
باید  ایجاد کنند.فرماندار  را  دولت در کنارشان 
شناخت دقیق از حوزه مسئولیت و چالش ها و 
فرصت ها داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه فرماندار باید شناخت دقیق از حوزه 
مسئولیت و چالش ها و فرصت ها داشته باشد ، 
گفت : مردم باید احساس کنند که دولت دارند 
و این حس دولت داری خودش زمینه ساز حل 
با  است.جهانگیری  کشور  مشکالت  از  خیلی 
تأکید بر اینکه فرمانداران باالترین مقام اداری 
و نماینده دولت در سطح شهرستان ها هستند، 
گفت: وظایف مهمی بر عهده فرمانداران است 
و اینکه این وظایف چقدر با امکاناتشان سازگار 
است باید بررسی شود.وی ادامه داد: چهره دولت 
در شهرستان، فرماندار است که باید بتواند درباره 
مسائل مرتبط با مشکالت یک شهرستان چقدر 
خضوع و اندیشه داشته باشد.معاون اول رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد : آنجا که بحث فرهنگی، 
مسائل اقتصادی و اجتماعی است حضور بااقتدار 
اتصال  حلقه  مستقیم ترین  عنوان  به  فرماندار 

مردم  در  را  دولت داری  حس  می تواند  مردم 
مهمترین   : کرد  بیان  کند.جهانگیری  تقویت 
وظیفه فرماندار این است که شناخت دقیق در 
حوزه مسئولیت خودش از چالش ها و فرصت ها 
ایجاد کند و نقشه راهی برای آن ترسیم کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ای که رئیس جمهور 
در انتخابات اعالم می کند تا حدی افق اهداف 
است که با مردم ترسیم می شود و یک تفاهمی 
بین ملت و دولت انجام می گیرد و شما باید این 
افق را در شهرستان ها ترسیم کنید.جهانگیری با 
تأکید بر اینکه مردم شهرستان ها باید بدانند به 
چه افقی می خواهند برسند ، اظهارداشت: یکی 
از مهمترین تهدیداتی که مسئولین اجرایی در 
کشور از جمله فرمانداران می توانند با آن روبرو 
باشند مسئله روزمرگی و حبس شدن در مسائلی 
است که ما را به صورت لحظه ای فرا می گیرد و 
گاهی اوقات به دلیل همین مسئله نمی توانیم 
اندیشه کنیم و با نخبگان مشورت داشته باشیم 
و آن قدر درگیر مسائل روزمره می شویم که بعد 

متوجه می شویم آب و هوا یک مسئله بزرگ 
کشور شده، خوزستان درگیر ریزگردها و تهران 
با آالیندگی روبرو است و شرق و غرب کشور نیز 
به نحوی درگیر شده است.جهانگیری با اشاره 
به اینکه زمان کار است و باید امید مردم را باال 
ببریم، گفت: با کار بیشتر باید تالش کنیم که 
مردم مطمئن شوند آینده بسیار روشنی دارند. 
مسئولیت های مهمی در مقطع حساس فعلی 
در پیش گرفته ایم، مقطعی که تغییرات در آن 
خیلی سریع دارد اتفاق می افتد. گاهی تغییرات 
در یک نسل اتفاق می افتد اما االن تغییر گاهی 
در یک روز یا یک ساعت اتفاق می افتد. سرعت 
تغییرات معنایش این است که مسائل اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی متناسب با آن متحول شده 
روش های  آن  با  همچنان  نمی توانیم  ما  است، 
قدیمی به سراغ حل مسائل جدید برویم.معاون 
اول رئیس جمهور گفت : مسائل نو، فکر، اندیشه، 
اوقات یک  نو می خواهد. گاهی  اقدام  و  راهکار 
و  انسان صحبت می کند  با  جوان تحصیلکرده 

مجرب  انسان  یک  برابر   ۱۰ می شویم  متوجه 
دارد. راهکار  و  حرف  پیش رو  مسائل  مورد  در 

جهانگیری اضافه کرد: ما به عهدی که با مردم 
بسته ایم نمی توانیم خیانت کنیم. دولت، استاندار 
باشند.  باید  نمایندگان خاص ملت  فرماندار،  و 
بهترین منشور حکمرانی که در اختیارشان قرار 
می گیرد قطعاً هنوز هم نامه حضرت امیرالمومنین 
علی )ع( به مالک اشتر است که با مردم چگونه 
سخن بگویید، التزام به رأی مردم توصیه صرف 
نیست بلکه یک برنامه است.معاون اول رئیس 
جمهور گفت: اکثریت مردم دنبال اصالح امور 
خودش  مردم  با  باید  دولت  هستند،  کشور 
ارتباطش را قوی کند و مردم باید احساس کنند 
مشکلشان حل می شود و نگرانی شان نسبت به 
آینده کم می شود. دولت باید با جامعه منتقد و 
مطالبه گر یک مسیر صحیحی را برای پاسخگویی 
می کنم  تاکید  گفت:  بگیرد.جهانگیری  پیش 
توسعه ای  اقدام  هر  پیش نیاز  دولت داری  حس 
با  فساد  مورد  در   ۹۷ سال  اوایل  از  است.  ای 
رویکرد جدیدتری می پردازیم. چند وقتی است 
که جلسه ستاد مبارزه با فساد برگزار نمی شود 
که در مورد آن بعداً توضیح می دهم اما از اوایل 
سال ۹۷ حتماً فعال خواهد شد.جهانگیری تأکید 
با قانون، عدم  کرد: همراهی با مردم، همراهی 
است.  مردم داری  و  فساد  از  دوری   ، تبعیض 
جهانگیری در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز 
بیان داشت: بیش از ۵۰ میلیارد دالر توافق نامه 
را در سال ۹۶ با دنیا نهایی کردیم که بیش از 
3۰ میلیارد دالر از آن به مرحله امضای قرارداد 
رسیده است و ضمانتنامه اش را در دولت صادر 
کردیم و بیش از ۱۲ میلیارد دالرش پروژه هایش 
تصویب و ال سی هایش باز شده و اجرایی شده 
با چین و روسیه روابطمان را توسعه  است. ما 
خواهیم داد و روس ها هم با ما توافق کرده اند 
بدون تعیین سقف بانک هایشان با ما کار کند و 

اروپایی ها کانال های زیادی را پیشنهاد داده اند.

جهانگیری: فساد سیستمی در کشور وجود دارد

مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکردی جدید

ج خواهیم شد برجام اصالح نشود از آن خار یح محورهای استیضاح  ربیعی و آخوندی تشر

معاون رئیس جمهور آمریکا با طرح ادعاهایی 
علیه کشورمان گفت که توافق هسته ای مانع 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای نمی شود 
و چنانچه این توافق اصالح نشود، آمریکا از 

آن خارج خواهد شد.
نوشته  به  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معاون  پنس،  مایک  هاآرتص،  روزنامه 
رئیس جمهور  گفت:  آمریکا  رئیس جمهور 
ترامپ در ماه اکتبر سال گذشته اعالم کرد 

با  بار  فاجعه  توافق  این  از  بیش  آمریکا  که 
از  توافق  این  کرد.  نخواهد  تایید  را  ایران 
دستیابی ایران به سالح هسته ای جلوگیری 
و  کنگره  از  ترامپ  افزود:  نمی کند.وی 
محدودیت های  تا  خواسته  اروپایی ها 
و  هسته ای  تمایالت  علیه  بادوامی  و  واقعی 
موشکی ایران اعمال کنند. ترامپ تحریم ها 
ما  متحدان  و  قانونگذاران  به  تا  کرد  لغو  را 
بود.پنس  آخر  شانس  این  اما  بدهد.  زمان 
چنانچه  گفت:  خود  ادعاهای  ادامه  در 
پیش  ماه های  در  ایران  با  هسته ای  توافق 
خارج  آن  از  فوری  آمریکا  نشود،  اصالح  رو 
نخواهد  اجازه  هیچگاه  آمریکا  شد.  خواهد 
پیدا  دست  هسته ای  سالح  به  ایران  داد 
آمریکا  بی اساس  ادعاهای  تکرار  با  کند.وی 
کشورمان  منطقه ای  سیاست های  درباره 
گفت: تحریکات خطرناک از چشم اسرائیل، 
آمریکا و متحدانمان دور نمی ماند. ما اجازه 
پیروزی  یک  به  داعش  شکست  نمی دهیم 
برای ایران تبدیل شود. اگر ایران به اسرائیل 

حمله کند، از اسرائیل دفاع خواهیم کرد.

محورهای  مجلس،  رئیسه  هیأت  سخنگوی 
استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی 
و  راه  وزیر  استیضاح  بررسی  خصوص  در 
شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق آئین 
تا  دارند  فرصت  روز   ۱۰ مدت  به  وزرا  نامه 
برای حضور در مجلس برای استیضاح تعیین 
هفته  اسالمی  شورای  مجلس  کنند.  وقت 
نیز تشکیل جلسه خواهد داد.نماینده  آینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
گفت:  ربیعی  استیضاح  محورهای  تشریح 
اقتصادی،  های  مجموعه  در  مدیریت  سوء 
به  خصولتی  های  مجموعه  واگذاری  عدم 
افزایش بدهکاری مجموعه  بخش خصوصی، 
تأمین  سازمان  مثل  گذاری  سرمایه  های 
اجتماعی و سازمان بازنشستگی از مهمترین 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  استیضاح  محورهای 
رئیسه  هیأت  است.سخنگوی  اجتماعی 
مجلس در تشریح محورهای استیضاح وزیر 

راه و شهرسازی گفت: عدم توانایی وزارتخانه 
در مواجهه با بحران ها، عدم نظارت بر ناوگان 
هوایی، عدم اجرای برنامه های وزیر در زمینه 
از مهمترین محورهای  توسعه زیرساخت ها 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی است. مجلس 
شورای اسالمی هفته آینده نیز تشکیل جلسه 
هفته  چهارشنبه  و  شنبه  سه  و  داد  خواهد 
آینده آخرین فرصت حضور ربیعی و آخوندی 

در مجلس برای بررسی استیضاح است.

مفقودی
 برگ سبز وانت دو کابین مزدا ۲۶۰۰ بی مدل ۱۹۹۱ با شماره پالک 8۵۹م ۲۴ 
ایران ۷۲ با شماره موتور ۰۰۹38۴و شماره شاسی ۰۰۲۱۷۰۵۰بنام علی اکبر محمد 

پور کاسگر ی مفقود گردید ,و ار درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصر وراثت
آقای حسین کریمی دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۷3۹۰۲۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶۰3۲۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  شادروان 
جواد کریمی قلعه به شناسنامه ۵۹۶۹۷3۶۹۱۰ در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۲ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱.حسین کریمی شماره ملی: ۵۹۶۹۷3۹۰۲۲   تاریخ تولد  ۱3۵۶نسبت پسر متوفی
۲.حسن کریمی شماره ملی: 3۲۵۶۴۴۲۵۴۴   تاریخ تولد  ۱3۶۱ نسبت پسر متوفی

3.نشمین کریمی قلعه شماره ملی: ۵۹۶۹۷3۹3۹۱  تاریخ تولد  ۱3۵8نسبت دختر متوفی
۴.شکوه کریمی قلعه شماره ملی:۵۹۶۹۹۴۴3۲۷     تاریخ تولد  ۱3۶۴ نسبت دختر متوفی

۵.خدیجه حقانی نوروله شماره ملی: 33۷۹۶۵۹۷۵۴   تاریخ تولد  ۱33۵  نسبت همسر 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه8۴3/۹۶ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرودآقای 
عزیز یوسفی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
ماردین یوسفی در تاریخ ۹۶/8/۲۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

۱.عزیز یوسفی  زایچه  ۱۰۰-۱338/۱۲/۲   کد ملی ۵۹۵۹۶۵۰۰۱۰
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  خانم توران لعل دارای شماره شناسنامه ۲۴8۴۷ و شماره ملی 3۷3۰۲۴۶8۰ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  شرح دادخواست به کالسه۹۶۱۴۱۱ 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی لعل به شناسنامه ۱۴و شماره ملی 
3۷3۱۶۷۱3۵۲ در تاریخ  ۱۵/۱۰/۹۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-  مریم سیف پناهی شعبانی شماره شناسنامه ۱۷۱  تاریخ تولد ۱۷/۲/۱3۲۴ و 

شماره ملی ۵۵8۹۰۱۴3۵۲ همسرمتوفی.
شماره  و   ۱/8/۱33۰ تولد  تاریخ   ۷8۶ شناسنامه  شماره  لعل   ژاله   -۲

ملی3۷3۱83۰۱۵۹ دخترمتوفی.
3- توران لعل به شماره شناسنامه ۲۴8۴۷ و تاریخ تولد ۲۰/۱۱/۱33۷شماره ملی 

3۷3۰۲۴۶8۰۱ دختر متوفی
تاریخ تولد ۱۰/۱۱/۱3۱۲شماره ملی  ۴- حسین لعل به شماره شناسنامه ۵۰۷ و 

3۷3۱۶۹۰۰3۹ برادر ابوینی متوفی
۵- غالمحسین لعل به شماره شناسنامه ۱۶۲۵۴و تاریخ تولد ۱/۱/۱3۱۵شماره ملی 

3۷3۰۵۴88۶۷ برادر ابوینی 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 موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد 

سند ثبتی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۵۱۴-۱3۹۶هیئت  شماره  رای  برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  ابادغرب  اسالم  شهرستان  ملک  ثبت 
در   از  شناسنامه ۱۱۹۱۵صادره  بشماره  محمدصادق  فرزند  محمدرضاعبدالمالکی  
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت۲۹،۹۹متر مربع پالک۷فرعی از 3اصلی واقع 
در اسالم آبادغرب فرهنگیان خ خسروآبادی باالتر از شعبه نفت کرمی شامل مبایعه 
نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
به فاصله۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  نوبت  عموم مراتب در دو 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت ۲ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:3۰بهمن ماه۱3۹۶  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۶اسفند ماه۱3۹۶
.محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد354

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ایین  وماده13   

فاقد سند رسمی  
موضوع  اول  ۹۶/۱۲/8هیات  مورخه  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۵۵۰۰۴۱۲۵  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اقای/ در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم فاطمه صبحانی فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه ۶۵۴۷صادره از تهران در  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۴8۵/۶۰ متر مربع پالک ۷۱ 
اصلی واقع در حسین اباد خریداری از مالک رسمی اقای/رمضانعلی ازاد فالح موضوع 
سند 8۲۷83 مورخه ۱33۷/۵/3 دفترخانه ۱۷ تهران  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد م.الف ۹88
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۶ /۱3۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۷/۱/۱۵ 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک
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آگهی مزایده

شهرداری صفادشت درنظردارد 
 14 شماره  نشست  مصوبه   8 بند  باستناد 
به  شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای 
اقدام  مهر  تجاری مسکن  قطعات  فروش 

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

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/27

محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده

درنظر  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست  1مصوبه  بند  باستناد  دارد 
84 شورای محترم اسالمی شهرنسبت به 
فروش تاالرپذیرایی ازطریق مزایده عمومی 
دریافت  جهت  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام 
به  بیشتر  اطالعات  وکسب  مزایده  برگه 

واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار : 295/000/000/000

پایان تحویل مدارک : 1396/12/27
محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم

آگهی مزایده

شهرداری  صفادشت درنظردارد 
باستناد بند 15 مصوبه نشست شماره 16 
به  شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای 
ازطریق  تاالرپذیرایی  جنب  زمین  فروش 

مزایده اقدام نماید.
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/27

محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

دادنامه نوبت دوم
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه۹۴۰۹۹83۰33۱۰۱۱۴۴  شعبه ۱۰۴ 

فردیس)۱۰۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷3۰3۲۴۰۱8۱۵
علی  فرزند  زاده  کشی  زینب  خانم   .۲ خانی  علی  محمد  محمود  آقای   .۱: شکات 
: جاده  نشانی  به  تقی  فرزند محمد  اللهی  اکبر عطاء  آقای   .3..... نشانی  به  همگی 

مالرد - شهرداری منطقه سوم - خیابان شهید روزبهانی - پالک ۲3 
متهم : آقای محمد حاجی علیانی فرزند علی با وثیقه گذار خانم فرخنده خسروی 
فرزند محمود به نشانی: مالرد- سرآسیاب - خ امام خمینی - چهارراه سوم - ط 

فوقانی فروشگاه پوشاک استوپ - پ ۵۰ 
اتهام ها : توهین و فحاشی و تهمت ۲. سرقت 3. حمل گاز اشک آور 

گردشکار:  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای دادگاه((
درخصوص شکایت آقای اکبر عطاء اللهی فرزند محمد تقی با کد ملی ۴۹۱۱۴3۶۶۲۱ 
علیه آقای محمد حاجی علیانی فرزند علی 33 ساله اهل کرمانشاه با کد ملی شماره 
دایر  وثیقه  توثیق  لحاظ  به  آزاد  کیفری  سابقه  دارای  باسواد  متاهل   3۲۴۵۱۰۲۱۶۱
برسرقت طالجات از منزل شاکی و حمل اسپری اشک آور باتوجه به محتویات پرونده و 
با مالحظه کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای فردیس و توجهاً به مستندات و دالیل 
پیوست و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه ۹۴/۱۰/۱۱ و اظهارات مطلعین و نیز 
معاینه محلی از محل سرقت )صفحه ۲3 پرونده( که حکایت از سرقت طالجات که داخل 
صندوق در منزل وی بوده توسط سارق دارد از جمله سرویس طال و 3 عدد انگشتر با 
سنگ برلیان دو عدد دست بند دو عدد سینه ریز و ۴ عدد سکه بهار آزادی یک عدد 
دستبند پهن و ۲ دست گوشواره جمعاً به ارزش پانصد میلیون ریال و یک میلیون تومان 
وجه نقد دادگاه با عنایت به موارد مذکور و نظر به عدم حضور متهم و عدم تقدیم الیحه 
دفاعیه که از این حیث شکایت مطروحه مصون از هرگونه تعرض واقع شده با جمیع 
جهات اتهام انتسابی بنظر محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات 
اسالمی در باب تعزیرات و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات با رعایت 
ماده ۱3۴ قانون مجازات اسالمی در باب تعدد جرم متهم موصوف را از اتهام سرقت به 
تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شالق تعزیری و از اتهام نگهداری گاز اشک 
آور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید ضمناً نامبرده را به رد مال مسروقه 
طالجات یک دست سرویس کامل طال 3 عدد انگشتر طال با سنگ برلیان دو عدد دست 
بند طال دو عدد سینه ریز طال سفید ۴ عدد سکه تمام بهار آزادی ۲ دست گوشواره ۱ 
عدد دستبند پهن جمعاً به ارزش پانصد میلیون ریال و مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد در 
حق شاکی محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجراء است رای صادره غیابی و پس 
از ابالغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان البرز می باشد.م/الف ۲۶۹۱
 رئیس دادگاه 104 کیفری دو فردیس – علیپور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای سعید گودرزی 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منش   نصیری  محمود  آقای  خواهان 
تنظیم  به  الزام  خواسته  به  وند  صوفی  صادقی  فاطمه  خانم  و  گودرزی  سعید 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  اتومبیل   رسمی  سند 
)ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای  شعبه۶   ۹۶۰۹۹8۶۶۵۵۶۰۰۴۲۴
  ۰۹:۰۰ ساعت   ۱3۹۷/۰۱/۲8 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد   خرم  شهرستان 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(
شهرستان خرم آباد –محسن چگنی 

احضار متهم
شاکی آقای عبد المحمد ساالروند به والیت از علیرضا ساالروند شکوائیه ای علیه متهم 
آقای سینا میرزا بیگی دایر بر سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، تقدیم دادگاه 
عمومی بخش چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰3 دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه ارجاع و به کالسه شماره ۹۶۰۴۷۱ ثبت گردیده است.  به علت  مجهول 
المکان متهم، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد. عدم حضور بدون عذر 
موجه قانونی موجب جلب متهم  خواهد شد. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل 
دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده می تواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
معیت یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد.م/الف ۲۲۵۷

محسن اعراب- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی رای
تاریخ ۹۶/۱۰/۲ کالس پرونده:8۰۲/۱/۹۶ شماره دادنامه:888-۹۶

مرجع رسیدگی: حوزه اول شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم
خواهان: صندوق ذخیر انقالب اسالمی با مدیریت ایوب ناصری به نمایندگی علی صداقت   

آدرس: رباط کریم بلوار امام خمینی جنب خ جهاد
خواندگان: ۱.معصومه علی نژاد ایشگاه ۲. بهروز محمد پور3.مرتضی محمد پور هر سه 
آدرس: مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه به میزان سه میلیون تومان به انضمام کلیه 
خسازرات وارده و هزینه دادرسی کردشکار:پس از وصول و ثبت پرونده به کالس فوق و 
جری تشریفات قانونی و مالحظه نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی صندوق ذخیر انقالب اسالمی به مدیریت ایوب ناصری به نمایندگی 
علی صداقت به طرفیت ۱. معصومه علی نژاد ۲. بهروز محمد پور 3. مرتضی محمد پور به 
خواسته مطالبه وجه طی یک فقره چک به شماره سریال ۹۰۶8/۵833۲۶-۱۲ عهده بانک 
ملی ایران به مبلغ سی میلیون ریال به نضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
۹۶/3/۶ تا یوالوصول طبق شاخص تروم اعالمی بانک مرکزی با احتساب خسارت دادرسی 
با عنایت به مستندات ابزاری خواهان )کپی مصدق چک برگشتی/کپی مصدق گواهی نامه 
عدم پرداخت چک( که داللت بر استقرار دین ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
آن وجه دارد واینکه خواندگان با وصف اگهی ابالغ وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده 
و الیحه ای نیز واصل نگردیده است، مع الوصف قاضی شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی 
و مستندات خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانونی و با استصحاب بقاء دین بر ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه ان وجه و به استناد مواد ۲۶۵ و ۲۷۱ قانون مدنی 
و مواد ۵۲۲/۵۱۹/۵۱۵/۱۹8 قانون آئین دارسی مدنی و تبصره الحاقی ماده۲ قانون چک 
و ۲۴۹ قانون تجارت خوانده را به طور تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ چهارصد و هشتادهزار ریال بابت هزینه دارسی و خسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ صدور چک ۹۶/3/۶ تا یوم الوصول بر مبنای شاخص توروم اعالمی بانک مرکزی در 
حق خواهان محکومو اعالم می دارد. رای صادره غیابی تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری شهرستان رباط کریم می باشد. م الف ۲۵38
قاضی شعبه اول شورا حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغیه
 جهت دفاع از اتهام انتسابی

کالسه  پرونده  در  زارع  صوفی  قاسم  آقای  مطروحه  شکایت  خصوص  در 
مجهول  متهمان  علیه   ۹۴۱۰۲3 بایگانی  شماره  با    ۹۴۰۹۹8۲۹۲۹۵۰۰۹3۶
      ۴3۹۰8۰8۶۴8 ملی  کد  با  اله  صفت  فرزند  زارع،  مهرابخانی  فریبرز   .۱ المکان 
و ۲. محمد موذن، فرزند حسین با کدملی ۰۰۴۲۴88۱33 دایر به مشارکت در 
تاریخ درج در  از  روز  یاد شده ظرف مهلت 3۰  کالهبرداری، الزم است متهمان 
عمومی  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  کثیراالنتشار  جراید 
موجبات  از  قانونی  موجه  عذر  بدون  حضور  عدم  یابند.  حضور  چهاردانگه  بخش 
جلب نامبردگان خواهد بود یا دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را 
صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهمان 
محفوظ است و در صورت تمایل می توانند در معیت یک نفر وکیل دادگستری 

در محکمه حضور یابند.م/الف ۲۲۵۴
محمد جواد رضا زاده- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم

خواهان آقای علی اشرف منصوری فرزند نجف دادخواستی به طرفیت آقای احمدرضا 
اجورمعوقه  بقی  ما  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته  اکبربه  فرزند  کریمی 
دربخش  ۱۵۲واقع  پالک  به  منزل  یکباب  مورداجاره  8۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به 
3خرمشهربه مجتمع شوراهای حل اختالف ارجاع وبه کالسه 8۲۴/۹۶/ش۴ثبت و 
تعیین وقت گردیده و چون  برای روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۶ساعت ۱۰:3۰صبح 
خوانده مذکورمجهول المکان اعالم شده لذا برحسب تقاضای خواهان ودستور شورا 
و مستندا به ماده۷3ازقانون آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشاردرج و از خوانده فوق الذکر دعوت می شود از تاریخ نشرآگهی به شعبه 
چهارم شورا ی حل اختالف مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواستی و ضمائم 
آدرس محل اقامت خودرا اعالم در غیراین صورت مفاد دادخواسیت ووقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.شماره م الف:)۹/۱۲8۶(
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی حصروراثت
از  بشناسنامه۱۹۶۰۱3۵۱۰۴صادره  پدرحسین  نام  قادری  محسن  آقای 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  مسجدسلیمان 
اندیکا  بشناسنامه۶۶3۹۷۶۵۹۰۱صادره  قادری  حسین  مرحوم  پدرش  که  داده 
با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  عربان(فوت  درتاریخ۱3۹۶/۱۱/۲۱درشوشتر)چم 
ازاندیکا3-علی  بشناسنامه۶۶3۰۰۹۲۲۵۲صادره  الذکر۲-محمود  فوق  مشخصات 
بشناسنامه۱8۷۰8۵۲38۹صادره  ازاهواز۴-میثم  بشناسنامه۱۷۴38۱۴۲۹۱صادره 
ازاندیکا۶- بشنامه۶۶3۰۰۷۶۶8۰صادره  متوفی(۵-زهرا  شوشتر)پسران  از 

متوفی(شهرت  ازاندیکا)دختران  مینابشناسنامه۶۶3۰۰۱۶33۵صادره 
بشناسنامه۶۶3۹۹۴۰۷۷۹صادره  کتکی  طاهری  قادری۷-شهربانو  همگی 
متوالی  نوبت  رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  ازاندیکا)همسرمتوفی(والغیر.تشریفات 
بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال 
از  ابراز شود  تاریخ  این  بعداز  و رسمی که  بجز سری  نامه  گواهی صادروهروصیت 

درجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)۱۶/۲۱۱(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی مفقودی
مدل  متالیک  خاکستری  رنگ  ۴۰۵GLXXU۷به  سواری  سبزخودرو  برگ 
موتور۱۲۴K۰۹۲۲۷۴۱،شماره  شماره  ایران۱۴-3۹3ن3۶و  پالک  ۱3۹۵،شماره 
شاسی NAAM۰۱CE3GK۴3۲۲۵۰به نام علی یباری،نام پدرکریم،بشناسنامه 
۷۴۵۲،شماره ملی ۴۷۲۲۱3۹۶۱۱،کدپستی۶۱3۷8۴۷۱۶۹مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
اهواز

 برگزاری مراسم روز درختکاری 
در باغ سیب کرج

مراسم روز درختکاری توسط سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، 
مراسم روز درختکاری به مناسبت گرامیداشت هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری توسط سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج و با حضور 
سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان کشور و دکتر 
المسلمین  و  االسالم  البرز، حجه  استاندار  نجفی 
رضائی امام جمعه ی مهرشهر و فرضی مدیر کل 
منابع طبیعی ، اعضای شورای شهر کرج و حسین 
عطایی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج و جمعی از مسئوالن در با 
گفت:  عطایی  حسین  شد.  برگزار  کرج  سیب  غ 
همزمان با روز درخت کاری عملیات کاشت درخت 
در باغ سیب کرج شروع که در این راستا از انواع 
درختان مقاوم و متناسب با شرایط آب و هوایی در 
این منطقه استفاده شد. عطایی همچنین در مراسم 
روز درختکاری گفت: طبیعت و فضای سبز وسیله ای 
برای بقای بشری و حفظ زیبایی است و به عنوان 
میراثی ارزشمند به همه انسان ها تعلق دارد. گفتنی 
و فضای سبز شهری  است سازمان سیما، منظر 
شهرداری کرج در روز ۲۰ اسفند ماه برنامه توزیع 

نهال را به صورت رایگان اهدا می کند.

 جذب 80 درصد هنرجویان 
هنرستان های مازندران در بازار کار

ایسنا: معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران 
گفت: 8۰ درصد هنرجویان هنرستان های مازندران 
جذب بازار کار می شوند. اسفندیار نظری با بیان 
اینکه 8۰ درصد هنرجویان هنرستان های مازندران 
جذب بازار کار می شوند، اظهار کرد: از مجموع ۴۴ 
رشته های شاخه فنی وحرفه ای در کشور، استان 
مازندران در 3۴ رشته و از مجموع ۱۵۴ رشته در 
شاخه کار و دانش در کشور، استان مازندران در 8۴ 
رشته فعال است. وی افزود:  با توجه به طرح سه ساله 
شدن هنرستان های نظام جدید آموزش و پرورش، 
سال تحصیلی ۹۷ – ۹8 مشکالتی چون فضای 
آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی هم در کشور و 

هم استان مازندران را به همراه خواهد داشت.

خبر

 بررسی مشکالت تشکلهای سهام عدالت
 در چهارمحال و بختیاری 

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: جلسه بررسی مشکالت تشکلهای 
سهام عدالت و اطالع رسانی در خصوص ثبت شماره شبای حساب بانکی 
مشمولین با حضور ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،بهزیستی ،کمیته 
امداد امام )ره(  و امور عشایر استان  چهارمحال و بختیاری و مدیران عامل 
شرکتهای تعاونی سهام عدالت و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  در 

محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردید.
در این جلسه آقای عبداللهی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
استان اظهار داشتند از مجموع ۷۴3۰۰۰ نفر مشمولین سهام عدالت در  
استان تا کنون ۶۲۶۵۲۴ نفر شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه 
سهام عدالت ثبت نموده و تعداد ۱۱۶۴۷۶ نفر هنوز شماره مزبور را ثبت 
ننموده اند.بر اساس آمار ارائه شده از سازمان خصوصی سازی بخش عمده 
این تعداد عبارتند از ۶۵۰۰ نفر از مشمولین مربوطه به کمیته امداد امام 
)ره( و اداره کل بهزیستی استان ، 3۵۵۰۹ نفر از مشمولین مربوط به گروه 
روستاییان و عشایر ، 8۶۰۰ نفر از مشمولین مربوط به گروه کارگران فصلی و  
ساختمانی ،3۷۵۰۰ نفر از از مشمولین مربوط به گروه شاغلین و بازنشستگان 
و ۱۹3۲8 نفر از مشمولین مربوط به گروه مددجویان تغییر وضعیت یافته و 
۴3۰۰ نفر از مشمولین مربوط به گروه ایثارگران و ۴۶۰۰ نفر از مشمولین 
مربوط به گروه قالیبافان می باشد و ضرورت دارد در اسرع وقت اطالع رسانی 
الزم در خصوص ثبت شماره شبای حساب بانکی به ازای هر عضو خانواده 
های مشمول انجام گیرد. در ادامه جلسه آقای عبداللهی با اشاره به اینکه بر 
اساس پیش بینی ها،سود سهام عدالت سال ۱3۹۶ رشد قابل توجهی خواهد 
داشت عنوان نمودند که از مبلغ 38۰۰۰ میلیارد ریال سود سهام عدالت سال 
۱3۹۵ در کل کشور مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال به حساب گروههای مشمول 
به استثناء روستاییان و عشایر و کارکنان و بازنشستگان واریز شده و سود 
سهام عدالت گروههای باقیمانده تا پایان سال واریز خواهد شد. آقای عبداللهی 
از راه اندازی سامانه مربوط به مشمولین متوفی در آینده نزدیک خبر دادند و 
بیان نمودند که با راه اندازی این سامانه سود سهام متعلق به این مشمولین به 

حساب وراث قانونی آنان واریز خواهد شد.

برگزاری همایش نقش والدین در موفقیت 
تحصیلی فرزندان در اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی ، اسالمی ، همایش 
نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان به همت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی روز چهارشنبه 

۱۶ اسفند ماه در سالن همایش اداره برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، این همایش 
با سخنرانی دکتر بابایی و با هدف آشنایی والدین  با موضوعات مختلف برنامه 
ریزی و پیشرفت تحصیلی، راهکارهای جلب اعتماد فرزندان، سالمت بهداشت 
و روان و تأثیر آن در یادگیری و... در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر برگزار شد. گفتنی است : شرکت کنندگان در همایش 
فوق با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و احتمال فاصله گرفتن 
فرزندان و شکاف بین نسلی مترتب بر آن،با مطرح نمودن دغدغه ها، مسائل و 
مشکالت فرزندان خود، نسبت به رفع موانع تحصیلی فرزندان در محیط خانه 
و خانواده، با گرفتن مشورت از استاد مدعو، آگاه شدند.  این گزارش حاکی 
است: همایش فوق توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت 
اداره ارشاد و اداره آموزش و پرورش ، برگزار شد با استقبال گسترده خانواده 

ها مواجه گردید . 

خبر 

داودی- اراک: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اراک و استان مرکزی گفت:» بررسی رابطه متقابل 
دانشگاه و صنعت یکی از محورهای اصلی فعالیت 

این کارگروه خواهد بود. «
مرکز   ۴ و  واحد   ۱۲ فعالیت  به  اشاره  با  وی 
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی در استان مرکزی، از 
8۰۰عضو هیأت علمی این مجموعه دانشگاهی به 
عنوان ظرفیت و پشتوانه بزرگی برای رقم خوردن 

برنامه های توسعه این استان یاد کرد.
دکتر حیدری همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی 
و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی اراک، 
گفت:» طرفین این تفاهم نامه بر ضرورت اجرای 
مفاد و اهداف آن در راستای ارائه خدمت بیشتر و 
بهتر به جامعه تاکید دارند. «نماینده مردم اراک، 
خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی نیز 
در ادامه این همایش طی سخنانی با ارائه تحلیلی از 
وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اهتمام به توسعه 
صادرات گفت: »صادرات، ضامن تداوم حیات بنگاه 
اقتصادی  بنگاه های  اگر  و  اقتصادی است  های 
نتوانند در عرصه رقابت های جهانی مشتریان خود 
را حفظ کنند با مشکالت جدی مواجه خواهند شد. 
«کریمی عنوان کرد: » طبق آمار و ارقام، در سال 
های ۹۱ و ۹۲ قیمت ارز بیش از 3۰۰ درصد رشد 
داشته، ولی در همان مقطع میزان صادرات نه تنها 
رشد قابل توجهی نداشت، بلکه کاهش صادرات نیز 

داشتیم.«وی تصریح کرد: » کاهش ارزش پول ملی 
زمانی می تواند باعث افزایش صادرات شود که زیر 
ساخت های موجود در صادرات فراهم باشد و صادر 
کننده بتواند واکنش سریع و مثبت به این شرایط 
تغییر و تحول در ارز نشان دهد.«رئیس فراکسیون 
توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی عمده ترین 
کاالهای صادراتی کشور را کاالهای خام دانست 
و افزود: » صادرات مواد خام معدنی، کشاورزی، 
پتروشیمی ارزش افزوده باالیی ندارد و عالوه بر آن 

صادرات کاالی با کیفیت هم نداشته ایم.«
استان  ادامه داد: » در حوزه صنعت در  کریمی 
مرکزی، ظرفیت های مطلوبی برای صادرات خدمات 
فنی و مهندسی داریم که باید دپارتمان های این 
حوزه در استان راه اندازی و تقویت شود.«وی افزود: 

»ظرفیت استان مرکزی در صنایعی است که پروژه 
محور است و مهندسان می توانند در خارج از کشور 
روی پروژه ها کار کنند، این مهم باعث رونق تولید، 
افزایش اشتغال و ارز آوری برای استان خواهد بود.«

توسعه  همایش  اولین  در  نیز  مرکزی  استاندار 
صادرات، چالش ها و الزامات در استان مرکزی،عالوه 
بر قدردانی از دانشگاه آزاداسالمی اراک درخصوص 
میزبانی این همایش گفت: » تراز تجاری استان 
مرکزی امسال نیز مثبت است و صادرات غیر نفتی 
استان تا پایان بهمن ماه سالجاری ۹۰۰ میلیون 
دالر بوده که امید است تا پایان سال به یک میلیارد 
دالر برسد.« سید علی آقازاده اظهار کرد:» علی رغم 
مشکالت و چالش های اقتصادی کشور از جمله 
مشکل در مبادالت بانکی، تحریم ها و فشارهای 

غیررسمی کشورهای بزرگ به سایر کشورها به 
منظور کاهش مبادالت تجاری با ایران و ده ها مانع 
دیگر، با حضور تالشگران عرصه اقتصاد و تولید و 
با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد تراز 

تجاری مثبت در استان هستیم.«
وی افزود: » در زمینه سرمایه گذاری خارجی در 
استان نیز با وجود همه مشکالت و موانع موجود، 
در سال ۹۷ به اندازه بیش از ۴۰ سال گذشته ، 
سرمایه گذاری خارجی در استان هدف گذاری شده 
است .«استاندار مرکزی تصریح کرد:» بیش از ۴۰۰ 
مگاوات برق خورشیدی به ارزش ریالی افزون بر 
۱۶۰۰ میلیارد تومان در استان آماده سرمایه گذاری 
است و در کنار این سرمایه گذاری شاهد حضور 
های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  برای  متقاضیان 
گوناگون هستیم که بخشی از این سرمایه گذاری 
ها در سال آینده آغاز بکار خواهند کرد.«در این 
همایش، معاون امور اقتصادی استانداری، رئیس 
سازمان صنعت معدن و تجارت، مدیر کل گمرک 
بازرگانی، صنایع و  اتاق  و رئیس  استان مرکزی 
معادن و کشاورزی اراک در قالب پنل تخصصی به 
بیان دیدگاه ها و راهکارهای توسعه صادرات دراستان 
مرکزی پرداختند و همچنین پرسش و پاسخ درباره 

موضوعات مطروحه برگزار شد.
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی استان 
مرکزی و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی 

اراک درپایان  این همایش امضاء شد.

برگزاری اولین همایش توسعه صادرات، چالش ها و الزامات در استان مرکزی

 افزایش ساعت کار میادین و بازارهاي
 میوه و تره بار شهرداري کرج

اهداء تندیس طالیی  » رعایت حقوق 
مصرف کنندگان«   به شرکت فوالد مبارکه 

 ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تره بار 
تحت پوشش شهرداري کرج در ایام منتهی به 

پایان سال و نوروز تغییر مي کند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي سازمان 
هاي  فرآورده  و  شهري  مشاغل  ساماندهي 
کشاورزي شهرداري کرج ؛ بهروز ورمهمدي با 
بیان این خبر گفت:با توجه به تجربه تقاضای 
خرید شهروندان در سالهای گذشته و با اجرای 
طرح تامین اقالم مصرفی ویژه شب عید ساعت 
کار میادین و بازار روزهاي سطح شهر کرج افزایش 
خواهد یافت. رئیس سازمان ساماندهي مشاغل 
شهرداري  کشاورزي  هاي  فرآورده  و  شهري 
کرج اظهار کرد: تا کنون ساعت کاربازارهای روز 
صبح ها از ساعت 8:3۰ تا الی ۱3 و بعد از ظهر 
از ساعت ۱۶ تا ۲۰:3۰ تعیین شده بود که با توجه 
به روزهاي پایاني سال به صورت یکسره آماده 

خدمت رساني به شهروندان است.
این مسئول گفت: هرگونه تغییر در ساعات به 

زودي به اطالع شهروندان کرجی خواهد رسید.
با  شهری  درون  سفرهای  ورمحمدی،کاهش 
دالیل  ترین  مهم  از  را  ترافیک  کاهش  هدف 
ساماندهی  سازمان  سوی  از  روزها  بازار  ایجاد 
مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی برشمرد 
تامین  در  شهروندان  رود  می  افزود:امید  و 
مایحتاج روزانه خود در بازار روزها دچار مشکل 
نشوند و تمام اجناس با قیمت و کیفیت مطلوب 
ساماندهي  سازمان  رئیس  کنند.  خریداری 
کشاورزي  هاي  فرآورده  و  شهري  مشاغل 
خواسته های  کرد:تحقق  بیان  کرج  شهرداري 
به حق شهروندان و تکریم آنان از ماموریت ها 
و وظایفی است که سازمان را مصمم به دستیابی 
آن می داند. ورمهمدي بر لزوم توسعه خدمات 
رسانی متناسب و عادالنه را از دیگر برنامه های 
سازمان دانست و افزود: در راستای تحقق برنامه 
پیدا  افزایش  روزها  بازار  تعداد  سازمان  هاي 

خواهد کرد.

بهادری- اصفهان: در هفدهمین همایش روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با 
حضور دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس  تجارت،  و 
کنندگان و تولیدکنندگان، دکتر بهرام سبحانی 
صنایع  صاحبان  از  جمعی  و  فوالد  مدیرعامل 
و فعاالن اقتصادی در سالن همایش های بین 
فوالد  شرکت  شد،  برگزار  صداوسیما  المللی 
مبارکه توانست برای سومین بار تندیس طالیی 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به خود 
اختصاص دهد. در پی کسب این موفقیت دکتر 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری 
با اهدای تندیس طالیی این همایش از دکتر 
سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه و کارکنان این 

شرکت قدردانی کرد.
در جریان برگزاری این همایش مدیرعامل فوالد 
مبارکه در جمع خبرنگاران گفت: نظام تولید 
بهره  ابتدای  از  مبارکه  فوالد  فروش شرکت  و 

به  احترام  و  با رویکرد مشتری مداری  برداری 
حقوق مصرف کننده، ایجاد و راه اندازی شده 
است.  سبحانی با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف 
کنندگان یکی از راهبردهای اصلی شرکت فوالد 
مبارکه است، گفت: در این شرکت، تولید هر نوع 
محصول بر اساس سفارش مشتری انجام میشود؛ 
به همین دلیل، محصول موردنظر از ابتدای خط 
فوالدسازی تا انتهای خط تولید به صورت کامال 
مکانیزه و بر اساس سفارش تولید میشود و در 
چند نوبت مورد پایش قرار میگیرد. در عین حال 
بعد از تحویل محصول هم مشتریان فوالد مبارکه 
به حال خود رها نمیشوند و با همکاری کارشناسان 
مربوطه، انتظارات آنان برای تولید محصول کیفی 
تر و درنهایت رضایت مندی هرچه بیشتر برآورده 
میشود. وی افزود: تولیدکننگان لوله های انتقال 
نفت و سیاالت و لوله و پروفیل، خودروسازان، 
صنایع نفت و پتروشیمی و تولیدکنندگان لوازم 

خانگی از بزرگترین مشتریان فوالد مبارکه اند.
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کاهش 50درصدي کاالي قاچاق

وزیر کشور از کاهش حدود ۵۰ درصدی قاچاق کاال 
در کشور خبر داد و گفت: این میزان ، در حال حاضر 
به حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دالر کاهش یافته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی درباره نشست مشترک 
نمایندگان مجلس و دولت در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: بنده به عنوان نماینده 
نمایندگان  سوال  خصوص  در  جمهوری  رییس 
این  در  ارز  و  کاال  قاچاق  وضعیت  درباره  مجلس 
نشست توضیحاتی ارائه دادم. وی افزود: با توجه به 
سابقه حضور در دیوان محاسبات درباره ریشه ها 
و مسائل پیرامون قاچاق کاال و ارز توضیحاتی در 
جلسه مطرح کردم، البته در این رابطه ضعف ها و 
قدرت هایی در قانون وجود دارد. این عضو کابینه 
دولت دوازدهم درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در راستای جلوگیری از قاچاق کاال گفت: 
در مورد این موضوع اقدامات خوبی صورت گرفته که 
بر اساس برآوردها، معیارها، شاخص ها و محاسبات 
رقم و میزان قاچاق قبال حدود ۲۱ میلیارد دالر 
محاسبه شده بود و در حال حاضر این میزان به 
حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دالر کاهش یافته است که 
بیانگر موفقیت حدود ۵۰ درصدی است. رحمانی 
فضلی تصریح کرد: در خصوص مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در حوزه نرم افزاری نیز اقداماتی صورت گرفته 
و سامانه های خوبی تعریف شده، البته در خصوص 
اصالح قانون نیز پیگیری هایی انجام شده و سطح 
کنترل ها در مبادی خروجی به ویژه در خصوص 
قاچاق سوخت ارتقاء یافته و تقریبا ۶۰ درصد مشکل 
قاچاق سوخت حل شده است. وی در این رابطه 
افزود: برای جلوگیری از قاچاق سوخت از ظرفیت 
تعاونی ها استفاده شده، همچنین در راستای مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به بحث رجیستری تلفن ها توجه 
شده اما گام های دیگری در این راستا باید برداشته 
شود. وزیر کشور ریشه مسائل مربوط به قاچاق را 
نامتوازن بودن فعالیت های اقتصادی و تفاوت سود 
و درآمد حاصل از قاچاق و فعالیت رسمی اقتصادی 
دانست و گفت: باید این موضوعات توسط تعرفه ها و 

سیستم های خود کنترلی جبران شود.

 »گل« هفت برابر »حشیش«
 خطرناکتر است

سرهنگ اردالنی رییس پایگاه نهم پلیس مبارزه 
با مواد مخدر گفت: گل که گیاه تراریخته شاهدانه 
است ۷برابر بیشتر از حشیش دارای ماده توهم زا 
تتراهیدرو کانابینول بوده و می تواند آنقدر خطرناک 
باشد که با یکبار مصرف برای همیشه باعث اعتیاد 
گردد و به طور مستقیم بر سلولهای مغزی تاثیر می 
گذارد. این کارشناس ارشد مطالعات اعتیاد بهترین 
مراقبان را خانواده ها خواند و گفت: خانواده ها مراقب 

فرزندان خود باشند.

خبر

ممنوعیت اسباب کشي از29اسفند تا15فرودین
رییس پلیس پایتخت از دستگیری ۱38 سارق و محکوم متواری از 

زندان در عملیات پلیس آگاهی خبر داد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح پلیس آگاهی در برخورد 
برابر  برگزار شد گفت:  پایتخت  آگاهی  پلیس  مقر  در  با سارقان که 
آمارهایمان از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مشابه سال قبل وقوع 
سرقت در پایتخت 8 درصد کاهش و کشفیات پلیس ۵ درصد افزایش 

داشته است.
رحیمی با اشاره به طرحی که در نقاط مختلف تهران به اجرا درآمد 
خاطر نشان کرد: از مدت ها قبل همکاران من در پلیس آگاهی اقداماتی 
از زندان که دارای حکم  با سارقان و محکومین متواری  در برخورد 

قطعی بودند را در دستور کار خود قرار دادند.
قاپ،  کیف  عنف،  به  سارق   ۱38 پلیس  ماموران  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  کردند  دستگیر  و  شناسایی  را   ... و  خصوصی  اماکن  خودرو، 
همچنین 3۰ باند سرقت نیز توسط ماموران متالشی شد. رییس پلیس 
پایتخت با بیان اینکه این افراد در تهران و شهرهای اطراف دستگیر 
شدند گفت: در میان دستگیر شدگان نیز یک باند زورگیری که قصد 
داشتند اقدام به سرقت از طال فروشی و صرافی کنند قبل از انجام 
هرگونه عمل مجرمان شناسایی و دستگیر شدند. وی با اشاره به طرح 
ممنوعیت اسباب کشی در نقاط مختلف تهران در ایام نوروز گفت: از 
با مجوز  ۲۹ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه اسباب کشی در تهران مگر 

کالنتری ممنوع است.
رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح قبلی پلیس 
آگاهی در برخورد با سارقان گفت: در این طرح ۱۴۲ نفر دستگیر شدند 
و این افراد که در قالب ۲۹ باند فعالیت می کردند به ۲۴۴۰ فقره جرم 

و جنایت و سرقت اعتراف کردند.
                                                                                                                                     

 کسر خدمت شش ماهه سربازان فعال 
در سمن ها صحت ندارد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح برخی اخبار 
منتشرشده پیرامون اعطای کسری خدمت سربازی به جوانان فعال در 
سازمان های مردم نهاد را تکذیب و توضیحاتی را درخصوص تفاهم نامه 

عصر امروز میان ستاد کل نیروهای مسلح و چند وزارتخانه ارائه کرد.
اخبار  برخی  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  کمالی  موسی  سردار 
در  فعال  جوانان  به  خدمت  کسر  اعطای  پیرامون  منتشرشده 
سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در راستای 
مهارت آموزی به سربازان، تفاهم نامه هایی را با وزارتخانه های مختلف به 
امضا رسانده  است که عصر دوشنبه نیز چند تفاهمنامه با وزارتخانه های 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  و جوانان،  ورزش  وزارت  از جمله  مختلف 

وزارت علوم و ... به امضا رسید.
مهارت آموزی  برای  تعهداتی  تفاهمنامه ها  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
سربازان برای وزارتخانه ها و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شد، افزود: 
یکی از این تفاهمنامه ها میان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر 
ورزش و جوانان به امضا رسید. در یکی از بندهای آن مقرر شد براساس 
شیوه نامه و ضوابطی که تهیه می شود، هر ساله تعدادی سرباز شش 
ماه پایانی خدمت خود را به یکی از وزارتخانه های طرف این تفاهمنامه 
بروند تا در رشته و تخصصی که دارند فعالیت کنند و بر این اساس با 
مهارت کسب کرده و تجربه کاری  خود، آمادگی بیشتری برای ورود به 

بازار کار داشته باشند.

خبر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه حدود ۹۶ درصد از افراد جامعه در حوزه 
اعتیاد سالم هستند، گفت: اگرچه وجود حتی یک 
نفر معتاد هم قابل تحمل نیست اما نباید در مورد 
تعداد معتادان در جامعه سیاه نمایی کرد و ارائه 

خدمات برجسته در جامعه را نادیده گرفت.
علی مویدی که در نشست تخصصی، آموزشی – 
توجیهی ویژه مدرسان و روحانیون آموزش دیده 
عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد صحبت می کرد 
با تاکید بر اینکه مشکل ما از ابتدای انقالب تا 
کنون در عرصه مقابله با مواد مخدر، فقر دانش در 
حوزه اعتیاد است، افزود: اگرچه در مورد معتادان 
متجاهر تالش می کنیم تا زشتی ها و پلشتی های 
این آسیب را از سطح جامعه جمع آوری کنیم اما 
این راه حل ها مسکن هستند و موضوع اعتیاد 
اینگونه حل نمی شود. وی با اشاره به اینکه در 
این آسیب  با  برنامه مبارزه  از کشورها  بسیاری 
اجتماعی مبتنی بر کنترل، مهار و مدیریت اعتیاد 
با تمرکز بر پیشگیری است، اظهار کرد: امروزه ما 
چشم انداز روشن، شفاف، قابل دفاع و با منطق 
علمی و دانشگاهی در این حوزه داریم. کار علمی 
و فرهنگی در حوزه اجتماعی نیازمند پروسه زمانی 

و طی مراحل خاص خودش است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
تاکید بر اینکه صحبت از ریشه کنی مواد مخدر 
حرف درستی نیست، تصریح کرد: اصطالح ریشه 
کنی مواد مخدر اگرچه آرزوی ماست اما تحقق 
این نگاه بسیار دشوار است. هیچ کشوری در دنیا 
وجود ندارد که از تهدید مواد مخدر در امان باشد.

حوزه  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  مویدی 
مبارزه با مواد مخدر با ترکیب حوزه، دانشگاه و 

داد:  ادامه  شده ایم  عمل  وارد  آموزشی  مباحث 
به فرموده مقام معظم رهبری همه ما در حوزه 
آسیب های اجتماعی غفلت کرده ایم و باید اعتراف 
کنیم که در این فرآیند حساس آن گونه که باید 
عمل نکرده ایم. وی با تاکید بر توفیقات جمهوری 
اسالمی در عرصه های مختلف و به ویژه مبارزه با 
مواد مخدر اضافه کرد: با این وجود اهداف ما برای 
ایمن سازی جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان به 
شکل ایده آل تحقق نیافته است اما این به آن معنا 

نیست که تالش و زحمتی صورت نگرفته است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه شرایط آغاز انقالب ایجاب می کرد که با 
نگاهی تهاجمی و سخت افزارانه به مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر بپردازیم گفت: بعد از گذشت چند دهه 
و ابالغ سیاست ها، ساختارها، آئین نامه ها و قوانین 
اقدامات  این  وارد  دیگری  رویکرد  با  حوزه  این 

شده ایم و نگاه آسیب شناسانه نشان می دهد که 
از رفتارهای تهاجمی مشکل اعتیاد را  بسیاری 
برطرف نمی کند بلکه حتی تبعات منفی نیز دارد.

مویدی با انتقاد از اینکه بسیاری از سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در سال 8۵ تا کنون 
نادیده گرفته شده اند اظهار کرد: هنوز بسیاری 
در  وظایف شان  ابتدایی ترین  به  دستگاه ها  از 
توجه  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 
نداشته و ندارند. وی با اشاره به اینکه سیاست های 
مبارزه با مواد مخدر متاثر از شرایط خاص اجتماعی 
هر جامعه است، گفت: با این وجود موضوعات 
مشترکی در حوزه مواد مخدر در دنیا وجود دارد 
این  در  مشترک جهانی  تجارب  از  می توان  که 
حوزه استفاده کرد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با تاکید بر اینکه ماندگارترین اقدام 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر بحث توانمندسازی 

است تصریح کرد: این رویکرد با اقبال خوبی از 
از جمله وزیر آموزش و  سوی مقامات مختلف 
پرورش، حوزه های علمیه و ... همراه بوده است 
اما اگر دولت استراتژی و نظارت مشخصی نداشته 
به سمتی می روند  ناخودآگاه  این طرح ها  باشد 
که کارآیی الزم را نداشته باشند. انتظار ما نظم، 
انضباط و هوشمندی در فرایند اجرای این طرح ها 
است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در ادامه با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت های 
اجتماعی در تکمیل پروژه های مبارزه با مواد مخدر 
و پیشگیری از اعتیاد در جامعه توضیح داد: باید 
از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، ائمه جماعات 
و ... برای تکمیل پروژه استفاده کنیم. همچنین 
بنابر تاکید رهبر به استفاده بهینه از ظرفیت فضای 
مجازی، باید از این فضا در جهت پیشگیری از 

اعتیاد به ویژه برای نوجوانان استفاده کرد.
مویدی در ادامه با بیان اینکه سیاه نمایی در کشور 
افزود:  می شود  ایجاد  دشمنان  توطئه  دنبال  به 
بیش از ۹۰ درصد از افراد جامعه ما سالم هستند و 
تدین، فرهنگ و غیرت و تعصبات ملی باعث شده 

است تا آسیب های اجتماعی را مدیریت کنیم.
مویدی همچنین با اشاره به وضعیت کشور روسیه 
در حوزه اعتیاد نیز گفت: بنابر آمارهای به دست 
آمده از وضعیت اعتیاد این کشور، روسیه پیش 
به  نزدیک  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از 
۱۵۰ هزار نفر معتاد داشت که این میزان بعد از 
فروپاشی در جمعیت 3۰ میلیونی تبدیل به ۱۰ 
میلیون معتاد شناسنامه دار در کشور شده است. 
همچنین گفته می شود بین ۱۰ تا ۲۱ میلیون نفر 
از جمعیت این کشور نیز به شکل تفننی از این 

ماده مخدر استفاده می کنند.

مویدی عنوان کرد: 

استفاده از فضای مجازی برای پیشگیری از اعتیاد

آگهی احضار متهم 
با توجه  المکان  فرزند خیرعلی فعال مجهول  بیرانوند  آقای رسول صفر  بدینوسیله 
به محتویات پرونده کالسه ی ۹۶۰۹۹8۶۶۱۹۱۰۰3۴۹ این دادگاه متهم است به 
حمل و نگهداری سالح غیر مجاز کالشینکف که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای 
تاریخ ۱3۹۷/۰۱/۲8 ساعت ۱۰ مراتب در اجرای ماده ی 3۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱3۹۲ با اصالحات بعدی یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی 
تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه ی دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ی ۴۰۶ از 

قانون فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

 گواهی حصر وراثت 
خانم مهناز تقوی به شناسنامه شماره ۱۰۹۲ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۶/۱۰۰۶ش ح ۱ تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سید حسین تقوی به شناسنامه شماره 
۵۰8 در تاریخ سه شنبه ۲۰ تیر ۱3۹۱ در گذشته و ورثه وی در  هنگام درگذشت 

عبارتند از
۱- زهرا حیدری فرزند ولی اهلل شماره شناسنامه ۵ نسبت به زوجه متوفی 

۲-صغری حسین زاده فرزند  مشهدی میرزا شماره شناسنامه ۱۷۷ مادر متوفی 
3-مهناز تقوی فرزند سید حسین شماره شناسنامه ۱۰۹۲ فرزند متوفی

۴- سیده فاطمه تقوی  فرزند سید حسین شماره شناسنامه ۱۷8 فرزند متوفی 
۵-سید محمود تقوی فرزند سید حسین شماره شناسنامه ۲3۲ فرزند متوفی 

۶-عسگر تقوی  فرزند سید حسین شماره شناسنامه ۱۰۵۵ فرزند متوفی 
۷-سید نقی تقوی فرزند سید حسین شماره شناسنامه ۱۱3۲ فرزند متوفی پس 
از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۵۰۰8۴سرانجام 
در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴در وقت فوق العاده شعبه اول حصر وراثت شورای حل اختالف 
فریدونکنار به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی 
می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و راث دیگری 
ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه  بر ترکه  تعلق 
می گیرد و با عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد ۹۴۶ و ۹۴8 قانون مدنی 
مصوب ۶ بهمن ماه ۱38۷ و به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ 

قانون مدنی اصالحی به مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد
 زهرا حیدری زوجه 8/۱ یک هشتم  از اموال منقول و قیمت اموال  غیرمنقول

 صغری حسین زاده مادر۶/۱ یک ششم از کل ماترک 
مابقی  که بین سایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود 

مهناز تقدیر فرزند8/۱ یک هشتم از مابقی  ترکه 
 سید ه فاطمه تقوی فرزند 8/۱یک هشتم از ار مابقی ترکه 

 سید محمود تقوی فرزند ۴/۱یک چهارم از مابقی ترکه 
 عسگر تقوی فرزند ۴/۱یک چهارم از مابقی ترکه 

 سید نقی تقوی فرزند۴/۱ یک چهارم از مابقی ترکه 
 این گواهینامه تا مبلغ 3۰ میلیون ریال دارای ارزش قانونی است به نسبت به مازاد 

بر 3۰ میلیون ریال فاقد اعتبار و ارزش می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان فریدونکنار

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید مدل ۱388 شماره سهربانی ۱۹۱ ص ۵۴ 8۲ موتور3۲۹۴۵۱8 

شاسی  s۱۴۱۲۲88۰۵3۹38 مفقود گردید ,و ار درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواست  شرح  به  ماندگار  علی  فرزند  گتابی  پاشایی  مجید  آقای 
۱/۷۵۵/۹۶در این شعبه ثبت کرده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شادروان علی ماندگار پارک پاشایی گتابی فرزند قربان به شماره 
شناسنامه ۵3۵ صادره از بابل در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

تهران فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- عفیفه قربانی گتابی  به شماره شناسنامه 8 مادر متوفی 

۲-هما علیزاده گتابی  به شماره شناسنامه ۱۴ همسر متوفی 
3-مریم پاشایی گتابی  به شماره شناسنامه 3۰دختر متوفی 

۴-معصومه پاشایی گتابی  به شماره ملی ۰۱۵۰3۷۰۶۵۲دختر متوفی
۵- مجید پاشایی گتابی  به شماره ملی۰۰۷8۱۲۲8۴8 پسر 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 اول شورای حل اختالف گتاب 

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی نوبت دوم 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حمیدرضا شعبانی اسرمی  فرزند رجبعلی به شماره 
شناسنامه ۱۴ صادره از نکادر مقطع کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی صادر 
اعتبار  فاقد  با شماره 8۵/۲۹۲۶مفقود گردیده است و  نکا  آزاد  از واحد دانشگاهی 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به 

نشانی نکا روبروی روستای کلت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید 
نکا 

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی  نوبت دوم 

شماره  به  ابراهیم  محمد  فرزند  عاشوری  هدی   اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  
روانشناسی  رشته  ارشد   کارشناسی  مقطع  در  ساری  از  صادره   ۱۷۷۷ شناسنامه 
بالینی صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی ساری با شماره دانشجویی۹۲۰۱۵۹۷۶۵ 
به  را  اصل مدرک  تقاضا می شود  یابنده  از  اعتبار می باشد  فاقد  و  مفقود گردیده 
مجتمع  دریا  جاده   ۷ کیلومتر  ساری  نشانی  به  ساری  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نمایند
 نکا 

اصالحیه
بازنشسته  کارگران  کانون  عادی  مجمع  تشکیل  آگهی 
دوشنبه  درتاریخ  که  دوم(  )نوبت  کرج  شهرستان 
گردید  چاپ   3712 نشریه  شماره  به   96/12/14
مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری   : مجمع  دستورجلسه 

جدید کانون می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی رای قاضی شورا
به  نهایی  ماهشهرتصمیم  اختالف  حل  کالسه:8۰8/۱/۹۵-شعبه3شورای  پرونده 
اراک  سازی  ماشین  وساختمان  مهندسی  دادنامه ۲۱۰/۹۶-خواهان:شرکت  شماره 
به مدیریت بهروز بهشتیان)مدیرعامل(خسروغفاری)عضوهیئت مدیره(آدرس:اراک-

شهرصنعتی-خیابان پامچال-منطقه ۱۱۱۲.خوانده:امین عساکره مفرد.آدرس:مجهول 
شورا:درخصوص  قاضی  مبلغ3۴/۱۱8/۰۰۰ریال.رای  المکان.خواسته:مطالبه 
عاملی  مدیریت  به  اراک  سازی  ماشین  ساختمان  مهندسی  شرکت  دادخواست 
طرفیت  به  خسروغفاری  آقای  نام  به  مدیره  هیئت  ورئیس  بهروزبهشتیان  آقای 
آقای امین عساکره مفرد فرزندعبدالخضربه خواسته مطالبه مبلغ3۴/۱۱8/۰۰۰ریال 
اظهارداشته  خواهان  که  توضیح  بااین  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  وهزینه 
برعدم  مبنی  اجتماعی  ،کارورفاه  تعاون  دراداره  دعوایی  طرح  موجب  به  خوانده 
دادنامه  موجب  به  خواهان  شرکت  ازرسیدگی  خودپس  وحقوق  حق  پرداخت 
پرداخت  به  کالسه۴۰۵/۹۲جمعامحکوم  مورخ۱3۹۲/۶/۲۴درپرونده  شماره3۷۲ 
گردد.پس  مفردمی  عساکره  امین  نام  به  خوانده  درحق  مبلغ۷۶/3۱۲/۵3۲ریال 
ازصدوراین رای بامراجعه کارگربه شرکت فوق الذکر به صورت شفاهی بانامبرده به 
توافق رسیده که به صورت اقساط مطالبات وی راپرداخت نمایندوبه همین منظوربه 
مبلغ3۴/۱۱8/۰۰۰ریال  پرونده  تاشش  سه  درصفحات  مندرج  های  فیش  موجب 
مفرد(بامراجعه  عساکره  برده)امین  نام  نمایند.اماهمزمان  می  ویپرداخت  حق  رادر 
موجب  به  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  ازاداره  صادره  دادنامه  واجرای  دادگستری  به 
اجرائیه شماره۹۲۱۰۴۲۶۱3۰۱۰۰۲3۴ مورخ۱3۹۲/۷/۲۹ازحساب شرکت دربانک 
دادنامه  موضوع  ۷۶/3۱۲/۵3۲ریال  مبلغ  شماره۰۱۰۶۰۰۹۴۱۷۰۰۴کل  به  ملی 
منظورشرکت  همین  نماید.به  می  کسروبرداشت  خواهان  شرکت  مذکورراازحساب 
خواهان مدعی است که خوانده تمام مطالبات خودرابه موجب اجرائیه فوق الذکر 
به  موضوع  این  وعلیرغم  نموده  وصول  درصفحه۷پرونده  مندرج  حساب  وپرینت 
موجب فیش های صفحه3تا۶پرونده نیزاضافه برمبلغ طلب وی به نامبرده پرداخت 
رادارند. )3۴/۱۱8/۰۰۰ریال(وورودخواسته  مبلغ  استرداداین  لذاتقاضای  شده 

خوانده علیرغم ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی درجلسه رسیدگی حاضرنشدوالیحه 
فوق  مراتب  به  ننمود.لذاباتوجه  ارسال  وی  ومستندات  خواهان  درردادعای  ای 
صادره  دادنامه  ازجمله  پیوست  ومستندات  ومدارک  پرونده  محتویات  وبررسی 
راازتاریخ۱3۹۰/3/۱تا مابین  فی  کاری  رابطه  که  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  ازاداره 

۱3۹۲/۵/۱8محرزدانسته ودر بنداول این دادنامه حق السعی سال۱3۹۲آقای امین 
تاشش  سه  صفحات  های  فیش  موجب  وبه  قرارگرفته  حکم  مفردموضوع  عساکره 
پرداخت شده  السعی(  تاچهارم سال۱3۹۶وی)حق  اول  های  ماه  نیزحقوق  پرونده 
اجرائیه  ووفق  نموده  دادنامه  اجرای  به  اقدام  مجددانامبرده  موضوع  این  وعلیرغم 
دادنامه  موضوع  مبلغ  موجود)صفحه۷(کل  بانکی  حساب  )صفحه۹(وپرینت  صادره 
اجرائیه  دراین  که  درحالی  نموده  رانیزوصول  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  اداره 
داشته  طلب  دادنامه  همین  موجب  ب  راکه  مفردمبالغی  عساکره  امین  بایدآقای 
لکن به موجب فیش های حقوقی اشاره شده وصول نموده بودراکسرو اطالع می 
باتوجه  نمود.بنابراین  می  اجرائیه  خودتقاضای  حقوق  مابقی  مطالبه  به  دادونسبت 
ازحساب  خوانده  توسط  مبلغ3۴/۱۱8/۰۰۰ریال  وصول  ذکرشده  مستندات  به 
خواهان  وخواسته  است  محرزومسلم  مرجع  این  برای  وی  مازادبرحقوق  خواهان 
رای  آئین دادرسی مدنی  ماده۱۹8و۵۲۲قانون  داده ومستندابه  رابه حق تشخیص 
برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ3۴/۱۱8/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
یکصدهزارریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
تاصدور اجرائیه درحق خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی وپس ازابالغ 
باشد.     ماهشهرمی  عمومی-حقوقی  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  ظرف۲۰روزقابل 

شماره م.الف)۱۶/8۶3(
مهدی محمدی-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف ماهشهر

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹88۴۶۰3۰۰۷۵۹ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷8۴۶۰3۰۱38۴
خواهان: آقای هدایت میرزائی فرزند برارخاص به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان 

جوانرود-شهر جوانرود-فرهنگیان دانش ۲
خوانده: آقای محمدعلی فالحی فرزند محمدعزیز به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رای دادگاه

دعوی آقای هدایت میرزائی فرزند براخاص بطرفیت آقای محمدعلی فالحی فرزند 
محمدعزیز مطالبه مبلغ سه میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره ۵8۵۱۶۲ 
و نیز سه میلیارد ریال دیگر بابت تعهد عادی مورخ ۹3/۹/۲ و خسارت تاخیر تادیه. 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصاویر مصدق شده چک و گواهی 
عدم پرداخت و تعهد نامه عادی و اصل استصحاب و نیز اینکه خوانده علی رغم دعوت 
از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در رد خواسته معمول 
نداشته است،فلذا دعوی مشاراله وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹8 و ۵۲۵ از قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱۰ و 3۱3 از قانون تجارت و تبصره ماده ۲ از قانون 
چک خوانده آقای محمدعلی فالحی را به پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی و سپس بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی است.
رونوشت برابر اصل با اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(جوانرود-مالح
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان جوانرود-حسین نادری

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  چهارم  ۴/83۷/۹۶شعبه  کالسه  پروند  بحکایت 
جوانرود آقای رحیم پرافشایی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
بیان داشته شادروان الیق پرافشایی در تاریخ ۷۷/3/۷در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.رحیم پرافشایی زایچه : ۹۵-۱33۶-کدملی 3۲3۰۴۴۰۰3۱پدر متوفی
۲.فانوس ویسی زایچه : ۱۹۱-۱33۲-کدملی ۴۹۵۹8۴8۶۰۱مادر متوفی

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

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

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علی رستمی گاوزن فرزند حسین

خواهان خانم مریم قلی پور شکایتی علیه آقای علی رستمی گاوزن مبنی بر ترک انفاق 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۲۰۲33۰۰88۱ 
وقت  و  ثبت  سابق(  جزایی   ۱۰۴( بابل  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۴ شعبه 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰3/۰۱ ساعت ۰۹:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۱۱8 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )104 جزایی سابق(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
موضوع  اول  ۹۶/۱۲/8هیات  مورخه  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۵۵۰۰۴۱۲۴  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
سکینه صدیق نظر شالکوهی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 3۴۷38صادره 
 ۴8۱/۹۴ مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   از  رشت 
اقای/ رسمی  مالک  از  خریداری  اباد  حسین  در  واقع  اصلی   ۷۱ پالک  مربع  متر 

رمضانعلی ازاد فالح موضوع سند 8۲۷83 مورخه ۱33۷/۵/3 دفترخانه ۱۷ تهران  
فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد م.الف ۹8۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۶ /۱3۹۶/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۷/۱/۱۵ 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶۰۹۹8۱۹8۲۶۰۱۲۰۰ کالسه  پرونده 

شهرستان فریدونکنار تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹8۲۶۰۱۹۷۶ 
 – مازندران  نشانی  به  صفرعلی  فرزند  فرمی  باباجانی  البنین  ام  خانم  خواهان: 

فریدونکنار- روستای فرم – کوچه شهید رسولی
خوانده: آقای مجتبی باباجانی فرمی فرزند یوسفعلی به نشانی مازندران- فریدونکنار 

– روستای فرم – کوچه شهید رسولی 
خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

رای دادگاه- در خصوص دعوای خانم ام البنین باباجانی فرمی فرزند صفر علی به 
طرفیت آقای مجتبی باباجانی فرمی فرزند یوسف علی مبنی بر مطالبه اجرت المثل 
قانونی  با احتساب کلیه خسارات  به 3/۱۰۰/۰۰۰ ریال  ایام زندگی مشترک مقوم 
با توجه به تصویر سند نکاحیه به شماره ۲۱۴۵۶۹ دفتر ازدواج شماره ۱۴8 حوزه 
ثبت بابلسر زوجیت دائم طرفین محرز و مسلم است خواهان اظهار داشت. در تاریخ 
۷۵/۰۴/۲3 با خوانده ازدواج نمودم و دارای دو فرزند دختر حدود ۲۰ ساله ازدواج 
کرده مطلقه است. پسر حدود ۱۴ ساله و هر دو با بنده هستند و خوانده حدود دو 
سال بدلیل ازدواج مجدد با زن عموی بنده زندگی ما را با بچه ها رها کرده و معلوم 
نیست کجا رفته است و هیچ اطالعی از او ندارم لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر 
مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نموده است با توجه به جامع اوراق و 
به  نیز نسبت  اینکه خوانده  و  اظهارات خواهان  از جملیه  پرونده  پرونده  محتویات 
ادعای خواهان ایراد دفاعی به عمل نیاورده است و مووضع خواسته نیز به کارشناسی 
را  لذا دادگاه خواسته خواهان  به آن نشده است  اعتراض  ابالغ  با وصف  ارجاع که 
وار تشخیص و به استناد مواد ۱۹8و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و 33۶ قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۲۹/88۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و حق الزحمه بمبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. این رای غیابی بدوا ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

مازندران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار – محمد علی محمدی

دبیر علمی جامعه جراحان ایران با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد 
افرادی که در تصادفات کشته می شوند، سرپرست خانواده هستند، 
گفت: هنگامی که راننده با تلفن همراه صحبت می کند، زمان 

عکس العمل او از نیم ثانیه به یک ونیم ثانیه افزایش می یابد.
انجام  بررسی های  طبق  اینکه   بیان  با  صحت  سیاوش  دکتر 
شده به طور متوسط هر دو ساعت، پنج نفر جان خود را به علت 
سوانح رانندگی در کشوراز دست می دهند، گفت: بر اساس آمار 
کارشناسان، طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۴۰۲ هزار نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از چهار میلیون و ۵۹۱ 
هزار نفر نیز مصدوم و معلول شده اند. وی با اشاره به اینکه مرگ 

زود هنگام بر اثر سوانح رانندگی باعث از دست رفتن ۴ میلیون 
از  ناشی  زیان  و  ضرر  اظهارکرد:  می شود،  ایران  در  عمر  سال 
تصادفات ساالنه بیش از ۱.3 درصد از تولید ناخالص ملی را هدر 
می دهد همچنین حدود 3۰ درصد تخت های بیمارستانی کشور 
به مصدومان سوانح رانندگی اختصاص دارد و حدود ۴۰ درصد 
افرادی که در تصادفات کشته می شوند، سرپرست خانواده هستند. 
دبیر علمی چهل ودومین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران افزود: 
سرعت غیر جاز با ۲۲ درصد، انحراف به چپ با ۲۱ درصد، بی 
توجهی به مسیر با ۲۰ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با حدود ۱۷ 
درصد، مهمترین علل عمده تصادفات در پی رعایت نکردن قوانین 
راهنمایی و رانندگی برآورد شده است. صحت با تاکید بر اینکه در 
مجموع عامل اصلی و قابل پیشگیری در تصادفات، خطای انسانی 
محسوب می شود، گفت: هنگامی که راننده با تلفن همراه صحبت 
می کند، زمان عکس العمل وی از نیم ثانیه به یک ونیم ثانیه افزایش 
می یابد. رانندگانی که از تلفن همراه استفاده می کنند نیز چهار برابر 
بیشتر از سایرین در معرض خطر تصادف قرار دارند همچنین یک 
راننده مست در حرکت با سرعت ۷۵ کیلومتر،۱۱ برابر یک راننده 

هوشیار خطرآفرین است. صحت به بررسی فاصله سال های ۱3۵۷ 
تا ۱388 اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۲۴ هزار نفر زندانی 
حوادث رانندگی بودند. باید توجه کرد که استفاده از کمربند ایمنی 
توسط سرنشینان جلو 3۰ تا ۶۵ درصد و درسرنشینان عقب ۲۵ تا 
۷۵ درصد موجب کاهش تلفات جانی می شود. دبیر علمی جامعه 
جراحان ایران افزود: استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران ۴۰ 
درصد از مرگ و ۷۰ درصد از آسیب های مغز و جمجمه می کاهد 
همچنین استفاده از صندلی کودک در خودرو حدود ۷۰ درصد از 
مرگ نوزاد و ۵۰ تا 8۰ درصد از مرگ کودکان را کاهش می دهد.

هرسال  که  مختلف  میزگردهای  برگزاری  بر  تاکید  با  صحت 
درباره  ایران  جراحان  جامعه  ساالنه  کنگره  در  ماه  اردیبهشت 
مهمترین علل مرگ و میر در کشور برپا می شود، گفت: با عنایت 
به اهمیت این موضوع جلسه هم اندیشی نیز با حضور مدیران و 
مسئوالن ذیربط با موضوع سوانح و حوادث ترافیکی، به منظور طرح 
پاره ای چالش ها و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و کالن، چهارشنبه 
)۱۶ اسفند( ساعت ۹ صبح در فرهنگستان علوم پزشکی کشور 

برگزار می شود.

هر دو ساعت ۵ ایرانی بر اثر 
تصادفات جان می دهند
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 ایران پنجمین کشور صاحب تکنولوژی 
سوخت رسانی آنالین

بیان  با  رییس هیات مدیره شرکت مجری طرح سوخت رسانی سیار 
و  درخواست سوخت  تکنولوژی  کشور صاحب  پنجمین  ایران  این که 

سوخت رسانی آنالین است جزییات این طرح را تشریح کرد.
افتتاح رسمی  مراسم  در  فرقه دانی  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آنالین  سوخت  درخواست  نرم افزار  و  سیار  سوخت رسان  خودروهای 
)P۲( با بیان این که هدف اصلی این نرم افزار این است که هر کس در 
هر نقطه ای که به سوخت نیاز داشت به آن فرد سوخت رسانی صورت 
بگیرد، اظهار کرد: این نرم افزار باعث می شود به جای این که ۴۰ خودرو 
به سمت پمپ بنزین حرکت کنند یک خودرو به سمت ۴۰ خودرو برود 
و سوخت رسانی صورت بگیرد. وی افزود: این سامانه باعث کاهش مصرف 
سوخت، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی می شود. رییس هیات مدیره 
شرکت مجری طرح سوخت رسانی سیار با بیان این که ایران پنجمین 
کشور صاحب تکنولوژی سوخت رسان سیار است، تصریح کرد: در سال 
۲۰۱۵ یک شرکت آمریکایی برای اولین بار از این نرم افزار رونمایی و 
استفاده کرد. ۱۰ شرکت با سرمایه 3۲ میلیون دالری آن را ایجاد کردند. 
این نرم افزار طی چهار سال گذشته با ساخت چهار نسل خودروی سوخت 

رسان در ایران ایجاد شد. آخرین نسل خودرو در آبان ماه مجوز گرفت.
فرقه دانی ادامه داد: شهرهای شیراز، مشهد، اصفهان، اهواز و بندرعباس 
درخواست کرده اند که این نرم افزار بعد از تهران در این شهرها اجرا شود.

وی با اشاره به برف سنگینی که حدود یک ماه پیش در تهران بارید، 
اظهار کرد: در آن زمان از ما درخواست شد استفاده از این خودروها 
خودرو   3۰۰۰ به  روز  یک  طی  شدیم  موفق  و  کنیم  عملیاتی  را 
سوخت رسانی کنیم. این موضوع نشان داد این خودروها در شرایط 
بحران می توانند کمک کنند.رییس هیات مدیره شرکت مجری طرح 
سوخت رسانی سیار با تاکید بر این که نرم افزار مذکور با حمایت وزارت 
نفت، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت پخش 
فرآورده های نفتی و شهرداری راه اندازی شد، گفت: متقاضیان می توانند 
این اپلیکیشن را روی گوشی خود نصب کنند و زمانی که درخواست 
سوخت خود را اعالم می کنند به  آنها اعالم می شود ماشین های سوخت 
رسان با چه مدت زمانی به آنها خواهد رسید.  فرقه دانی با بیان این که 
قیمت سوخت ماشین های سوخت  رسان قیمت مصوب سوخت است، 
افزود: فقط هزینه حمل از مصرف کننده گرفته می شود. البته قبل از 
این که سوخت رسانی صورت بگیرد به مصرف کننده اعالم می شود که 
هزینه حمل و نقل چقدر است و اگر مصرف کننده تایید کرد سوخت  
رسانی صورت می گیرد.رییس هیات مدیره این شرکت با تاکید بر این که 
نیستند،  سوخت  جایگاه های  رقیب  سیار  رسان  سوخت  ماشین های 
اظهار کرد: ماشین های سوخت رسان سیار سوخت مورد نیاز خود را از 
نزدیک ترین جایگاه سوخت تامین می کنند بنابراین ما رقیب جایگاه داران 

نیستیم، بلکه یک همکاری را با آنها آغاز کرده ایم.
ملی پخش  توزیع شرکت  و  تامین  مدیر   – وکیل زاده  ادامه سیار  در 
فرآورده های نفتی – گفت: وزیر نفت حدود یک سال پیش گفت تمایل 

دارد سطح رفاه مردم در بخش سوخت رسانی افزایش پیدا کند.
وی با بیان این که هر کاری برای نخستین بار مشکالت مربوط به خود 
را دارد، گفت: P۲ این مشکالت را یک به یک پشت سر گذاشته است.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: 
معدن  وزارت صنعت،  نفت،  وزارت  از جمله  ذینفعان  از  هیچ کدام 
این طرح  از  جایگاه ها  مالکین  و  استاندارد  ملی  سازمان  تجارت،  و 

ناراضی نیستند.

خبر

انتقال روزانه 60 میلیون مترمکعب 
گاز به خطوط لوله سراسری 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
گاز  مترمکعب  میلیون   ۶۰ روزانه  انتقال  از 

طبیعی به خطوط سراسری خبر داد.
سیدمجید  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مهم ترین  طبیعی  گاز  پایداری  گفت:  منبتی 
فصل  در  ویژه  به  گازی  مجتمع  این  اولویت 
مجموعه  این  و  است  )زمستان(  مصرف  پیک 
نقش  ایمنی،  تمهیدات  و  استانداردها  همه  با 
شمال  استان های  گاز  تامین  در  تاثیرگذاری 
پاالیش  شرکت  مدیرعامل  دارد.  کشور  شرق 
تاسیسات ذخیره سازی  گاز هاشمی نژاد جایگاه 
عملیاتی  منطقه  در  )شوریجه(  طبیعی  گاز 
خانگیران سرخس را مهم برشمرد و اضافه کرد: 
ملی  شرکت  راهبردهای  از  یکی  ذخیره سازی 
گاز برای تامین گاز طبیعی و خدمت رسانی به 

هم وطنان در زمستان است.

صندوق توسعه ملی سهمی از درآمد 
فروش فرآورده های نفتی ندارد 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رفع ایراد 
شورای نگهبان به الیحه بودجه، سهم صندوق 
توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی را حذف 
علنی  در جلسه  گزارش،  این  اساس  بر  کردند. 
گزارش  بررسی  اسالمی،  دیروز مجلس شورای 
شورای  ایرادهای  رفع  درباره  تلفیق  کمیسیون 
دستور  در   ۹۷ سال  بودجه  الیحه  به  نگهبان 
کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در جلسه 
دیروز، نمایندگان با اصالح بند الف تبصره یک 
مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع 
میعانات  خام،  )نفت  نفت  صادرات  از  حاصل 

گازی و گاز( 3۲ درصد تعیین شود.
درآمد  از  سهمی  بند،  این  ایراد  رفع  از  پیش 
به  نیز  نفتی  فرآورده های  فروش  از  حاصل 
صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، بنابراین 
حذف  نفتی  فرآورده های  کمیسیون،  اصالح  با 
شد. بر این اساس صندوق توسعه ملی سهمی 
فرآورده های  فروش  از  حاصل  درآمدهای  از 
گزارش، جهانبخش  این  اساس  بر  ندارد.  نفتی 
در  مجلس،  در  میاندوآب  نماینده  محبی نیا، 
که  کرد  انتقاد  موضوع  این  به  نسبت  تذکری 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
در پاسخ به این تذکر گفت: درآمدهای حاصل 
این  )الف(  بند  در  نفتی  فرآورده های  فروش  از 
ماده ذکر شده بود، اما در بند )ب( حذف شد، 
بنابراین شورای نگهبان خواستار تعیین تکلیف 
آن بود که کمیسیون تلفیق با حذف آن موافقت 

کرد.

کوتاه از انرژی

پتروشیمی  ملی  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
خواستار استفاده شرکت های پتروشیمی ایران 
کیفی  و  کمی  بهبود  برای  نانو  تکنولوژی  از 
به  پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت  کیفیت 
منظور رقابت با سایر کشورها در بازار جهانی 

پتروشیمی شد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عبدالحسین  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
الزامات  اجرای  و  استقرار  اینکه  بیان  با  بیات 
پایدار  توسعه  شرط  مهمترین   EFQM
صنعت پتروشیمی ایران است، گفت: خوراک 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  برای  مزیت  یک 
از  مزیت ها  یکسری  اینکه  دلیل  به  اما  بوده 
جمله خوراک در حوزه پتروشیمی همچنان از 
زمان دولتی بودن منتقل شده و پتروشیمی ها 
از  برخی  است  ممکن  و  آن هستند  مشمول 
شرکت ها هنوز متوجه بهره وری واقعی مالی 
نشوند و ندانند که چه بخشی از سود دهی به 

دلیل این مزیت است.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بر  پتروشیمی  های  شرکت  اینکه  اعالم  با 
روی  بر  باید   EFQM و  تعالی  مدل  اساس 
بحث های فرآیندی و همه فرآیندها و به ویژه 
کنند،  بازبینی  را  فروش  و  بازاریابی  تولید، 
تصریح کرد: بر این اساس باید استراتژی های 
کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و افزایش 

استفاده از تکنولوژی های نانو و افزایش کیفیت 
محصوالت در دستور کار خود قرار دهند.

 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط 
فعلی رقابت بین تولیدکنندگان و فروشندگان 
محصوالت پتروشیمی در بازار باال گرفته است، 
اظهار داشت: بنابراین شرکت های پتروشیمی 
فعلی  وضعیت  از  بهتر  را  مشتریان  باید  ایران 

وابسته به خود کنند.
تقاضای  اینکه سقف  به  توجه  با  افزود:   وی   

در بازار نسبت به تولید کل در دنیا در برخی 
بنابراین  محصوالت به هم نزدیک شده است، 
مخصوصا شرکت هایی که محصوالت آنها شامل 
این شرایط می شود مانند اوره و متانول  باید 
و  کنند  دنبال  را  مقوله  این  بیشتری  دقت  با 

کیفیت محصول خود را افزایش دهند. 
شرایطی  چنین  در  اینکه  یادآوری  با  بیات 
ممکن است درخصوص یک محصول وضعیت 
یا به نقطه سر به سر برسد و یا ممکن است 

تولید از تقاضا در افق بین المللی پیشی بگیرد، 
تاکید کرد: نکته دیگر گسترش زنجیره ارزش 
از  اگر  که  است  تولیداتشان  در  تنوع  ایجاد  و 
در سطح  کنند  استفاده  تکنولوژی های جدید 
این  غیر  در  ولی  می شوند  ماندگار  بین الملل 
صورت کاهش کارایی و بهره وری ممکن است و 
بیرون آمدن از این شرایط بسیار سخت خواهد 
با بیان  ادامه  بود.  معاون اسبق وزیر نفت در 
اینکه برای برگزایر همایش جایزه تعالی صنعت 
پتروشیمی باید در حوزه تربیت ارزیاب باید با 
کیفیتی بسیار باالتری از شرایط کنونی انجام 
شود، تاکید کرد: در آینده ارزیاب های بیشتر و 
با کیفیت تری آموزش پیدا خواهند کرد در این 
زمینه پیشنهاد می شود بیشتر از توان و تجارب 

ارزیاب های بین المللی استفاده شود .
برگزاری  در  اینکه  بر  تاکید  با   وی همچنین 
پتروشیمی  صنعت  تعالی  جایزه  همایش 
ارسال  با  گفت:  داشت،  بین المللی  نگاه  باید 
خارجی  مطرح  شرکت های  از  نامه  دعوت 
همچون پکتیم ترکیه، سابیک عربستان، قطر 
پتروناس  اندونزی،  یوروکوم  قطر،  پترولیوم 
مالزی، شرکت های پتروشیمی از هند، عمان، 
بتوانند  هم   ... و  پاکستان  چین،  ترکمنستان، 
همایش  یک  و  کنند  شرکت  جایزه  این  در 
بین المللی شود که الزمه آن تربیت ارزیاب ها 

در سطح بین المللی است.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح کرد:

تکنولوژی »نانو« ابزار رقابت در بازار جهانی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷۶۲۹  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حسینیان 
فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۰۹  صادره از شهرری در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۵3۶/۹۰ مترمربع پالک ۲۶۰ فرعی از ۱۶3 اصلی 
واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقایان: نصراله سمیعی زفرقندی، حسین 
سمیعی زفرقندی و محمد هدای پورخامه محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷3۶3  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای برهان مهرابخانی 
فرزند نوراهلل به شماره شناسنامه ۹ صادره از تاکستان در یک باب خانه به مساحت 
۱۴۱/۷۹متر مربع پالک ۲3۶۶ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمود صیادی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷۵۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمداله امجدی دیزناب 
فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 83۹  کد ملی ۱۷۱۷۷۶۴۲۶۶ صادره از بستان 
آباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶8/8۵ متر مربع پالک ۱۱8۱ 
فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس- خیابان سرحدی - گلستان هفتم - پالک ۱3 
خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
با توجه به لحاظ معلوم نبودن متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا ملی 
متهم به نام ذبیح اله طالئی سعادتی فرزند کریم به اتهام خرید مال مسروقه موضوع 
شکایت علی بابائی واحد فرزند رضا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم 

اتهام در این شعبه احضار گردد .
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – افشین خسروی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷۵۹۶ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا بخشایش فرزند مجتبی به 
شماره شناسنامه ۴۶ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۲3۹/۷۹ متر مربع از پالک ۲8۲ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالکین 
رسمی: خود متقاضی- حاج نصراله نوری -عبدالرضا قبائی و رمضانعلی اختری محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر رحمتیان فرزند الون 

اکبر  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  درویشی  دولت  ماه  خانم  خواهان 
رحمتیان به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۲۰۱۶۶۵  شعبه3 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰۱/۲۱  
ساعت۱۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین 
مراتب  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی 
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.
 بایگان شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد

 )دوم حقوقی سابق ( – مسلم نوروزپور . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۱۰۵۰۰۴۶۲ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۵۰۱۲۰۴ –خواهان ها : ۱-خانم 
سهیال مینائی فرزند پیری ۲-خانم مریم مینائی فرزند پیری 3-آقای پیری مینائی فرزند 
جمشید ۴-آقای محمدرضا مینائی فرزند پیری ۵-خانم نسرین مینائی فرزند پیری با 
وکالت آقای علیرضا قبادی فرزند کیومرث به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
خ مطهری نبش کوچه عروج موسسه مهر پویان موبایل ۰۹۱۶3۶۷۲۹۴۰ –خواندگان : 
۱-آقای حسین عیسایی ۲-آقای فریدون عیسایی 3-آقای محمد تقی عیسایی ۴-آقای 
فرهاد عیسایی ۵- زیبا عیسایی ۶- فریبا عیسایی همگی به نشانی استان لرستان – 
شهرستان خرم آباد خ حافظ نرسیده به میدان بزرگ جنب حمام گپ )آسیا ( لوازم 
لحاف و تشک دوزی کد پستی ۶8۱3۶۴۴۶83 -۷- آقای نادر عیسایی 8-بتول هاشمی 
با وکالت آقای سیروس دهقانی فرزند چراغ علی به نشانی خرم آباد خیابان امام روبروی 
فاطمیه پاساژ ۱۱۰ طبقه سوم و آقای رامین کرم زاده علمی فرزند میرزا به نشانی خرم 
آباد خیابان ۱۷ شهریور سه راه دارایی طبقه دوم ساختمان جزایری – خواسته : تخلیه 

بتاریخ ۱3۹۶/۱۲/۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم حقوقی دادگاه عمومی خرم 
آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹۵۰۵۱۰ تحت نظر است 
دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
مینایی 3-مریم  مینایی ۲-سهیال  خواهانها ۱-محمدرضا  در خصوص   : دادگاه  رای 
مینایی ۴-نسرین مینایی ۵-پیری مینایی با وکالت آقای علیرضا قبادی به طرفیت 
۴-حسین  عیسایی  3-فریدون  عیسایی  تقی  ۲-محمد  هاشمی  ۱-بتول  خواندگان 
عیسایی ۵-نادر )محمد (عیسایی ۶-زیبا عیسایی ۷-فریبا عیسایی 8-فرهاد عیسایی 
ردیف اول و پنجم با وکالت آقایان سیروس دهقانی و رامین کرم زاده به خواسته تخلیه 
صدور حکم بر تخلیه از مغازه پالک ۶۲۹ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد بدین شرح 
که خواهانها مدعی گردیده اند که مالکیت ۶ دانگ مشاعی پالک ۶۲۹ اصلی بخش یک 
خرم آباد به نام ملوک توتونچی مورث ایشان می باشد )که خواهانها حسب گواهی حصر 
وراثت مورث آن مرحومه می باشند و با توجه به اینکه ملک مورد ادعا نیاز به بازسازی 
دارد و جهت این موضوع از شهرداری نیز جواز ساخت و تجدید بنا اخذ شده است و 
این امر مستلزم تخلیه ملک مذکور می باشد که ملک مذکور سابقا در تصرف مستاجر 
علی حیدر عیسایی مورث خواندگان می باشد که حدود سه سال است فوت نموده 
است و به استناد شق یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱3۵۶ 
تقاضای تخلیه عین مستاجر و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و قانونی وارده و حق 
و الوکاله را نموده اند که در دفاع از دعوی خواهانها وکالی خواندگان مدعی مالکیت 
اعیان مغازه گردیده اند و مدعی گردیده اند که اعیان مغازه توسط مورث خواندگان و 
با هزینه شخص آن مرحوم با اذن مرحوم حاج رضا توتونچی احداث شده است که 
جهت اثبات این ادعا گواهی گواهان استناد نموده اند و مودای گواهی گواهان و مثبت 
این ادعا نبوده و مورد پذیرش دادگاه واقع نگردیده و خواندگان در جلسه اول دادرسی 
اظهار نموده اند که در ملک مورد ادعا دارای حق کسب و پیشه و اینکه خواهانها پروانه 
ساخت )احداث بنا ( را به شماره ۱۶۱۱3۲۶ مورخ ۱3۹۵/۶/۱۶ از شهرداری خرم آباد 
اخذ نموده اند و دادگاه جهت تعیین حق کسب و پیشه خواندگان در عین مستاجره 
موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خواندگان واقع 
گردیده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس هیات سه نفره را صادر و اعالم نموده که 
هیات سه نفره کارشناسی میزان حق کسب و پیشه مغازه )عین مستاجره ( را مبلغ 
۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده اند و نظریه کارشناسی هیات سه نفره مصون از 
ایراد و اعتراض باقی مانده و مورد پذیرش دادگاه می باشد و با توجه به اینکه خواندگان 
دفاعیات موجهی دال بر رد ادعای خواهانها به عمل نیاورده اند دعوی خواهانها از نظر 
دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹8 و ۵۰۲و ۵۱۵و ۵۱۹ از 
قانون آیین دادرسی مدنی و بند یک از ماده ۱۵ و مواد ۲۶و ۲۷ و ۲8 از قانون روابط 
موجر و مستاجر مصوب ۱3۵۶/۵/۲ حکم به الزام خواندگان به تخلیه عین مستاجره 
با  )مغازه تحت تصرف خواندگان در پالک ثبتی ۶۲۹ اصلی بخش یک خرم آباد ( 
دریافت مبلغ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حق کسب و پیشه صادر و اعالم می گردد و همچنین 
حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 3/۲۴۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت حق و الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه 
در مرحله بدوی ۶۰ درصد حق الوکاله وکیل محاسبه و وصول می گردد و پرداخت مبلغ 
۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهانها صادر و اعالم می گردد ضمنا 
خواهانها مکلف هستند مبلغ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق کسب و پیشه خواندگان در 
عین مستاجره را ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی به حساب سپرده دادگستری 
تودیع نمایند و خواندگان ظرف دوماه از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه )پس از 
قطعیت دادنامه ( مهلت دارند که عین مستاجره را تخلیه و تحویل خواهانها نمایند 
چنانچه خواهانها ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی حق کسب و پیشه را پراخت 
نمایند دادنامه صادره ملغی االثر می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه پنجم حقوقی دادگاه عمومی خرم آباد – حجت اله سلیمیان .

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹8۲۹۶۲3۰۰۲3۷       شماره بایگانی:۹۶۰۲۹۲   

شاکی:  آقای ابوالفضل غالمی فرزند عباس به نشانی چهاردانگه- خ زارع پ ۶۷ 
متهم: آقای رضا کرمی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو 
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال  تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
تشکیل  زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  مقرر  العاده/  فوق  وقت  در  دادرسی  آیین 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت 

به صدور قرار می نماید: 
قرار  دادگاه

در خصوص شکایت آقای ابوالفضل غالمی علیه آقای رضا کرمی  دائر برایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو، نظر به اینکه شاکی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و مضی مدت 
و دالیل  نگردیده  دادگاه حاضر  در  پیگیری شکایت مطروحه  زمان طوالنی جهت 
اثباتی خود را ارائه ننموده و با مداقه درجامع محتویات اوراق پرونده نیز دلیل کافی 
بر تحقق بزه معنونه و انتساب آن به مشتکی عنه موجود نمی باشد، لذا با عنایت به 
مراتب مذکور دادگاه مستندا به مواد ۴ و ۲۶۵  قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف ۲۲۵۶
محسن اعراب – رئیس  شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای محمد بارانی فرزند قاسم به طرفیت آقای مهرداد عباسی 
زاده فرزند عباس به خواسته ی تعدیل تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 
به پرداخت مبلغ مقدار یک  این مرجع که به موجب آن خواهان اعسار   ۹۲/33۴
سوم از محکوم به ، به صورت نقد و ماهیانه پنج میلیون ریال محکوم شده است نظر 
به این که خواهان ادعا نموده که تمکن مالی و توان پرداخت یک جای محکوم به را 
ندارد و فاقد اموال منقول و غیر منقول می باشد خواهان جهت اثبات ادعای خود به 
گواهی گواه استناد جسته که گواهان در محضر دادگاه به اتفاق به عدم تمکن مالی 
خواهان گواهی داده اند و اینکه خوانده در مقابل دلیل و مدرکی که مالئت خواهان 
را ثابت نماید ارایه نکرده دادگاه خواسته وی را وارد دانسته و در اجرای مواد ۶ و 8 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به پذیرش اعسار خواهان و تقسیط 
محکوم به ، به صورت پرداخت یک پنجم از محکوم به ، به عنوان پیش پرداخت و 
ماهیانه پانصد هزار تومان صادر و اعالم می نماید صدور حکم اعسار و تقسیط مانع 
از استیفای طلب داد برده از اموالی که بعدا از داد باخته به دست آید نخواهد بود 
رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی و حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی . 

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد. 
آگهی فراخوان مجدد مناقصه عمومی شماره س – 96-39 / نوبت دوم 

شماره 87260033 
1- موضوع مناقصه : » تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا مدل DU80 مطابق شرح پیمان«

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شیراز – بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد(- حد فاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان – جنب پمپ 
بنزین فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 10/520/000/000 )ده میلیارد و پانصد و بیست میلیون( ریال مطابق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی  4- مهلت اعالم آمادگی، دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ فنی- بازرگانی و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی 

نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/12/22 می باشد. 
5- مهلت عودت مدارک استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/01/18 

6- گشایش پاکت مالی: پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان 
تسلیم »تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار«، »اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی بازرگانی« و »پاکت پیشنهاد قیمت« اطالع رسانی خواهد شد.

7- گواهی صالحیت مورد نیاز : »گواهی صالحیت معتبر رتبه 3 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه« یا »گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشین های دوار از معاونت 
مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته، گرایش و مدل توربین موضوع مناقصه« یا »گواهی صالحیت معتبر از شرکت ملی گاز ایران« یا »پروانه بهره برداری از 
وزارت صنعت و معدن« یا »هر گونه گواهی صالحیت معتبر از سایر وزارتخانه ها یا سازمان های زیر مجموعه در زمینه توربین« و عالوه بر ارائه یکی از گواهی ذکر شده 

»گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« الزامی می باشد.
8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: نام اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی و 
گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده ملتهی به سال 1395.  
مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه  به آدرس : ir ا.www.nigc.dis t5// ا :http  )بخش مناقصات( مراجعه و یا با شماره 

تلفن 38132319-071  /  38132310-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز شماره مجوز : 5705 . 1396  نوبت اول: دوشنبه 1396/12/14   نوبت دوم: چهارشنبه 1396/12/16

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

عرضه گاز به سرعت به سمت ال.ان.جی می رود

داشت:  اظهار  جی  ان  ال  مسیر  از  صادرات  درباره  برکشلی 
می کند.  حرکت  ال.ان.جی.  سمت  به  سرعت  به  گاز  عرضه 
جمهوری اسالمی ایران با مشکل تکنولوژی و سرمایه مواجه 
است. بدیهی است که به سمت گاز مایع شده حرکت می کند. 
لوله  خط  طریق  از  طبیعی  گاز  صدور  برای  فضا  هنوز  البته 
فراهم بوده و ارجحیت دارد، چرا که  وابستگی های اقتصادی، 

سیاسی و ژئوپلیتیکی متقابل مابین کشورها را فراهم می آورد.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، رئیس گروه مطالعات انرژی 
وین گفت: حدود ۲3 سال پیش وقتی تاپی مطرح شد، همه 
تلقی کردیم،  نوعی جوک  را  آن  نفت  الملل  بین  امور  در  ما 
زیرا در آن مقطع با توجه به شرایط افغانستان و منطقه، این 
مساله قابل قبول نبود. فریدون برکشلی درباره کلید خوردن 
پروژه خط لوله تاپی اظهار داشت: پروژه تاپی برای صادرات 
نهایتا  و  پاکستان  افغانستان،  به  ترکمنستان  طبیعی  گاز 
هندوستان در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱8 به تصویب سران چهار 
کشور ذینفع رسید.این خط لوله ۱8۱۴ کیلومتری قرار است 
33میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را تا هندوستان 
بود،  تاپی خواهد  لوله  گاز خط  کننده  بزرگترین مصرف  که 
حمل کند. وی خاطرنشان کرد: اساسا وقتی ما در ایران ایده 
خط لوله گاز آسیایی را در اواسط دهه ۶۰ مطرح کردیم آن 
را خط لوله صلح نامگذاری کردیم و بر این اعتقاد بودیم که 
خط لوله گاز آسیایی زمینه ساز حل و فصل اختالفات سیاسی 
نیت  البته  که  بود  خواهد  پاکستان  و  هندوستان  کشورهای 
دیپلمات های انرژی کشورمان کامال مثبت بود، ولی ما مطلقا 
جزئیات و ریشه های اصلی و عمیق اختالفات هند و پاکستان 

را در نظر نگرفته بودیم.
وی گفت: نگرش ایران نسبت به صادرات و عرضه گاز طبیعی 
چندان اقتصادی نیست، بلکه عمدتا منبعث از اهداف سیاسی 
الزم  قرارداد  طرف  کشورهای  بنابراین  است،  ژئوپولیتیک  و 
ژئوپولیتیکی  و  سیاسی  طوالنی  فرایند  یک  با  را  خود  است 

آماده کنند.
رئیس اسبق امور اوپک وزارت نفت ادامه داد: روس ها این روند 
گاز طبیعی  انتقال  برای  اکنون  و  کردند  آغاز  قبل  دهه ها  را 
روسیه به بازارهای اروپای غربی و شمالی از هفت مرز عبور 

می کنند و این بازتاب های مهم و جدی سیاسی در بردارد.
گاز  خرید  نیز  ایران  طبیعی  گاز  خریداران  کرد:  تصریح  وی 
به  نگاه شان  بلکه  نمی بینند،  اقتصادی  مقوله  یک  را  ایران 
تجارت گاز با ایران سیاسی-ژئوپلیتیکی است و این امر مسیر 

صادرات گاز طبیعی ایران را دشوار می کند.
وی در ادامه درباره امکان ورود به بازار اروپا گفت: با محاسباتی 
که چند سال پیش در امور اوپک تهران انجام شد، مسیر اروپا 
را میسر، اقتصادی و به لحاظ سیاسی مطلوب ارزیابی کردیم. 
اروپایی ها هم خیلی استقبال داشتند ولی در آن مقطع اروپا 

به لحاظ سیاسی مسیر مطلوبی ارزیابی نشد.
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 شبکه های اجتماعی
 ابزاری در خدمت اقتصاد مقاومتی

*میترا دانش پرور
شــکل گیری شبکه های اجتماعی در سال های اخیر، تاثیر بسیار زیادی 
بر اقتصاد جهان گذاشــته است. این شبکه  ها با ضریب نفوذ بسیار باال در 
حال گسترش هستند و تحقیقات نشان می دهد این ضریب نفوذ در ایران 
بســیار باالتر از سایر کشورها است.در سال های اخیر دولت در دو بعد به 
مقابله با پدیده قاچاق برخاسته است؛ از یک سو به مبارزه با واردات کاالی 
قاچاق و از سوی دیگر به مدیریت تقاضای مردم برای عدم خرید کاالهای 
قاچاق اهتمام ورزیده اســت؛ زیرا تا زمانی کــه برای کاالیی تقاضا وجود 
نداشته باشد، عرضه ای هم انجام نخواهد شد. مدیریت تقاضا نیازمند سه 
مرحله اســت؛ ابتدا باید اطالعات و آگاهی های الزم در اختیار افراد قرار 
گیرد)مرحله آگاهی دادن(؛ سپس شرایطی فراهم شود که افراد به بحث و 
گفتگو درباره اطالعات بپردازند)مرحله تبدیل گفتمان( و نهایتا این بحث و 
گفتگوها منجر به تغییر افکار و رفتار افراد گردد)مرحله تغییر رفتار(. دولت 
برای این منظور، از روش های مختلف استفاده می نماید؛ یکی از راههایی 
که زیاد مورد توجه قرار نگرفته اســت اما به نظر می رسد روش مناسبی 
برای سیر فرایند مدیریت تقاضا در شرایط فعلی جامعه است، شبکه های 
اجتماعی می باشد. شکل گیری شبکه های اجتماعی در سال های اخیر، 
تاثیر بســیار زیادی بر اقتصاد جهان گذاشته است. این شبکه  ها با ضریب 
نفوذ بســیار باال در حال گسترش هستند و تحقیقات نشان می دهد این 
ضریب نفوذ در ایران بسیار باالتر از سایر کشورها است. بر اساس تحقیقات 
انجام شــده بیش از ۵3درصد از افراد باالتر از ۱8 ســال در ایران حداقل 
عضو یک گروه اجتماعی هستند و مردم در ایران نسبت به سایر کشورها 
زمان بیشــتری را در شــبکه  های اجتماعی سپری می  کنند. شبکه  های 
اجتماعی که بر اســاس تعامالت میان افراد شکل گرفته است، بستر الزم 
برای به اشــتراک گذاری اطالعات، نظر افراد و حتی توصیه محصوالت به 
دیگران را فراهم نموده است. این شبکه  ها از یک سو هزینه های تبلیغات 
را به شــدت کاهش می  دهند و از سوی دیگر تاثیرگذاری این تبلیغات را 
دوچندان می  نمایند. زیرا در این شبکه  ها فردی که موضوع و یا محصولی 
را به دیگران توصیه می کند، دوســت او، فــرد مورد احترام و مورد قبول 
وی، بازیگر محبوب او و ... اســت و طبیعی است که تاثیرگذاری حرف او 
بیشتر از تبلیغ محصول توسط شرکت باشد. با توجه به اهمیت شبکه  های 
اجتماعی و رشــد روزافزون کاربران آنها، استفاده از این شبکه  ها فرصت 
مناســبی برای آگاهی دادن، ایجاد زمینه گفتمان و تاثیر بر افکار و رفتار 
افراد در راســتای مدیریت تقاضای مردم برای جلوگیری از مصرف کاالی 
قاچاق و همچنین تشویق به مصرف کاالی داخلی بسیار مناسب است. باید 
توجه داشت که شبکه  های اجتماعی در شکل  گیری عقیده عمومی بسیار 
موثرند زیرا افرادی که در این شبکه  ها اظهارنظر می  کنند، به عنوان یک 
دوســت نظر می  دهند و همین امر باعث جلب اعتماد مخاطبان می  شود 
و در اشــتیاق فرد به قبول اطالعات و ایجاد زمینه الزم برای تغییر رفتار 
آنها بســیار موثر است. با توجه به اینکه از نظر روان شناسی مردم ایران از 
فرهنگ جمع گرا برخوردارند و تمایل زیادی به تبعیت از جمع دارند، این 
اثرگذاری در مردم ایران بیشتر خواهد بود و الزم است مسئولین این ابزار 

مهم را مورد توجه و استفاده بهینه قرار دهند.

قیمت مسکن و اجاره در سال آینده باالتر از نرخ تورم 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک پیش بینی کرد، قیمت مسکن و 
اجاره بها در سال آینده ۲ درصد باالتر از شاخص نرخ تورم باشد.

به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، »مصطفی قلی خســروی« دیروز در جمع 
خبرنگاران افزود: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به سیاست های دولت 
تدبیر و امید، سال آینده شاهد جهش قیمت، مشابه آنچه در سال های ۶8 و 
8۶ و ۹۱رخ داد، نخواهیم بود.وی افزود: البته هرگونه فعل و انفعالت از جمله 
افزایش هزینه مالیات نقل و انتقال ملک، بر قیمت های مســکن تاثیرگذار 
خواهد بود.خسروی با اشاره به آمار معامالت مسکن در کشور و تهران گفت: 
از اول تا ۱3 اســفند ۹۵، کل معامالت مســکن ۴۷ هزار و 8۱3 فقره بوده 
که این عدد، در مدت مشــابه ســال جاری، ۴۵ هزار و ۱۹۹ مورد ثبت شده 
اســت.رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در سال ۹۵ در تهران ۱۹ 
هزار و ۵3۹ معامله ملکی انجام شــد، افزود: از ابتدای امسال تا ۱3اسفندماه 
جاری، ۱۶ هزار و 8۵۵ مورد معامله در تهران انجام شده است.وی بر دریافت 
کدرهگیری در انجام معماالت مســکن در دفاتر مشاوران امالک تاکید کرد 
و گفت: چنانچه هر یک از همکاران ما در ســطح کشور کدرهگیری دریافت 
نکنند، یک تخلف صنفی محســوب می شــود و قابل پیگیری خواهد بود.

خسروی با بیان اینکه دریافت کدرهگیری برای معامله کنندگان هیچ هزینه 
ای ندارد، افزود: دریافت کد رهگیری یک ضرورت در تامین امنیت معامالت 
مسکن است و از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می خواهیم در این زمینه 
نهایت همکاری را داشته باشد.این فعال بازار مسکن بیان کرد: دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده ۹ درصدی از مســتاجران هزینه این قشــر نیازمند جامعه 
را افزایش می دهد و ما تالش هســتیم با مســاعدت ســازمان امور مالیاتی 
مالیات ارزش افزوده را از مستاجران دریافت نشود.نماینده رئیس اتاق اصناف 
ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران امالک کشور گفت: در افزایش قیمت 
مسکن ۴ عامل قیمت سکه، ارز، حامل های انرژی و سهام تاثیرگذار است و 
هرچه قیمت این مولفه ها بیشتر شود، بر نرخ ها اثر می گذارد.خسروی تاکید 
کرد: آمارها نشان می دهد رشد معامالت از آذر ماه سال جاری ُکند شده اما 
در بهمن ماه ســال جاری نسبت به بهمن سال ۹۶ بیش از ۱۷ درصد رشد 
داشــته است و قیمت ها نیز هفت دهم درصد نسبت به تورم عمومی قیمت 
ها رشد نشان می دهد.رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود: هرچه قیمت ها 
افزایش یابد، معامالت کمتر می شود و مشاوران امالک دوست ندارند قیمت 
مسکن افزایش یابد.خسروی یادآورشــد: توازن عرضه و تقاضای مسکن در 
رشد و یا کاهش قیمت ها تاثیرگذار است و هرچه تقاضا در برخی از مناطق 

شهری افزایش داشته باشد، قیمت نیز رشد خواهد کرد.

یادداشت

سیف: قیمت دالر سیر کاهشی دارد

رئیــس کل بانک مرکزی با بیان این که قیمت دالر 
ســیر کاهشــی دارد گفت: ســوال درباره نرخ دالر 
رسمی غیر معمول اســت که فقط در در کشور ما 
مطرح اســت.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، 
 ولی اهلل ســیف رئیس کل بانــک مرکزی در برنامه 
تیتر امشــب شــبکه خبر افزود: قیمت دالر باید با 
واقعیات اقتصاد کشور تطبیق کند.رئیس کل بانک 
مرکزی درباره ارتباط نرخ سکه با دالر هم گفت: نرخ 
ســکه متاثر از دو عامل است یکی نرخ جهانی دالر 
و دیگــر برابری ریال با دالر  و طبیعتا افزایش قیمت 
جهانی طال و کاهش ارزش برابری ریال با دالر نرخ 
ســکه هم افزایش می یابد.سیف با اشاره به افزایش 
نقدینگی در کشــور به ۱۴۰۰ هــزار میلیارد تومان 
گفت: برخی انتقاد مــی کردند که دولت نقدینگی 
را کنترل کرده برای کاهش تورم و باعث رکود شده 
است اما می بینیم که علی رغم رشد نقدینگی تورم 
کنترل شــد و کاهش یافته است. رئیس کل بانک 
مرکزی افزود: تورم یک رقمی را در ســال های ۹۵ 
و ۹۶ از بزرگترین دســتاورد های دولت دانســت و 
گفت: این نشــان می دهد کــه جهت گیری دولت 
درست بوده اســت و نقدینگی به سمت بنگاه های 
کوچک و متوســط که موجب افزایش اشتغال می 
شود هدایت شده است. سیف درباره عوامل بنیادین 
و غیــر بنیادین تاثیرگذار بر نــرخ دالر هم گفت:  از 
عوامل غیر بنیادین که تاثیر بر نرخ ارز دارد دشمنی 
و تبلیغات روانی آمریکا علیه کشــور ماست. امریکا 
مترصد اســت تا در اقتصاد مــا التهاب آفرینی کند 
و فضای اقتصاد کشــور را مبهــم و غیر قابل پیش 
بینی جلوه دهد. این مسئول بانکی افزود: از عوامل 
دیگــر غیر بنیــادی موثر بر نــرخ ارز؛ تحلیل ها و 
مصاحبه های مطبوعاتی اســت که در آنها نرخ ارز 
بسیار باالتر از نرخ فعلی تعیین می شود، معلوم هم 
نیست روی چه حسابی. رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به همزمانی افزایش نرخ ارز با تبلیغات آمریکا 
راجع به برجام و تحریم ها تاکید کرد: با وجود فصل 
تقاضای باال برای ارز، اقدامات بانک مرکزی بازار ارز 
را ثبات بخشــید و روند نرخ ارز کاهشی شده است. 
ســیف تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی و رفتن نقدینگی به ســمت بازار ارز را درست 
ندانســت و گفت: ما با آن اقدام خواســتیم سپرده 
های کوتاه مدت را به سمت سپرده های بلند مدت 
هدایت کنیم که بانک می توان روی آنها حســاب 
کند و تالش کردیم بدین وسیله نقدینگی را کنترل 
کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشــاره به 
این که پدیده موسســات غیر مجاز که با یک سهل 
انگاری هایی در جامعه شروع شد برای کشور تجربه 
سنگینی بود افزود: در حال حاضر دیگر هیچ موسسه 
غیر مجاز فعالی در کشــور نداریم. سیف با بیان این 
که بانک ها راهی جز واگــذاری بنگاه داری ندارند 
کــه این امر به مرور عملیاتی می شــود گفت: باید 
استانداردهای بانکداری کشور ارتقا یابد و باید نظام 
بانکــی به قوانین و امکانات دیگر مجهز شــود تا به 
بانکداری بین المللی متصل شویم.این مسئول بانکی 
گفت: برای اصالح ساختارهای نظام بانکی تدابیری 
اندیشــیده شــده که یکی از آنها تاکید بر شفافیت 
هاست. سیف همچنین در باره سیاست متغیر و بی 
دوام پولی کشــور هم گفت: ماهیت سیاست پولی 
بلند مدت نیست و سیاست پولی می تواند متناسب 

با شرایط تغییر کند.

بزرگترین مزایده سال 96 سازمان 
خصوصی سازی در هفته آینده

 یکشــنبه هفته آینده ســهام تعدادی از بنگاه های 
دولتی توسط سازمان خصوصی سازی عرضه خواهد 
شد. مجموع ارزش پایه این بنگاه ها ۹۰ هزار میلیارد 
ریال است. سازمان خصوصی سازی از این واگذاری ها 
به عنوان بزرگترین مزایده ســال ۱3۹۶ یاد کرده 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، تعدادی از 
بنگاه ها و واحدهای دولتی در ۲۰ اســفندماه سال 
جاری توسط سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد 
شد. این شرکت ها در حوزه های مختلف اقتصادی 
از جمله کشاورزی و نیروگاهی است.کشت و صنعت 
دامپروری مغان، ملی و کشــت و صنعت دامپروری 
پارس، تولید نیروی بــرق اصفهان، مدیریت تولید 
نیــروی برق اصفهان، نیــروگاه بعثت، مدیر نیروی 
برق بعثت، مدیر نیروی برق خراسان، تولید نیروی 
برق ســهند، عمران و مسکن ســازی ثامن، شــهر 
صنعتی کرمانشــاه، مهندسی و آب و خاک پارس، 
بازرســی کنترل کیفیت و استاندارد ایران تعدادی 
از بنگاه هایی هستند که در ۲۰ اسفندماه به مزایده 

گذاشته خواهند شد.

خبر

رئیس مرکز آمــار ایران جمعیــت بیکاران 
مطلق کشــور را 3 میلیون و ۲۲۶ هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: در سه فصل نخست سال 
جاری، تعداد شــاغالن 3.۶ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیدعلی 
پارســا در نشست کالبدشــکافی آمارهای 
اشــتغال و بیکاری کــه دیروز بــا حضور 
خبرنــگاران و پژوهشــگران برگزار شــد، 
بیــان کرد:  تعمیق اعتماد نســبت به نظام 
آماری کشور ضروری اســت.وی ادامه داد: 
وقتی آمار متوســط نه ماهه امسال با سال 
گذشته را مقایسه می کنیم متوجه می شویم 
نرخ مشــارکت به میزان یــک درصد و نرخ 
بیکاری بــه میزان ۰.3 درصد کاهش یافت، 

ضمن اینکــه 83۶ هزار نفر به طور خالص، 
به جمعیت فعال بازار کار کشور اضافه شده 

است.پارســا چنین توضیــح داد: مجموعه 
بیکاران مطلق کشــور، اکنون 3 میلیون و 

۲۲۶ هزار نفر است. به این ترتیب که تعداد 
شاغالن در بخش کشــاورزی ۹۲ هزار نفر، 
صنعت ساخت ۲3۵ هزار نفر، ساختمان ۶3 
هزار نفر و خدمــات ۴۲8 هزار نفر افزایش 
یافته اند.رئیس مرکز آمار ایران عنوان کرد: 
از ابتــدای انقالب ســاالنه تعداد شــاغالن 
دو درصــد افزایش یافته اند کــه این روند 
تا ســال ۱3۷۵ ادامه داشــته است، از سال 
۱3۷۵ تا ســال ۱3۹۵ این رشد ۲.۵ درصد 
بوده و در ســال ۱3۹۵ مشخصا رشد تعداد 
شــاغالن ۲.8 درصد بوده است.وی با اشاره 
به اینکه مقایسه نه ماهه سال جاری با سال 
قبل حکایــت از افزایش 3.۶ درصدی تعداد 
شاغالن کشــود دارد گفت: البته نیاز کشور 
ساالنه ۴ درصد افزایش تعداد شاغالن است.

۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر بیکار مطلق داریم

رونمایی از تعداد بیکاران کشور

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری مزدا N3 مدل ۱3۹۰ و شماره شهربانی ۶۹-۶۵۴ب8۷ 
و شماره موتور LF۱۱۱۱۶۰۱3 و شماره شاسی NAGSXCC۲3B8۶۰۲۷۴۵ به نام 

رحمت اهلل عالمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور:  شماره  مدل:۱3۹3به   ام.وی.ام–تیپ:3۱۵  سیستم:  سواری 
 NATFBAKD۰D۱۰۰۲3۷8 : و شماره شاسی MVM۴۷۷FJAD۰۱۴۹33

به نام حسین ویسی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم/آقای یاور سلیمانی فرزند 
زینب  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  پویا  صغری  خانم  خواهان  و   اله  حجت 
مرضیه خادمی یاور سلیمانی به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۱۱۴۴۰۰3۷۵ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی 
تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت  مورخ ۱3۹۷/۰3/۱۹  رسیدگی  وقت  و  ثبت  بابل  شهرستان 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم حمیری امینی دارای شماره شناسنامه 3۰۴ و شماره ملی 38۲۰۶۵۲۶۰۴ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۶۱۴۶۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد امینی به شناسنامه 3۰3 و شماره 
ملی 38۲۰۶۵۲۵۹۰ در تاریخ ۲۹/۹/۱3۹۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
و   ۱/۷/۱3۶۲ تولد  تاریخ   ۹۷8 شناسنامه  شماره  وندی  شاهی  ملکیان  فریبا    -۱

شماره ملی ۶۱3۹۹۱۷۰8۵ همسرمتوفی.
ملی  شماره  و   ۱/3/۱33۱ تولد  تاریخ   ۹۲ شناسنامه  شماره  امینی  شرافت   -۲

۶۴۶۹۶۶۵۰۰۴ خواهر ابوینی متوفی .
تولد ۱/۱/۱33۶ شماره ملی  تاریخ  به شماره شناسنامه 3۰۴و  امینی  3- حمیری 

38۲۰۶۵۲۶۰۴ خواهر ابوینی  متوفی
 ۴- فراست امینی  به شماره شناسنامه ۱۵۷۹ و تاریخ تولد ۱/۷/۱3۴۲ شماره ملی 

38۲۰۰۱۵۴۱8 خواهر ابوینی متوفی
ملی  تولد ۱/۷/۱3۴۵شماره  تاریخ  شناسنامه ۱۵8۰و  به شماره  امینی   ۵- چمن 

38۲۰۰۱۵۴۲۶ خواهر ابوینی 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 فقدان سند مالکیت
آقای حمید سروری فرزند حمداله وکالتا برابر وکالتنامه ۲۱۴38-۹۶/۶/۲۱ دفترخانه 
۵۲۹ تهران از طرف مالک خانم تاجی بلیانی فرزند علی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره 
33۷ فرعی از 3۲3اصلی قطعه 3۲۴ به مساحت ۱۰۱۰۰متر مربع واقع در شنده جزء 
حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت    ۱۰۱۰۰۷ دفتر8۶۶ صفحه 3۵8 بنام 
تاجی بلیانی فرزند علی ثبت و سند مالکیت تک برگ بشماره چاپی 383۲8۷ ثبت و 
صاذر گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.   م/الف ۶۷3   

۱3۹۶/۱۲/۱۶   -
افخمی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی  شماره  و   ۶۶ شناسنامه  شماره  دارای  آباد  نصرت  وکیل  سامان  آقای 
3۷33۲۱۹۱۵۵ به شرح دادخواست به کالسه ۹۶۰۰۶۷ از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توفیق وکیلی نصرت 
در  تاریخ ۲/۱۲/۱3۹۵  در  ملی 3۷3۰۹۴۵۴۴۰  شماره  3۲۴و  شناسنامه  به  آباد  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به افراد مشروحه زیر:
۱-  کلثوم ساعدی پناه  شماره شناسنامه ۶۲۰ تاریخ تولد ۶/۴/۱3۴۲و شماره ملی 

383۹۴۶۰۶۱۱ همسرمتوفی.
۲- پیمان وکیلی نصرت آباد  شماره شناسنامه ۲۷ تاریخ تولد ۱۹/۵/۱3۶۵ و شماره 

ملی3۷33۲۱8۷۶۰ پسرمتوفی.
3- سامان وکیلی نصرت آباد به شماره شناسنامه ۶۶ و تاریخ تولد ۲۲/8/۱3۶۷شماره 

ملی 3۷33۱۲۹۱۵۵ پسر متوفی
 ۴- دریا وکیلی نصرت آباد به شماره شناسنامه - و تاریخ تولد ۱۹/۷/۱3۷8 شماره 

ملی 3۷۲۰8۴338۶ دخترمتوفی
۵- دلنیا وکیلی نصرت آباد به شماره شناسنامه - و تاریخ تولد ۱۷/۷/۱3۷3 شماره 

ملی 3۷۲۰۵۱۰۷۶۱ دخترمتوفی
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

رئیس اتــاق بازرگانــی تهران با بیــان اینکه 
نابسامانی  ارزی دولت،  ناصحیح  سیاستگذاری 
بانکی، کســری بودجه، اضــالع مثلث بیماری 
اقتصاد ایران هســتند، گفت: در روزهای آینده 

به رئیس جمهور نامه خواهیم نوشت.
بــه گزارش زمــان به نقــل از مهر، مســعود 
خوانســاری گفت: بر اســاس اعالم مرکز آمار، 
تورم 8.۲ درصد شده است که با توجه به کش 
و قوس های اقتصاد ایران، همچنان تک رقمی 
است و امیدواریم که سال آینده تورم تک رقمی 
را داشته باشیم، ضمن اینکه رشد اقتصادی در 
نیمه نخست ۴.۵ درصد اعالم شده است.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فعالیت های 
اقتصادی ۴.۹ درصد رشــد داشته است، افزود: 
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را برای 
کل ســال ۹۶ معــادل 3.۵ درصد پیش بینی 
کرده اســت، ضمن اینکه این رقم برای ســال 
آینده، 3.۷ درصد اعالم شده است. اما تشکیل 
سرمایه از سال ۹۰ تا نیمه نخست سال جاری 
منفی بود که اکنون به صفر رســیده است.وی 
با بیان اینکه درآمد نفتی ۵۶.۴ درصد افزایش 
داشته است، اظهار داشت: در حوزه ساختمان، 
علیرغم رکود ســاختمان و ارزش افزوده منفی 
این بخش، در فصل دوم امســال ارزش افزوده 
نیز مثبت شــده اســت، تجارت با اروپا به ۲۱ 
میلیارد یورو رســیده اســت؛ ضمن اینکه تراز 
حســاب جاری بر اســاس اعالم صندوق بین 
المللی پــول ۲۱.۶ میلیارد دالر اعالم کرده که 
رتبه ایران در دنیا را به پانزدهم رســانده است.

خوانســاری با بیان اینکه نقدینگی در آذرماه 
۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده اســت، گفت: 
این در مقایســه با سال گذشــته رشد منفی 
بوده است، از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک 
مرکــزی به ۱۱3 هزار میلیارد تومان رســیده 

است که نســبت به سال گذشته رشد کمتری 
داشته اســت.وی با بیان اینکه بودجه عمرانی 
نسبت به ســال گذشــته ۹۱ درصد و بودجه 
عمومی ۱۶.8 درصد رشــد داشته است، گفت: 
یازده بخــش صنعتی، هنوز دارای رکود بوده و 
رشــد منفی دارند؛ ضمن اینکه اگرچه اشتغال 
ایجاد شــده اســت، اما کماکان درصد بیکاری 
در حدود ۱۲ درصد در سال جاری بوده است؛ 
البته رقم بودجه ۹۷ رقمی معادل ۱۲۱۲ هزار 
میلیارد تومان بوده کــه بودجه عمومی دولت 
38۶ هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ اما ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومان هم بــرای بدهی دولت به 
بخش خصوصی از محل جابجایی بدهی دولت 
با بخش های غیردولتی و بانکها تامین شــده 
که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی 
بخش خصوصی بوده است.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، ادامه داد: اقتصاد ایران در سال ۹۶ همراه 
با بیکاری و عدم رونق تولید از مهمترین عالیم 
بالینی است که با وجود ثبات نسبی حاصل از 
تورم تک رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش 
رشد سرمایه گذاری و دسترسی دشوار و گران 
به تســهیالت و کاهش رقابت پذیری کاالهای 
داخلی نســبت به خارجی بوده اســت که این 
ســه عامل ریشه در ســه معضل اصلی اقتصاد 
ایــران دارند که مثلث بیماری کشورهســتند.

خوانساری گفت: سیاستگذاری ارزی ناصحیح 
دولت، نابسامانی نظام بانکی و کسری بودجه و 
بدهی های فزاینده دولت مثلث بیماری کشور 
هســتند؛ ضمن اینکه در بحث ارز، متاســفانه 
همچنان تصمیمات نادرست گذشته ادامه دارد 
که یکی از دالیل نابسامانی است.وی افزود: نامه 
ای به رئیس جمهور خواهیم نوشــت و در این 
دو ســه ماه آنچه که بر اقتصاد ایران گذشت را 

بیان خواهیم کرد.

گمرک اعالم کرد: صادرات غیرنفتی کشــور در 
۱۱ ماهه امسال به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

۴,۹۶ درصد افزایش داشته است.
به گــزارش زمان به نقل ازگمــرک جمهوری 
اســالمی، طی ۱۱ ماهه ســال گذشــته 3۹ 
میلیار د و ۷۱۹ میلیــون دالر کاال به خارج از 
کشور صادر شــده بود.صادرات کاالهای ایرانی 
به چین در ۱۱ ماهه امســال نســبت به سال 
گذشته ۱۱,۲۹ درصد افزایش یافته و همچنین 
صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه 
به ترتیب ۴۱,8 درصد و 3۰,۷۱ درصد رشــد 
داشت و صادرات به امارات متحده عربی ۱۴,۹ 
درصد افت داشــت. در مدت زمان یاد شــده 
تشریفات گمرکی ۱۵۱ میلیون و 8۹۲ هزار تن 
کاال در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و 
با کنترل کامل به روش هوشــمند انجام شده 
کــه از این مقدار 33 میلیــون و ۹33 هزار تن 
ســهم واردات و ۱۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار تن 
سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته 8۱ صدم درصد 
افزایــش را نشــان می دهد.همچنین با کمک 
ســامانه جامع گمرکی و پنجــره واحد تجارت 
فرامــرزی اکنــون اطالعات تمامــی کاالهای 
وارداتی و صادراتــی در بانک اطالعات تجارت 
خارجی کشور به تفکیک جزئی  ترین اطالعات 
ثبت می شــود.این گــزارش می افزاید، در ۱۱ 
ماهه ســال جاری به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ 
میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲3,۶۱ درصد 
رشد داشت و عمده ترین دالیل افزایش واردات 
به کاالهای اساســی، قطعات منفصله خودرو و 
کاالهای سرمایه ای مربوط می شود.در این مدت 
بــه ترتیب میعانات گازی بــه ارزش ۶ میلیارد 

و 33۰ میلیــون دالر، گاز طبیعی مایع شــده 
۲ میلیــارد و ۵۰۹ میلیــون دالر، پروپان مایع 
شده به ارزش یک میلیارد و 338 میلیون دالر، 
متانول به ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دالر 
و روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با 
یک میلیارد و ۶۷ میلیون دالر صادر شده است.

سهم ســایر کاالها ۲۱ میلیارد و ۱38 میلیون 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۴,۴ درصد افزایش را نشان می دهد.بر اساس 
این گزارش در ۱۱ ماهه ســال  جاری قطعات 
منفصله جهت تولید خودروی ســواری با یک 
میلیارد و ۵۷3 میلیون دالر بیشــترین واردات 
را بــه خود اختصاص داده اســت و ذرت دامی 
به ارزش یــک میلیــارد و ۴3۴ میلیون دالر، 
برنــج یک میلیارد و ۲۶ میلیــون دالر، لوبیای 
ســویا با 838 میلیــون دالر و وســایل نقلیه 
موتــوری با حجــم ســیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
سی ســی بجز آمبوالنس و هیبریدی به ارزش 
۷3۹ میلیــون دالر در رتبه هــای بعدی قرار 
دارند.چین همچنان جایــگاه خود را به عنوان 
بزرگترین خریــدار کاالهای ایرانی حفظ کرده 
اســت به طوری که در ۱۱ ماهه امسال حجم 
صادرات غیرنفتی کشــورمان به این کشور به 
8 میلیارد و ۲۲۹ میلیون دالر رســیده اســت.

پــس از چین امارات متحده عربی با ۵ میلیارد 
و 8۶۲ میلیــون دالر، عراق با ۵ میلیارد و ۵۷8 
میلیون دالر، ترکیه با 3 میلیارد و 8۷۴ میلیون 
دالر جمهوری کره با 3 میلیارد و ۷۹۷ میلیون 
دالر قــرار دارند.بر پایه گــزارش گمرک، آمار 
تجارت خارجی کشــورمان در ۱۱ ماهه امسال 
نشــان می دهد که رتبه های نخست تا چهارم 
کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران به 
ترتیب به کشورهای چین ، امارات متحده عربی 
، جمهوری کره ، ترکیه و آلمان اختصاص دارد.

 یازده بخش صنعتی کشور
همچنان در رکود

 رشد 5 درصدی
صادرات غیرنفتی کشور 

 مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا می گوید دو 
خودروی کوییک و ساینا اتوماتیک استانداردهای 

قانونی سال آینده را پاس خواهند کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازســایپا نیوز؛ محســن 
جهرودی در مراسم آغاز عرضه دو خودروی کوییک 
و ساینا اتوماتیک از عرضه خودروهای پیش فروش 
شــده تا پایان امســال خبر داد و افزود: امروز ۱۰۰ 
دستگاه از این دو خودرو تحویل مشتریان می شود 
و در آینــده نیز به موازات تولید، عرضه این خودرو 
ادامه خواهد داشــت.وی با اشاره به استقبال بسیار 
خــوب مشــتریان از پیش فروش ایــن دو خودرو 
اعــالم کرد کــه در مرحله اول، عرضــه ۴ هزار از 
ایــن خودروها را انجام خواهیم داد.جهرودی درباره 
قیمت خودروی کوییک تاکید کرد که این خودرو، 
تازه وارد ســبد محصــوالت شــده، بنابراین هنوز 
نمی تــوان قیمت نهایی و دقیــق آن را اعالم کرد.

با این حال کســانی که این خــودرو را پیش خرید 
کرده انــد، با همان قیمت های قبلی خودرو به آن ها 
تحویل داده خواهد شد.او درباره نوسان های قیمت 
ارز در چند ماه اخیــر و تاثیر آن بر قیمت خودرو، 
تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تمام خودروسازان را یادآور 
شــد و  گفت که هزینه های تولید در ایران افزایش 
یافته اما سایپا تالش کرده با تحمل فشارها، منتظر 

فروکش کردن هیجانات بازار برای محاسبه تغییرات 
هزینه ای بماند.جهرودی در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران حاضر در این مراسم درباره اینکه آیا دو 
خودروی ســاینا و کوییک، استانداردهای 8۵ گانه 
جدید را پاس خواهند کرد، اظهار کرد: چهار مورد از 
استانداردهای 8۵ گانه مربوط به خودروهای سنگین 
است، بنابراین خودروهای سبک باید 8۱ استاندارد 

را پــاس کنند که دو خودروی ســاینا و کوییک نه 
تنها تمام استانداردها را پاس می کنند بلکه معتقدیم 
این محصوالت فراتر از اســتانداردها هستند و هیچ 
مشکلی نخواهند داشــت.جهرودی درباره وضعیت 
مذاکره با رنو نیز گفت: مذاکرات در جریان اســت. 
البته ما در داخلی سازی محصول جدید خود تاکید 
زیــادی داریم زیرا معتقدیم کــه عرضه خودرو در 

ایران باید به اشتغال زایی برای کارگران ایرانی و نه 
اروپایی منجر شود.او درباره مذاکرات اخیر با شرکت 
پژو ســتیروئن نیز اظهار کرد: مذاکراتی با کارلوس 
تاوارس مدیرعامل پژوســیتروئن داشتیم که نتایج 
خوبی نیز در برداشــت که در آینده نیز مشــخص 
خواهد داشت. در این مذاکرات تالش کردیم بدون 
تعجیل، برای دستیابی به منافع صنعت خودروسازی 
ایران تالش کنیم و امیدواریم در نهایت هم ما و هم 
طرف فرانسوی به اهداف خود دست یابیم.جهرودی 
هفته گذشته به دعوت مدیرعامل گروه پژوسیتروئن 
سفری به فرانسه داشت و مذاکراتی هم درخصوص 
فرایند همکاری سایپا و سیتروئن و همچنین ورود 
خودروهای جدید به ســبد تولید مشترک در ایران 
انجام داد.در پایان این مراســم چند دستگاه خودرو 
کوییک و ســاینا اتوماتیک تحویل مشــتریان شد. 
ســایپا در گام نخســت تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو 
را تحویل مشــتریان داده و به تدریج سایر تعهدات 
خود را هم پاسخ می دهد.ثبت نام دو محصول ساینا 
اتوماتیک و کوییک به عنوان جدیدترین خودروهای 
سایپا به ترتیب شهریور و دی ماه امسال انجام شد 
و با تکمیل ظرفیت درنظر گرفته شده توسط سایپا 
به اتمام رســید و مشتریان استقبال بسیار خوبی از 

این محصوالت کردند.

طی مراسمی باحضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا؛ 

کوییک و ساینا اتوماتیک وارد بازار شدند 
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اوقات شرعی

گاهی شالوده و ریشه شکست های 
بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک 

سرچشمه می گیرد .
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

موفقی  فیلمهای  که  کیا  حاتمی  ابراهیم 
راین  تا  کرخه  ،از  شیشه ای  آژانس  همچون 
 ... و  بادیگارد   ، چ   ، یوسف  پیراهن  بوی   ،
فیلمهای  برای  بار  دو  و  دارد  کارنامه  در  را 
به  موفق  رنگارغوان  به  و  شیشه ای  آژانس 
کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ  کسب 
جشنوارهفیلم فجر شده است ؛ امسال با فیلم 
سینمایی به وقت شام برای هجدهمین بار در 
جشنواره فیلم فجر حضور یافت ، فیلم به وقت 
سیمرغ  دریافت  نامزد  بخش   8 در  که  شام 
بلورین بود ولی در نهایت توانست 3 سیمرغ 
بهترین موسیقی  بهترین کارگردانی،  بلورین 
وبهترین صداگذاری را دریافت کند و ابراهیم 
حاتمی کیا که با ۱8 حضور، رکوردار حضور 
در جشنواره فیلم فجر است ، موفق به کسب 
سومین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از 

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر شد.
ابراهیم  اثر  جدیدترین  شام  وقت  به  فیلم 
نام  شام  وقت  پروازبه  ابتدا  که  کیا  حاتمی 
هنری  سازمان  سرمایه گذاری  با  و  داشت 
رسانه ای اوج که به سه زبان انگلیسی، عربی و 
فارسی تولید شده ؛ در لوکیشن های متعددی 
از جمله شهرک سینمایی دفاع مقدس، یکیاز 
هوایی  پایگاه  تهران،  در  نظامی  فرودگاه های 
و  شهریار  اطراف  اصفهان،روستاهای  شیراز، 
شهر دمشق در سوریه فیلمبرداری شده است 
بابک حمیدیان  و در آن هادی حجازی فر و 
ایرانی  بازیگر  تعدادی  و  فیلم  بازیگراناصلی 

به همراه جمعی از بازیگران مطرح سوری و 
لبنانی ایفای نقش می کنند. در اغلب فیلمهای 
اختالف  سر  بر  شخصیت ها  حاتمی کیا 
عقیده شان نزاع دارند ، برای مثال در آژانس 
بازی پرویز پرستویی  ا  شیشه ای حاج کاظم 
و عباس با بازی حبیب رضایی ازرزمنده هایی 
هستند که پس از جنگ در حکومت جایگاهی 
رزمندگان  وضعیت  به  نسبت  آن ها   ، ندارند 
رضا  بازی  سلحشوربا  سرهنگ  و  معترض اند 
کیانیان نگاه دیگری به مسئله دارد و همین 
زاویه های  نماینده  می تواند  نگاه  زاویه  چند 
به  فیلم  باشد؛  جامعه  افراد  مختلف  نگاه 
رسانی  کمک  و  داعش  درباره  که  شام  وقت 
خلبانان ایرانی به مردم سوریه می باشد این 

اختالف عقیده بین پدر با بازی هادی حجازی 
و  خلبان  حمیدیان  بابک  بازی  با  پسر  و  فر 

کمک خلبان هواپیمای ایرانی می باشد.
ابراهیم  ساخته  نوزدهمین  شام  وقت  به 
حاتمی کیا فیلمی درباره داعش و تهدیدات 
تکفیری ها است و قصه خلبان و کمک خلبان 
هواپیما و پدر و پسر ایرانی را روایت می کند 
هواپیمای  با  است  یکدیگرقرار  کنار  در  که 
کمکی یک محموله بشر دوستانه را از ایرانبه 
سوریه منتقل کنند و پس از تحویل محموله 
در فرودگاه دمشق پدر و پسر مامور می شوند 
تا تعدادی از مردم شهر تدمر سوریه راکه در 
هواپیمای  یک  با  را  هستند  داعش  محاصره 
خلبان  پسر  و  پدر  اما  نجاتدهند،  ایلوشین 

در سوریه میان تروریست های تکفیریبه دام 
افتاده و توسط داعش اسیر مي شوند و ... 

کارگردانی  نظر  از  که  فیلمي  شام  وقت  به 
شکل دکوپاژش بیشتر بهبازیهاي کامپیوتري 
   CGI و   VFX از  سرشار  و  دارد  شباهت 
بیمورد است که شباهت زیادی به فیلم مد 
مکس Mad Max ساخته جرج میلر دارد 
؛ به وقت شام فیلمی است با کلي دیالوگهاي 
دیالوگ   از  خبری  آن  در  که  گلدرشت 
نویسی های پرانرژی و جذابحاتمی کیا همچون 
فیلمهای به رنگ ارغوان یا ارتفاع پست وجود 
شعار  دچار  دقایقش  اکثر  در  فیلم  و  ندارد 
بابک حمیدیان و هادی  زدگي شده است و 
حجازی فر تبدیل به کلیشه مطلق شده اند 
غلو شده  و  بسیار ضعیف  فر  وبازی حجازی 
است و مخاطب در هیچ دقیقه اي از فیلم او 
را باور نخواهد کرد ؛ اما بازي بازیگرانخارجي 
تقریباً درست و قابل باور هست علي الخصوص 
نقش باللیک فرمانده سوری که همسرش به 
داغر  پیر  بازی  با  شده  کشته  داعش  دست 

بسیار بیننده را با خود همراه میکند.
عالوه بر جلوه های ویژه بیخود و بی جهت 
از  استفاده  و  ایرانی  بازیگران  بازی ضعیف  و 
دیالوگ های اغراق شده که بیینده را از فضای 
فیلم و قصه و حس بازیگران دور میکند، یکي 
از نکاتمنفي فیلم این است که اصاًل نشاني از 
بچه هاي مدافع حرم نداردو در سرتاسر فیلم 

حتي فریمي از آنها در فیلم وجود ندارد.

»به وقت شام« نوزدهمین ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
* مرتضی کوه مسکن

رونمایی و جشن امضاء مجموعه 
داستان اسپارانی 

رونمایی و مراسم جشن امضای 
  » اسپارانی  داستان»   مجموعه 
امیر ریاحی  به نویسندگی علی 
که امسال از سوی نشر مروارید 
منشر شده است ، عصر چهارشنبه 
۱۶ اسفند ماه در کتابفروشی هنوز 
برگزار میشود. به گزارش پیام زمان 
، در این مراسم که با حضور نویسندگانی همچون 
محمد طلوعی و اصغر نوری و بزرگان حوزه ادبیات 
ایران تشکیل میشود ، علی امیر ریاحی به امضای 
این کتاب برای عالقه مندان و دیدار و گفت وگو 
با مخاطبان خواهد پرداخت .   گفتنی است: علی 
امیرریاحی مترجم و نویسنده  فارغ التحصیل ارشد 
ادبیات نمایشی است که پیش ار این مقاالت زیادی 
ترجمه کرده است و دو کتاب به نام های »هزار 
به نویسندگی چارلز  پیشه«و »ساندویچ ژامبون« 
بوکوفسکی از آثاری است که ترجمه کردهو انتشارات 
نگاه منتشر کرده است . از ویژگی های مجموعه 
داستان » اسپارانی« میتوان به مجموعه  داستان 
کوتاه های آن اشاره کرد : که هرکدام مجالی اندک 

است که جهانی به تمامی درآن خلق میشود .
این مراسم عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه 
ساعت ۱8 در کتاب فروشی هنوز واقع در خیابان 
ایرانشهرو ماهشهر پالک ۱3۴  کریم خان ، بین 

طبقه ی دوم برگزار میشود. 

در دنیای کتاب

ثبت نام اهالی رسانه و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمای ایران برای حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی 

فیلم فجر تا یکشنبه ۲۰ اسفند تمدید شد.
به گزارش پیام زمان به نقل از ستاد خبری سی  و ششمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، ثبت نام اهالی رسانه و اعضای 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای حضور در 
سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر که از دوشنبه 3۰ 
بهمن  آغاز شده بود و به مدت ۱۵ روز ادامه داشت، تا ۲۰ 
اسفند تمدید شد. ۲۰ اسفند آخرین فرصت برای ثبت نام اهالی 
رسانه و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 

است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
ثبت  درخواست برای دریافت کارت حضور در جشنواره جهانی 
فیلم فجر تنها از طریق سایت www.fajriff.com صورت 

می گیرد و درخواست های حضوری پذیرفته نمی شود.
اهالی رسانه ضمن تکمیل اطالعات شخصی الزم است معرفی 
نامه ای از سوی رسانه مبتوع خود در سایت ارایه و حداقل یک 
نمونه مطلب خود را درباره سی و پنجمین جشنواره جهانی 

فیلم فجر و آثار حاضر در آن بارگذاری کنند.
پست  و    Fajriff.com جشنواره  رسمی  سایت  آدرس 

الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com  است.

کوهستانی  امیررضا  نویسندگی  به  اخیر«  »تجربه های 
اسفند   ۱۷ پنجشنبه  محمدی  علی  پرژین  کارگردانی  و 

ساعت ۱۹:3۰در سالن »شانو« به روی صحنه می رود. 
صفوی،نگار  نواب  نامور،سوگل  مقامی،زهرا  قائم  محمد 
عنوان  به  دوست  خاک  امیر  و  زند  کریمی  چگنی،آرزو 
می شود  گفته  که  اخیر«  »تجربه های  نمایش  در  بازیگر 

فقط یک اجرا دارد، نقش آفرینی خواهند کرد.
از دیگر عوامل این نمایش می توان از محمد قائم مقامی 
محمد  منشی صحنه،  طاهرخانی  پونه  کارگردان،  مشاور 
طاهرپرور و محمدرضا هادی پور موسیقی، گیال ابراهیمی 
محسن  عمومی،  روابط  احمدی  چهره پرداز،حسین 
مدیر  انصاری  سهیال  عکاسان،  طاهرخانی  اشرفی،پونه 
مشاور  شب  نیمه  مشق  هنری  فرهنگی  گروه   ، رسانه 

رسانه نام برد. 
بلیت  تهیه  جهت  نمایش  این  در  حضور  به  عالقه مندان 

می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
تقاطع  از  شیرازی،باالتر  وصال  خیابان  در  »شانو«  سالن 

طالقانی،بن بست فرهنگی بهنام واقع است.

به گزارش پیام زمان ،دو نمایشنامه عروسی بانو گشسب و 
پنج صندوق به قلم دکتر اردشیر صالحپور روز پنجشنبه ۱۷ 

اسفند رونمایی می شود.
مراسم رونمایی این دو نمایشنامه که حال و هوایی زنانه و 
آیینی دارند روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۶ در سالن 

مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.
استان علی نصیریان ، دکتر محیط طباطبایی ، دکتر روح 
انگیز کراچی ، مریم معترف ، دکتر محمد نجاری از جمله 

حاضران در این جلسه خواهند بود.
مقدمه این کتاب به قلم استاد علی نصیریان نگاشته شده 

و نشر سایه بان هنر آن را ۱38 صفحه منتشر کرده است.
استاد نصیریان در مقدمه ای مفصل دغدغه تئاتر ملی در 
ایران را تشریح کرده و بخشی از تاریخ تئاتر ایران در مسیر 

دستیابی تئاتر ملی را مرور کرده است.
آور  بانو گشسب دختر رستم یک مجلس شادی  عروسی 
حماسی و نمایشنامه پنج صندوق بر اساس حکایات و روایات 

زنانه نوشته شده اند.
این نمایشنامه پیش از این با کارگردانی مریم معترف در 
تماشاخانه سنگلج و جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 

روی صحنه رفته است.

تمدید مهلت ثبت نام 
خبرنگاران در جشنواره فیلم فجر

 نمایشی که فقط یک 
اجرا دارد

رونمایی دو نمایشنامه درباره 
زنان به قلم اردشیر صالحپور

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم 
 با پادشه بگوی که روزی مقّدر است

حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو 
 کش میوه دلپذیرتر از شهد و شّکر است

امروز با حافظ

 سه گانه ای از »صد سال تنهایی« 
مارکز را سال آینده تکمیل می کنم

به گزارش پیام زمان  ،نمایش  » اما.. نه.. اگر.. شاید.. حاال.. باشه.. تو.. دیره..« با طراحی 
و کارگردانی شهرزاد گیلگ پور که این روزها در تئاتر باران به روی صحنه می رود 
همچون اثر پیشین این هنرمند  »صد سال تنهایی به روایت آئورلیانو« با نگاهی به 
رمان معروف صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز تولید شده.گیلک پور که در 
کارنامه هنری  اش نویسندگی سریال »تسخیر خوشبختی« وطراحی و نویسندگی 
نمایش »قاصدک« نیز به شچم می خورد درباره علت انتخاب نام » اما.. نه.. اگر.. 
شاید.. حاال.. باشه.. تو.. دیره..« برای اثر جدیدش که شاید کمی عجیب به نظر برسد 
گفت: آدم های قصه در این داستان دچار آشفتگی، سردرگمی و تردید هستند و 
مرتب در حال رفت و آمد در زندگی هم هستند و ثبات ندارند و از همین رو فکر 
کردیم که انتخاب این نام می تواند به انتقال مفهوم مورد نظر ما و همچنین این عدم 

ثبات و آشفتگی کمک کند. 
وی همچنین در خصوص انتخاب مجدد رمان صد سال تنهایی برای اثر جدیدش 
نیز گفت: صدسال تنهایی یکی از تاثیرگذارترین رمان هایی ست که مطالعه کرده ام 
و این چندسال اخیر درگیرم کرده. معتقدم که تولید تئاتر باید بر مبنای دغدغه های 
گروه اجرایی باشد.تا وقتی که ذهنم و روحم درگیر صدسال تنهایی باشد همچنان 
روی آن متمرکز خواهم بود و البته سه گانه ای از صدسال تنهایی را بر روی صحنه 
نمایش خواهیم داشت یعنی کار بعدی مان هم که به امید خدا سال آینده خواهد بود 

اقتباس از همین رمان صد سال تنهایی مارکز است. 
یکی از ویژگی های اجرایی نمایش« اما.. نه.. اگر.. شاید.. حاال.. باشه.. تو.. دیره..«  
پرهیزاز کالم و تاکید بر حرکت مبتنی بر موسیقی است به گونه ای که موسیقی 
نقش قوی و تاثیر گذاری در این نمایش دارد. گیلک پور درخصوص این مساله گفت: 
پرهیز از کالم در نمایش، بیشتر به عالقه ی شخصی ام باز می گردد. من حرف زدن 
زیاد روی صحنه و اساسا در زندگی روزمره را نمی پسندم. تصور میکنم زمانه امروز به 
شکلی است که حرف ها اصال به فکرها و احساس ها ربطی ندارند. حتی گاهی واژه ها 
در حین ادا شدن با میمیک ها و رفتارهای جسمانی کامال متضاد با آن ها همراهند 
پس چه بهتر که با حقیقت عریان مواجه شویم و حقیقت عریان چیزی است که فیلتر 
ندارد و به نظرم رفتار جسمانی و میمیک صورت، حقیقی تر و واقعی ترند و فیلتر 
گذاشتن روی آن ها مهارت بسیار زیادی میخواهد. درصد بسیار زیادی از واکنش ها 
در بدن و صورت هم از ناخودآگاه سرچشمه میگیرد که عمال فیلتر شدنی نیست. وی 
افزود: برای فرم اهمیت زیادی قائلم و مخاطب هم برایم مهم است اما به هر قیمتی 
حاضر نیستم او را راضی نگه دارم. دنبال ساده کردن نیستم تا مخاطب بدون هیچ 
تالشی بفهمد جریان چیست و یا با احساسات دم دستی او بازی کنم تا ساعتی خوش 
باشد. از نظر من تئاتر تعامل و اساسش اندیشه است، اگر تماشاگری هنگام دیدن 
نمایش احساس کند که فکرش قلقلک داده شده و این او را آزار داده اصال مخاطب 
عادی نیست! در نتیجه مخاطب برای من دو دسته است: دسته ی اول مخاطبی که 
هنگام دیدن نمایش فکر میکند و میداند که باید فکر کند پس عادی است و دسته 
ی دوم مخاطبی است که تا یک نمایش کمی او را از ساده بینی دور کند ناراحت 

می شود و نمی تواند بپذیرد پس غیرعادی است و باید فکری به حال خود بکند. 
شهرزاد گیلک پور همچنین درباره استفاده و نقش کاربردی موسیقی راک در این 
نمایش گفت: موسیقی راک برای اعتراض پدید آمد. ما در این نمایش در یک بستر 
زمانی قدیمی، از درگیری های ذهنی و روحی انسان امروز میگوییم و به حال و هوای 
او، به عدم ثبات روحی او، به مسببان این امر معترضیم و اشخاص نمایش هم به هم 

معترضند. دلیل انتخاب موسیقی راک نشان دادن این اعتراض بود.

خبر

کاریکاتور

جدیدترین شیرین اکری زنانه عربستان!

نمایش فیلم »درختستان« در سینماتک موزه 
هنرهای معاصر

فیلم »درختستان« به کارگردانی سلیو بارنارد، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت 
۱۶:3۰ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

به گزارش  از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، درادامه برنامه نمایش 
فیلم در فصل پاییز )دوره پنجاهم( سینماتک موزه و در بخش آخر این فصل با 
عنوان »به سوی غیر داستانی خالق«، فیلم »درختستان« به کارگردانی سلیو 
بارنارد محصول سال ۲۰۱۰ بریتانیا به مدت ۹۴ دقیقه به کوشش محمدرضا 

فرزاد، در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.
این پرتره  مستند - داستانی به زندگی نمایشنامه نویس شهیر و فقید اهل بردفورد 
انگلیس آندره آ دانبار می پردازد که به نوعی نابغه  جوانمرگ و ناکام تئاتر بریتانیا 
است. دانبار در نمایشنامه هایش همواره به زندگی مشقت بار خود در جوانی در ایام 
انجام پروژه  مسکن بردفورد پرداخته است. آمیزه ای از تصاویر آرشیوی، گفتگو با 
اعضای خانواده و اجرای خیابانی نمایشنامه  مشهور دانبار با نام »درختستان« در 
خیابان های زادگاه و محله  زندگی او، به فرم روایی بدیع و خالقه ختم شده است.

عالقه مندان برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم درسالن سینماتک می 
توانند به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 88۹۵۱۹۶۵ تماس حاصل کنند.


