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به گزارش زمان، نجفی از جمع آوری ۳۴ امضا برای انجام تحقیق و تفحص 
از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، 
محیطی  زیست  آثار  و  فروش  از  پس  فروش، خدمات  تکنولوژی،  طراحی، 

7خودروهای تولیدی در شرکت های خودروسازی داخلی خبر داد.

 »ناکارآمدی« محور تفحص
 از فرآیند تولید خودرو

به گزارش زمان، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: روند و شتاب توسعه در 
سواحل مکران چندان اثرگذار نیست.امیردریادار حسین خانزادی با اشاره به 
اهمیت سواحل مکران گفت: همواره اعالم شده است که دو سوم سطح کره 

زمین را آب فرا گرفته است.

به گزارش زمان، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
کشور با اعالم اینکه در فضای پسابرجام نزدیک به ۳00 میلیون یورو سرمایه 
گذاری خارجی جذب شده است، از ظرفیت باالی صنعت قطعه سازی کشور 

برای پذیرش سرمایه گذاری بیشتر خبر داد. 3

لزوم شکستن انحصار دریایی 
چندکشـور توسط ایران

 جذب 300 میلیون یورو 
در صنعت قطعه سازی کشور
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پیچیده شدن عطر شهدا در کشور

2

حسن روحانی:ایران هرگز ناقض برجام نخواهد بود

با نقض  برجام،آمریکا پشیمان خواهد شد

سرمقاله

آیا در هر شرایطی باید 
قیمت ها را اصالح کرد؟

نگاه روز

سدهای بزرگی که راه اقتصاد 
ایران را بسته اند

 جایگزینی یک مدل جدید
 برای کنکور 

خودروســاز ژاپنی هم که می خواست در 
بازار آمریکا حضور داشــته باشد، مجبور 
بود خــود را تطبیق دهــد. دولت ما در 
این زمینه مقررات گذاری نکرده اســت. 
در صنعت ســیمان، فــوالد، آلومینیوم، 
مصرف انرژی بــه مراتب بیش از مصرف 
اســتانداردهای جهانی است.بنابراین باید 
در کنــار افزایش قیمتهــا، نظم نهادی و 
چارچوب قانونی برای تخلفات تعبیه شود. 
هیچ کــس منکر این نیســت که قیمت 
نســبی حامل های انرژی باید تغییر یابد 
و یکی از راه های کلیدی کاهش مصرف 
و جلوگیری از اتالف انرژی، اصالح قیمت 
هاســت. نکته ای کــه در این میان وجود 
دارد اینکــه تدریجی باشــد یا دفعی؟ به 

همه کمک کنیم یا به عده ای؟
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2 بهروز هادی زنوز / بخش پایانی
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

 سوداگری افراد مجهول الهویه 
در بازار ارز

پایبندی بر  انگلیس  یر  وز نخست   تاکید 
 به توافق هسته ای

به گزارش زمان، حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان با تاکید بر اینکه ایران همواره بر عهد خود وفادار بوده است ، گفت تا زمانی که برجام را نقض نکنند، ما آن را نقض نخواهیم کرد. روحانی دیروز در سخنرانی 
خود در موسسه پژوهشی آبزرور در دهلی نو درباره 'اولویت های سیاست خارجی ایران' با اشاره به عدم وفاداری آمریکا به تعهدات خود از جمله درباره برجام گفت: امیدوارم منطقه و جهان شاهد آن روز نباشد که نقض 

پیمان برجام صورت بگیرد. وی گفت: ما هفت کشور بر پای یک سند تعهد کردیم و باالتر از امضای هفت کشور ، شورای امنیت سازمان ملل هم پای این پیمان را امضا کرده است. 

سوداگری افراد مجهول الهویه در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد 
بانک مرکزی علیرغم  اقتصادی گفت:  ابعاد  در همه 
هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در بر 

خورد با اخاللگران اقتصادی نخواهد داشت.
اله  ولی  مرکزی،  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیف، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی 

جانبه  همه  و  عمومی  فرهنگ  یک  به  آن  تبدیل  و 
تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و 
احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد 
خوشبختانه  آنکه  ضمن  شوند،  اقتصادی  فضای  در 
اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود 
که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام 
بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این 
مسیر  با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی 
و  اقتصادی  مفسدین  با  مسئول  نهادهای  سایر  و 
برخورد خواهد کرد. قاطعیت  با  اقتصادی  اخالگران 

با خشکاندن  بانکی  بانک مرکزی و نظام  افزود:  وی 
زمینه های فساد و سوء جریانات  از آرامش و ثبات 
و  تدبیر  از دستاورد های دولت  اقتصاد که یکی  در 
امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.سیف با 
اشاره به برخورد با اخالگران ارزی در روزهای اخیر و 
انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد 
تلقی می کنند گفت: برخورد با اخاللگران اقتصادی 

بر   ، در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است 
این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در 
روزهای اخیر با اخاللگران ارزی برخورد کرده است، 
این  نادرست  های  تحلیل  با  برخی  متاسفانه  لیکن 
اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی 
عنوان می کننند، این در حالی است برخورد با افراد 
بافعالیت های سوداگرانه تخریب  الهویه که  مجهول 
های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر 
هیچ  در  امروز  افزود:  است.وی  جهانی  عرف  مبنای 
کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق 
این در حالی است که  ارایه شود،  مشتری خدماتی 
متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای 
معامالت ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و 
بدون طی مراحل شناسایی  مشتری ایجاد شده بود 
و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با 

قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد.
ادامه در صفحه 7

سازان  قطعه  و  نیرومحرکه  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
کشور با اعالم اینکه در فضای پسابرجام نزدیک به ۳00 
میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی جذب شده است، از 
ظرفیت باالی صنعت قطعه سازی کشور برای پذیرش 

سرمایه گذاری بیشتر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »آرش محبی نژاد« با اشاره 
به امضاء تفاهم نامه همکاری بین انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان کشور و انجمن قطعه سازان 
فرانسه )FIEV( در روز چهارشنبه هفته گذشته افزود: 
این تفاهم نامه که در هفت سرفصل به امضا رسیده، به 
ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی ها 
در بازار قطعه سازی ایران، استفاده از مزیت های نسبی 
تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک خواهد کرد.

نامه،  تفاهم  این  امضای  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
بیشتر سرمایه گذاری خارجی در صنعت  شاهد جذب 
پاشنه آشیل  از  باشیم که یکی  قطعه سازی کشورمان 

های این صنعت است.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: ایجاد کمیسیون مشترک 
اقتصادی و صنعتی بین 2 انجمن به منظور انجام تجزیه 
و تحلیل های فنی و اقتصادی، ارتقای راهبردی قطعه 
به  برای ورود  تامین  تامین کنندگان زنجیره  سازان و 
بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه بازارهای 
کشور   2 سازان  قطعه  از  هایی  گروه  اعزام  خودرویی، 
و  طرف   2 های  پتانسیل  و  امکانات  از  بازدید  برای 
برگزاری همایش ها و سمینارهایی در هر 2 کشور در 
راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصوالت، 
از  غیره،  و  شده  تمام  قیمت  کاهش  مدیریت،  ارتقای 
جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است.دبیر انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: 
تقویت فضای مشارکتی در قالب شرکت های سرمایه 
دانش  ارتقای  برای  ونچرها(  گذاری مشترک )جوینت 
فنی، اعطای لیسانس به شرکت های داخلی و انتقال 

قرار  و  ایران  در  تولیدی  محصوالت  صادرات  فناوری، 
گرفتن شرکت های قطعه ساز ایرانی در زنجیره تامین 
جهانی خودروسازان فرانسوی، برگزاری نمایشگاه های 
قطعه سازی در هر 2 کشور و سایر کشورها و در نهایت، 
بهبود صنعت قطعه سازی و فضای کسب و کار، سایر 
امیدواری  ابراز  است.وی  شده  انجام  تفاهم  محورهای 
کرد با عقد این تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه 
سازان 2 کشور بتوانند به تقویت روابط تجاری پرداخته 
و هدف صادرات ۳0 درصد محصوالت تولیدی که می 
محقق شود. باشد،  نیز  قطعات خودرویی  شامل  تواند 

محبی نژاد با تاکید بر لزوم ترسیم نقشه راه آینده قطعه 
سرنوشت  از  مهمی  بخش  کرد:  تصریح  کشور،  سازی 
قطعه سازان، محصول سیاستگذاری ها و حمایت های 
داخلی است، اما در این زمینه کمبودهایی وجود دارد.

و  یورو  میلیارد  سه  حدود  که  کرد  اعالم  همچنین  او 
ثابت  ریال سرمایه گذاری  میلیارد  از 100 هزار  بیش 
در صنعت قطعه سازی مورد نیاز است.وی با اشاره به 
عقب افتادگی صنعت قطعه سازی در سال های گذشته 
از جامعه  از مساله تحریم ها و فاصله گرفتن  و متاثر 

جهانی، اظهار داشت: در این پیوند، با امضای تفاهم نامه 
یاد شده سعی شد تا در عرصه پیوستن به زنجیره تامین 
جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های عملی 
برداشته شود، اما ناگزیر از سیاستگذاری های مناسب 

داخلی هستیم.
نمونه،  عنوان  به  داشت:  بیان  مسئول صنفی  مقام  این 
نیست،  مناسب  کشور  در  خودرو  قطعات  قیمتگذاری 
رقابت  شورای  سوی  از  داخلی  خودروهای  قیمت  زیرا 
مساله  همین  که  شود  می  تعیین  دستوری  صورت  به 
می تواند به خروج سرمایه ها از صنعت خودروسازی و 
نامناسب  ادامه داد: تعدیل  قطعه سازی منجر شود.وی 
قوانین، دیگر موضوعی است که صنعت قطعه سازی را 
رنج می دهد؛ در هفته های گذشته شاهد افزایش تعرفه 
واردات خودروهای خارجی بودیم، اما این افزایش تعرفه 
اتفاق   )CKD( دی  کی.  سی.  و  خودرویی  قطعات  در 
نیفتاد.سی. کی. دی بسته ای کامل، شامل همه قطعاتی 
 )assemble( است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار
شود.محبی نژاد هشدار داد: تداوم این روند، صنعت قطعه 

سازی را به سمت مونتاژ کاری بیشتر سوق خواهد داد.

جذب 300 میلیون یورو در صنعت قطعه سازی کشور

هزینه درآمد افزایش مالیات سیگار برای بهبود سطح سالمت مردم
قائم مقــام وزیر بهداشــت،درمان 
و آموزش پزشــکی در واکنش به 
افزایش  مصوبه امروز مجلس برای 
مالیات سیگار گفت: درآمد حاصل 
از ایــن مصوبه در مســیر کاهش 
مصرف ســیگار و افزایش ســطح 
سالمت مردم ایران هزینه می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ایرج 
حریرچی افزود: وزارت بهداشت از 
اقدام امروز مجلس مبنی بر افزایش 
مالیات سیگار و دخانیات در سطح 
خرده فروشــی قدردانی می کند و 
معتقدیم که ایــن مصوبه قطعا در 
مسیر بهبود و ارتقای سطح سالمت 
مردم ایران خواهــد بود.وی گفت: 
میزان کل اعتبار ناشــی از افزایش 
مالیات سیگار محاسبه شده است 
و منابعی کــه از این ردیف بودجه 
ای کسب می شود، مطابق مصوبه 
مجلس قرار اســت برای کمک به 
آموزش و پرورش، ورزش همگانی و 
بهداشت و درمان مردم هزینه شود.

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 
افزایش مالیات ســیگار معادل 20 
درصد قیمت خرده فروشی خواهد 
بود و نســبت به مالیات ســیگار و 
دخانیات در ســال جاری افزایش 
خوبی اســت و امیدواریم در سال 
هــای آتی نیز همین روال بســیار 
منطقی -فزایش مالیات ســیگار و 
دخانیات-در مسیر کاهش مصرف 

و ارتقای ســالمت مردم ادامه پیدا 
کند.وی افزود: با توجه به اینکه در 
کشــور ما )ایران(، میزان مالیات بر 
دخانیات بسیار پایین است و یکی 
از کمترین میزان مالیات دخانیات 
را در بین کشــورهای دنیا داریم، 
بر  مبنی  امــروز مجلــس  مصوبه 
افزایــش مالیات دخانیــات، اقدام 
بسیار مثبتی است.دیروزنمایندگان 

مجلس شــورای اسالمی با افزایش 
عوارض ســیگار تولیدی و وارداتی 
موافقــت کردند.حریرچــی گفت: 
ساالنه 10 هزار میلیارد تومان فقط 
برای خرید ســیگار در کشور دود 
می شــود، حدود ۳0 هزار میلیارد 
تومــان نیز برای درمان مســتقیم 
افراد ســیگاری هزینه می شود و 
حــدود ۴0 هزار میلیارد تومان نیز 
هزینه های غیر مستقیم استعمال 
دخانیــات ماننــد از کار افتادگی، 
خــروج از کار و زندگــی تــوام با 
بیماری اســت، بنابراین سیگار هر 
سال حدود 80 هزار میلیارد تومان 
به کشور خسارت وارد می کند.وی 
افزود: این هزینه سنگین در حالی 
رخ می دهد که کل ســهم وزارت 
بهداشت از صرفه جویی هدفمندی 
یارانه ها بــرای اجرای طرح تحول 
سالمت ۴800 میلیارد تومان است 
که این میــزان اعتبار نیز پرداخت 

نشده است.

ابراز تمایل اروپا برای پیوستن ایران به کریدور گاز جنوب
معاون کمیسیون اروپایی در حوزه انرژی از آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره 

درباره پیوستن ایران به خط لوله کریدور گاز جنوب خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازتارنمای وزارت نفت، »ماروس سفکویچ« در نشست 
خبری مربوط به چهارمین نشســت وزارتی شورای مشــاوره ای کریدور گاز 
جنوب اعالم کرد: اتحادیه اروپا خواهان پیوستن کشورهای دارای ذخایر غنی 
گاز به این طرح اســت.وی افزود: همــه گزینه ها در این زمینه در نظر گرفته 
شــده اند و ما آماده مذاکره با همه شریکان کریدور گاز جنوب درباره پیوستن 
ایران به این طرح هستیم.معاون کمیسیون اروپایی در حوزه انرژی گفت: مهم 
است که کریدور گاز جنوب، اروپا را به کشورهای دارای منابع غنی گاز متصل 

کند و ما خواهان مشــارکت خریــداران و عرضه کنندگان جدید در این طرح 
هستیم.سفکویچ گفت: در این نشست ها، مذاکراتی با ترکمنستان و ایران انجام 
شــده است.وی یادآوری کرد: ایران خواهان انتقال نفت خام است و برای این 
هدف، خطوط لوله و زیرســاخت ها باید در ایران ایجاد شود.طرح 'کریدور گاز 
جنوب' قرار اســت با هموار کردن موانع ترانزیتی و جلب همکاری کشورهای 
منطقه گاز جمهوری آذربایجان را از مسیر گرجستان و ترکیه به اتحادیه اروپا 
برساند.ایران اکنون با تولید روزانه بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز، با مازاد 
تولید گاز روبروست و تمایل دارد در صورت فراهم شدن شرایط مناسب مانند 

قیمت، به اروپا نیز گاز صادر کند.

تظاهرات ضد بنیامین 
نتانیاهو در تل آویو

هزاران اســرائیلی با برگزاری تظاهراتی خواهان 
برکناری بنیامین نتانیاهو از قدرت شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه 
عکاظ عربســتان، تظاهرکنندگان که در میدان 
تئاتر ملی گرد آمده بودند پالکاردهایی در دست 
داشتند که به زبان عبری و انگلیسی بر روی آنها 
نوشته شده بود " بی بی بای بای" که مختصر نام 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
اســت و بر روی برخی دیگر از ایــن پالکاردها 
جمله "نخســت وزیر مجرم" نوشته شده بود.

در همین راســتا آویخای مندلبلیت، دادســتان 

کل رژیم صهیونیستی گفت: دادستانی اسرائیل 
با استقالل کامل حکم خود درباره متهم بودن و 
یا عدم صحت اتهامات فساد علیه نتانیاهو را صادر 
خواهــد کرد.این امر به دنبــال اتهاماتی صورت 
گرفت که پلیس رژیم صهیونیســتی سه شنبه 

علیه نتانیاهو در پرونده های فساد، کالهبرداری و 
سوءاستفاده از اعتماد چندین ساله به وی مطرح 
کرد.مندلبلیت گفت: نمی دانم که تصمیم نهایی 
چــه خواهد بود اما قطعا این حکم طبق قانون و 
بر پایه ادله صادر خواهد شد.وی همچنین افزود: 
هیچ فردی ماورای قانون نیست.پیشــتر نتانیاهو 
اتهامات مطرح شــده علیه خود از سوی پلیس 
را محکــوم کرد اما مندلبلیت این اقدام پلیس را 
ستود.از سوی دیگر مسئوالن فلسطینی و رژیم 
صهیونیستی اخیرا در رام اهلل نشستی را با حضور 
نیکوالس میالدینف، هماهنگ کننده ســازمان 
ملــل در روند صلح خاورمیانه ترتیب دادند و دو 
طرف در این نشست درباره اوضاع و شرایط غزه 
رایزنی کردند.همچنین شرکت کنندگان در این 
نشست به توافق نامه ای در رابطه  با بازسازی غزه 

دست یافتند.

کیانوش صدری

س
فار

س: 
عک

تشییع پیکرهای مطهر شهدا در چهار شهر؛ 
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آیا در هر شرایطی باید قیمت ها را اصالح کرد؟

*بهروز هادی زنوز/ بخش پایانی
خودروســاز ژاپنی هم که می خواســت در بازار آمریکا حضور 
داشــته باشد، مجبور بود خود را تطبیق دهد. دولت ما در این 
زمینه مقررات گذاری نکرده اســت. در صنعت سیمان، فوالد، 
آلومینیوم، مصرف انرژی به مراتب بیش از مصرف استانداردهای 
جهانی است.بنابراین باید در کنار افزایش قیمتها، نظم نهادی و 
چارچوب قانونی برای تخلفات تعبیه شود. هیچ کس منکر این 
نیست که قیمت نسبی حامل های انرژی باید تغییر یابد و یکی 
از راه های کلیدی کاهش مصرف و جلوگیری از اتالف انرژی، 
اصالح قیمت هاست. نکته ای که در این میان وجود دارد اینکه 

تدریجی باشد یا دفعی؟ به همه کمک کنیم یا به عده ای؟
 نکته بعدی که حائز اهمیت اســت اینکه آیا در هر شــرایطی 
بایــد اصالح قیمتها را اعمال کــرد؟ در دور اول نیز که بحث 
اصالح قیمتها بود، گفتیم در شرایط بی ثباتی اقتصاد کالن که 
به تولید شــوک منفی وارد می کند و در مقابل در درازمدت 
چون نمــی توانیم تورم را کنترل کنیم و تورم داخلی بیش از 
تورم بین المللی است، باعث تنزل ارزش پول داخلی می شود. 
همچنین فاصله قیمت هــای داخلی و مرزی نیز افزایش می 
یابد و عمل انجام شــده خنثی می شود و مصیبت ها به لحاظ 
اقتصــاد کالن باقی می مانــد. کمااینکه اکنون هدفمندی بی 
معنی شده است. بنابراین بحث ما این است که اصالح قیمتها 
خوب است به شرطی که ابتدا پیش شرط هایش فراهم باشد. 
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی از دید اقتصاد خرد باید در کنارش 
باشــد و در همین شرایط باید به ثبات اقتصاد کالن نیز توجه 

داشته باشیم.
Albrz.payam@gmail.com

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
 سرمایه  گذاری ۹000 میلیارد تومانی

 هندی ها در ایران

وزیر راه و شهرسازی که به همراه رییس جمهور به هندوستان 
سفر کرده از نهایی شدن موافقت هندی ها برای سرمایه  گذاری 
حدودا ۹000 میلیارد تومانی در ایران خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، دیروز و در جریان دیدار رییس جمهوری ایران 
با مقامات هندی دو طرف 1۵ توافق نامه جدید همکاری امضاء 
کردند که بخش قابل توجهــی از آن به عرصه حمل و نقل باز 
می گردد.همان طور که معاون وزیر راه و شهرســازی خبر داده 
بود که فاینانس راه آهن چابهار نهایی شده است، امروز با امضای 
طرفین رسما هندوستان فاینانس ورودی خود به این طرح ریلی 
مهم را نهایی کرد.در کنار آن وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده 
کــه در موضوعات بندری و ریلــی همکاری های دوطرف ادامه 
خواهد داشــت و در این راستا هند با سرمایه  گذاری حدود دو 
میلیــارد دالری )۹000 میلیارد تومان( موافقت کرده اســت.

در کنار ســرمایه  گذاری مســتقیم در بندر چابهار و خط ریلی 
این بندر دو طرف توافق کردند که در حوزه هایی مانند ساخت 
مشــترک لوکوموتیو و ســاخت ریل در ایران نیز همکاری های 
گســترده ای داشته باشــند و از این رو به نظر می رسد همسایه 
شرقی ایران پس از سال ها گمانه زنی تصمیم نهایی خود را برای 
تبدیل شــدن به یکی از مهم ترین شــرکای تجاری و اقتصادی 
ایران در منطقه نهایی کرده اســت و در این راستا حمل و نقل 

یکی از اصلی ترین محورهای این همکاری ها خواهد بود.

پیچیده شدن عطر شهدا در کشور

 پنــدار مــا این اســت که مــا مانده ایم و شــهدا 
رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود 
برده است و شهدا مانده اند.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوســیما، شــهدا بار دیگر ایران را عطرآگین 
کردند؛ نام شهید که می آید ناخودآگاه به یاد ایثار، 
فداکاری و لب تشنه می افتیم. شهدایی که با عشق، 
برای وطن ایثار کردند.دیروز ایران اســالمی میزبان 
پیکرهای مطهر شــهدا بود؛  مردم شهرهای شیراز، 
کرمان، اصفهان و مهریز از این شــهیدان به گرمی 
پذیرایی کردند.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفــاع مقدس گفــت: 1۹ تن از این شــهدا گمنام 
تازه تفحص شــده و پیکر مطهر ۶ شهید شناسایی 
شــده اســت.وی با بیان اینکه این شهدا مربوط به 
عملیات های رمضان، بــدر، والفجر 8، کربالی ۴ و 
تک جزایر مجنون هستند افزود: ۵ تن از این شهدا، 
مربوط به نیروی انتظامی و یک تن دیگر از شهدای 
ارتش هستند. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس شهرستان های آباده، اقلید، استهبان و 
سروســتان را محل تدفین این شــهدا اعالم کرد و 
گفت: در روز ســه شنبه همزمان با سالروز شهادت 
حضرت زهرا )س( در شــهر های اعالم شده مراسم 

تدفین این شهدا برپا خواهد شد.

۲ میلیارد دالر فاینانس به مترو 
اختصاص یافت

نماینــدگان مجلس بــا الحاق بنــدی به الیحه 
بودجه، 2 میلیــارد دالر فاینانس به بهره برداری 
از خطوط متــرو و طرحهای کاهش آلودگی هوا 
اختصاص دادند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در 
جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
بــا الحاق بندی به تبصــره ۳ الیحه بودجه مقرر 
کردنــد حداقل 2 میلیــارد دالر از تســهیالت 
خارجی )فاینانس( به ســاخت و بهره برداری از 
خطــوط مترو و طرح های کاهــش آلودگی هوا 
اختصاص یابد.بر اساس این بند مقرر شد با تامین 
1۵ درصد دستگاه توســط شهرداری ها و تعهد 
بازپرداخت اصل و سود توسط دستگاهها حداقل 
2 میلیارد دالر از تسهیالت خارجی این بند جهت 
ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های 
کاهــش آلودگی هوا اختصاص یابد.دولت موظف 
است نســبت به تضمین اصل و هزینه های این 
تشکیالت اقدام کند. بانکهای عامل نیز نسبت به 

گشایش اعتبار اسنادی ذیربط اقدام کنند.

اخبار

سرمقاله

 حسد بردن دوست نشان خلل
 در دوستی است.

کالمامیر

حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان با تاکید 
بــر اینکه ایران همواره بر عهد خــود وفادار بوده 
است ، گفت تا زمانی که برجام را نقض نکنند، ما 

آن را نقض نخواهیم کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، روحانی دیروز در 
ســخنرانی خود در موسسه پژوهشــی آبزرور در 
دهلــی نو درباره 'اولویت های سیاســت خارجی 
ایران' با اشاره به عدم وفاداری آمریکا به تعهدات 
خود از جمله درباره برجام گفت: امیدوارم منطقه 
و جهان شــاهد آن روز نباشــد که نقض پیمان 
برجــام صورت بگیرد. وی گفت: ما هفت کشــور 
بر پای یک ســند تعهد کردیم و باالتر از امضای 
هفت کشور ، شورای امنیت سازمان ملل هم پای 
این پیمان را امضا کرده اســت. وی تصریح کرد: 
آمریکا در مســاله برجام با ایران طرف نیســت با 
مساله نقض عهد و پیمان خودش در تاریخ طرف 
است. در مســاله برجام آمریکا با ما طرف نیست 
بلکه با شــورای امنیت سازمان ملل که این سند 
را تایید کــرده و همچنین با افکار عمومی جهان 
طرف است. روحانی افزود: ما به عنوان ایرانی که 
همواره در طول تاریخ بــر پیمانهای خود پایبند 
بوده ایم تا روزی که دیگران برجام را نقض نکرده 
اند برجام را نقض نخواهیــم کرد. وی گفت: این 
فرهنگ ایرانیســت. این قانون دین ماســت این 
دســتور خدا و پیامر ماست. ما اگر پیمانی بستیم 
پای آن تا پای جان می ایستیم اگر بخواهیم نقض 
کنیم از اول امضا نمی کنیم. اگر بخواهیم متعهد 
نباشــیم قبل از امضا چانه زنی می کنیم. روحانی 
افزود: »برجام معاهده ای اســت که امضا شده و 

تمام شده و تازه طرف یادش آمده که کاش بیاید 
و شــروع کند به چانه زنی. بعد از امضای پیمان، 
چانــه زنی مضحک و خنده دار اســت. حاال یک 
آقایی که کارش تجارت بوده و همیشــه در حال 
چانه زنی بوده فکر کرده در دنیای سیاســت هم 
مانند دنیای تجارت است و او می تواند هر روزی 

و هر زمانی چانه بزند.« 
رییس جمهوری کشــورمان تصریــح کرد: »اگر 
آمریــکا این پیمان را زیر پــا بگذارد و نقض کند 
خواهیم دید که آمریکا پشیمان خواهد شد. تردید 
نکنید. نه تنها دولت آمریکا پشــیمان خواهد شد 
بلکه مردم آمریکاا هــم باالترین صدای اعتراض 
خود را در زمانی کوتاه بر ســر ناقضان این پیمان 
بلند خواهند کرد«. وی گفت: اگر پای پیمان خود 
نایســتیم، به تعبیر ایرانی ها ســنگ روی سنگ 

بند نخواهد شــد. رییس جمهوری کشــورمان 
اشــتباه محاسباتی و عدم وفای به عهد را دالیل 
اصلی اتخاذ سیاســت های خصمانه آمریکا علیه 
ایران عنوان کرد.وی گفت: ســوال اصلی در برابر 
نخبگان در حال حاضر آن اســت که بعد از این 
همه پیشــرفت های علمی در جهــان و مراکز 
علمی و دانشــگاهی متعدد که روزبروز به تعداد 
آنها افزوده می شود و همچنین توسعه فرهنگ 
در جامعه انسانی، چطور هنوز مسایل و مشکالت 
بسیار مهمی در جهان باقی مانده است که جوامع 
بشــری با آنها روبروست. وی گفت باید نخبگان 
به پاسخ این پرســش بیاندیشند که چرا چنگ 
پایان نمی یابد، چرا همچنــان تجاوز به حقوق 
دیگران به ملت های دیگر به کشــورهای دیگر 
دیده می شــود و چرا در جهان امروز هنوز رعب 

و وحشــت و ترس از تروریسم از افراطی گری و 
بسیار از مسایل دیگر وجود دارد.وی با تاکید بر 
اینکه بشــر در طول قرن ها و هزاران سال بشر 
با این مشــکالت مواجه بوده و درباره آن بسیار 
فکر کرده اســت گفت برغم تمام این تالشــها 
اشکال کار کجاست که جوامع بشری در مبارزه 
با دشواری ها همچنان ناموفق هستند.وی گفت 
اگر سرنوست انســان این است که تا زمانی که 
بشر باقی است جامعه بدون جنگ و تجاوز قابل 
تصور نیست، پس چرا همه از اخالقیات و فضایل 

سخن می گویند. 
رییــس جمهوری کشــورمان با تاکیــد بر اینکه 
بســیاری از مسایل ناخوشایند در جهان از اشتباه 
محاسبه نشات می گیرد، افزود: شکل روابط آمریکا 
با ایران نمونه ای از این اشتباه در محاسبه است. 
آمریکا یک کشــور صنعتی است با دانشگاههای 
بــزرگ و متفکرین زیاد و سیاســتمداران فراوان 
که نســبت به منطقه ما اشراف دارد، صدها هزار 
جاســوس در ســالیان دراز علیه ایران استخدام 
کرده، سیاستمداران بســیاری به ایران فرستاده 
که در مقعطی در ســالهای قبــل از انقالب کل 
سرنوشــت کشور به دســت آنها بود و برای همه 
چیز آنها تصمیم می گرفتند.وی با تاکید بر اینکه 
همین آمریکا در سالهای بعد از انقالب مداوم در 
حال اشتباه محاسباتی بوده است، گفت از روز اول 
انقالب، آمریکا تصمیم گرفت انقالب را ســرنگون 
کنــد، اما بارها مجبور شــد توبه کــرده و اظهار 
پشــیمانی کند. اما اکنون پس از تحمل این همه 
ضرر از سوی آمریکا به خاطر اشتباه محاسباتی ، 
دوباره فرد جدید آمده است که هوس توطئه در او 
زنده شده است. نیتجه اشتباه محاسباتی آن بود 
که آمریکا نتوانست سیاست های خوبی در قبال 
ایــران اتخاذ کند. عالوه بر این آمریکا نتوانســت 

وفای به عهد کند. 

حسن روحانی:ایران هرگز ناقض برجام نخواهد بود

با نقض  برجام،آمریکا پشیمان خواهد شد

 آغاز پیش فروش سکه به روش 
جدید در بانک ملی 

 همکاری پژوهشی صنعت پتروشیمی
 با ۱۲ شرکت معتبر

شعبه های منتخب بانک ملی ایران از دیروز کار 
پیش فروش ســکه را به شیوه جدید ابالغ شده 
از بانک مرکزی آغاز کردند و روش پیشــین که 
هشت روز اجرا شده بود، متوقف شد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، یکی از بندهای برنامه بانک 
مرکزی بــرای مدیریت بــازار ارز، پیش فروش 
سکه در 1۳۳1 شعبه بانک ملی ایران است که 
از دیروز کلید خورد.در شیوه جدید پیش فروش 
سکه در 2بازه زمانی ۶ ماهه و یکساله انجام می 
شــود؛ نرخ اعالمی بابت پیش خرید ســکه در 
سررسید ۶ ماهه 1۴ میلیون ریال و در سررسید 
یک ساله 1۳ میلیون ریال است.به این ترتیب، 
روش پیشین- پیش خرید با 10 میلیون ریال- 
که از هفدهم بهمن آغاز شده بود، متوقف شد.در 
هشــت روز کاری اجرای طرح پیشین، بیش از 
۵۶ هزار قطعه سکه با دریافت 10 میلیون ریال 

به ازای هر قطعه ســکه پیش فروش شــد و ما 
به التفاوت قیمــت آن در زمان تحویل دریافت 
می شــود؛ برای خریداران این سکه ها تخفیف 
چهاردرصدی برای خریــد ۶ ماهه و تخفیف ۹ 
درصــدی برای خرید یک ســاله در نظر گرفته 
شده بود.در طرح جدید بانک مرکزی، سکه های 
پیش خرید شده از مالیات بر ارزش افزوده معاف 

است و سکه برای متقاضیان محدویت ندارد.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 
از همکاری با 12 شرکت معتبر پتروشیمی دنیا 
خبر داد و گفت: این همکاری ها در قالب فروش 
دانش فنی، انتقال دانش فنی به داخل کشــور 

است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، اسماعیل 
قنبری درباره برنامه های ســال آینده شــرکت 
پژوهش و فنــاوری پتروشــیمی گفت: عمده 

برنامه های این شرکت در سال ۹۷ پیرامون سه 
محور همکاری مشترک با صنعت؛ فعالیت های 
صنعــت محــور و تقاضا محــور در بخش های 
فرآیند، کاتالیست و موادشــیمیایی و خدمات 
فنی پژوهشــی و ادامه فعالیت های پژوهشی در 
توســعه و گســترش مرزهای دانش به منظور 
دستیابی به دانش های فنی جدید، ارتقا و بهبود 
دانش های فنی مهندســی موجود خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
درباره همــکاری این مجموعه با شــرکت های 
خارجی افزود: همکاری ها با 12 شــرکت معتبر 
پتروشیمی بین المللی در دستورکار این شرکت 
قرار گرفته کــه این همکاری ها در قالب فروش 
دانش فنــی، عرضه دانش فنی بــه گیرندگان 
داخلی و همکاری های مشــترک دانشی همسو 

با دستیابی به دانش فنی برتر است.

متن آگهی
خواندگان به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های   پیروآگهی 

رامین  آقای   -۳ فرزاداورک  آقای   -2 سارااورک  1-خانم 
رپرونده  د  باشند  می  المکان  مجهول  همگی  که  اورک 
عمومی  دادگاه  دوم  کالسه۹۶0۹۹8۶1۳0200۷0۳شعبه 
نهایی  تصمیم  بندرماهشهر  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
آقای  خواهان:  ۹۶0۹۹۷۶1۳0201۴2۵صادرگردیده.  شماره 
خوزستان- استان  نشانی  عبدالمحمدحمیدفرزندعبدالخضربه 
پالک18. فاز۳-خیابان12شرقی-  بندرماهشهر-  شهرستان 

فرزاداورک۳-آقای  سارااورک2-آقای  1-خانم  خواندگان: 
ملی  المکان۴-سازمان  مجهول  نشانی  به  همگی  اورک  رامین 
شهری۵-آقای  زمین  ماهشهرسازمان  نشانی  به  ومسکن  زمین 
خوزستان-بندرماهشهر-خیابان  نشانی  به  مقدمیان  جلیل 
ملک.رای  سندرسمی  تنظیم  به  پالک2۵.خواسته:الزام  قدوسی 
دادگاه:درخصوص دعوی آقای عبدالمحمدحمیدفرزندعبدالخضربه 
سکینه  مرحوم  مقدمیان2-وراث  خواندگان1-جلیل  طرفیت 

بیگلم هاشمی به نام های رامین-فرزاد-ساراهمگی اورک۳-اداره 
راه وشهرسازی ماهشهربه خواسته الزام خواندگان به انجام کلیه 
به  آنان  کاروالزام  اخذپایان  جمله  من  واداری  قانونی  مقدمات 
تنظیم سندملک به پالک ثبتی۹۵21دریکی ازدفاتراسنادرسمی 
به مساحت22۵مترمربع به ارزش منطقه ای ۳2/۴00/000ریال 
به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ۳1/000/000ریال 
که  نموده  مطرح  خودراچنین  دعوی  خالصه  خواهان 
درماهشهرواقع  زمین  قطعه  یک  درتاریخ۹1/۴/2۴،ششدانگ 
درفاز۳خیابان1۵شرقی ازخوانده ردیف اول خریداری نمودم وثمن 
معامله نیزپرداخت گردیده که می بایست خوانده دعوی جهت نقل 
وانتقال سنددردفترخانه اسنادرسمی حاضرگرددولی ایشان تاکنون 
مراجعه نکرده است،علی ایحال دادگاه باتوجه به دادخواست خواهان 
ومالحظه بیع نامه عادی پیوستی فی مابین خواهان وخوانده ردیف 
اول که حکایت ازصحت عقدبیع داردودادگاه بیع رامحرزدانسته واز 
آنجایی که عقودی که برطبق قانون واقع شده است بین متعاملین 
وقائم مقام آنان الزم االتباع است وآنان رابه اجرای چیزی که درآن 
تصریح شده است ملزم می نمایدوبلکه طرفین به کلیه نتایجی 

هم که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل 
که  موثری  دفاع  نیزخواندگان  نمایدوازطرفی  می  شودملزم  می 
ارائه  دادگاه  باشدبه  ازموجبات مخدوش شدن خواسته خواهان 
دعوی خواهان  دادگاه  ذکرشده  مراتب  به  اندلهذاباتوجه  ننموده 
رامحمول برصحت دانسته ومستندابه مواد1۹8-۵1۹قانون آیین 
دادرسی مدنی ومواد10-21۹-220-22۳-22۴-22۵قانون مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به استثنای خوانده ردیف سوم به 
کاروالزام  اخذپایان  جمله  من  واداری  قانونی  مقدمات  آثارکلیه 
ثبتی11/۹۵21دریکی  پالک  به  تنظیم سندملک  به  خواندگان 
ازدفاتراسنادرسمی به نام خواهان وپرداخت مبلغ 1/۳0۵/000ریال 
بابت هزینه دادرسی به طوربالسویه درحق خواهان صادرواعالم می 
حضوری  وسوم  اول  ردیف  خوانده  درخصوص  صادره  نمایدرای 
است ودرخصوص خواندگان ردیف دوم غیابی است ووفق مقررات 
وواخواهی  تجدیدنظرخواهی  قابل  مواعدمقررقانونی  درظرف 

درمراجع صالح قانونی می باشد.      شماره م.الف)1۶/800(
 دادرس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر

سیدمهدی موسوی

مفقودی 
کارت  شماره  با   2۶ ایران   2۵ 8۴2ع  ره  شما  به  چرخ  ده  ولوکمپرسی 

 بابل هوشمند۴10۳۹10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المنثی برگ سبز کامیون باری ایسوزو شماره شهربانی ۹۷۷ع 8۴ ایران ۳۳ مدل 1۳88 با 
شماره موتور ۶1۳۶۶۳ شاسی NAGNKR۵۵E08۷0۹0۴1مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
کار هوشمند امید اسماعیلی خطیر فرزند محمد رضا با کد ملی 20۶۴0۳۴2۵0با شماره 

 بابل کارت هوشمند 2۷۴0۳1۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به آقای حمید امین نژاد و سید جالل سید عاکفی  و جواد شاکری و 
ناهید عقیق و فریده درمانی استبنجانی خواهان آقای  حسن شادمان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
نبی اهلل صافی و غیره به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت مطرح  که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  چمستان  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  کالسه۹۴0۹۹81۹88۴00۹10 
۹۶/12/1۶ساعت 11 تعیین که به دستور دادگاه موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان حمید امین نژاد و سید جالل سید عاگفی  و جواد شاکری و ناهید عقیق و فریده درمانی 
استبنجانی  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 

وضمایم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف ۹۶/۷۴2 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی

ابالغ
 خواهان /شاکی منابع طبیعی شهرستان نور دادخواستی به طرفیت خوانده فرشته نجاتی 
تجربشی  حسین توکلی به خواسته خلع ید و غیر تقدیم دادگاه عمومی بخش چمستان 
شهرستان نور نبوده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش 
چمستان واقع در استان مازندران بخش چمستان خیابان شیخ فضل اهلل نوری روبروی 
20 متری شورا روبروی منابع طبیعی دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان ارجاع و به 
کالس ۹۴0۹۹81۹88۴010۴۹ ثبت گردیده است قرار کارشناسی انجام و کارشناس 
منتخب نظریه خود را اعالم نموده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرشته 
نجاتی تجربشی و حسین توکلی و درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به نظریه کارشناسی و دریافت و چنانچه 
اعتراض مستدلی  دارید ظرف مهلت یک هفته به این دادگاه اعالم نماییدم. الف ۹۶/۷۴1
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی

آگهی مفقودی

پرچخماقی،شماره  ته  لول  تک  کالیبر12مدل  زنی  ساچمه  جوازسالح 
سالح888۳11۶8ساخت ترکیه بنام فاضل زمانی فرزندمحمدصالح بشناسنامه2۵0۶،تاریخ 

تولد1۳۳۶محل صدورفارسان مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان گتوند

آگهی مفقودی
سفیدروغنی  رنگ  اف-اچ12)۶*۴(به  ولووتیپ  سیستم  کشنده  سبزکامیون  برگ 
بشماره  گازوئیل  سوخت  ایران1۴-۶8۴ع1۵نوع  پالک  مدل1۳8۳بشماره 
حسین  YV2AN۶0D۶۵T8۵211۷بنام  پالک  موتور۴۵۶۵28شماره 
1۳۵۶بشناسنامه۳۴1۳شماره  متولد   ازآبادان  صادره  نیافرزندکاظم  خنافری 

ملی181۶۴1118۳مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی
متالیک  ای  نقره  رنگ  8/1به  آی  ایکس  ال  پژوتیپ۴0۵جی  سبزخودروسواری  برگ 
موتور12۴8۹1۵22۴۶،شماره  ایران2۴-82۵ه1۳،شماره  پالک  بشماره  مدل1۳8۹ 
شاسی NAAM01CA0AR۵۳۳8۹۳بنام حمیدقدیری فرزندکشیش صادره ازآبادان 
بشناسنامه۴2۵وشماره ملی181۹2۳۵۷۵0مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.  
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی
برگ سبزکامیون کشنده سیستم ولووتیپ FH۴۴0 - ۶*۴/۳۴ برنگ سفیدروغنی مدل1۳۹0،نوع 
سوخت گازوئیل،شماره پالک ایران2۴-2۷۴ع۳8 شماره موتورD1۳۳00۷۵۳A1Aشماره شاسی 
NADAS02DXCT۹01۶۳8بنام عارف سعیدی فرزندعبود،متولد 1۳۵۶،صادره ازآبادان 

بشناسنامه2۵8 شماره ملی181۹۵۳۴0۷۳مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 1۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
یوسف هدایت  فرزند میر سلیم که به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در 
پرونده کالسه  ۹۵0008  شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد 
تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده در این شعبه حاضر شوید در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس 
و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید 

بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 21۳۶
جلیل حسین پور- دادیار شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 12 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1۳۹۶۶0۳۳101200۷0۶8- ۹۶/11/11جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی جمشید معدندار فرزند مقصود به 
شماره شناسنامه ۵0صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک باب خانه کلنگی و متروکه به 
مساحت 112مترمربع از پالک ۴۴۶فرعی از ۴اصلی سهمی روشنعلی نخبه زعیم ذیل 
ثبت صفحه 10۹دفتر ۳2۳محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، در خواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :۶۳۹
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :2۹ /۹۶/11 تاریخ چاپ دوم :1۴ /۹۶/12

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

آقای حیدر عبدالمحمدی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 11۷ 
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین آبی زیر جوی سوربان 
که از آقای ابراهیم علی ویسی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
۹۶-۵۹  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  
شماره 1۳۹۶۶0۳1۶00۷0012۹1  مورخ ۹۶/10/1۷ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه 
به مساحت ۷۹/۴8 متر مربع به نام آقای حیدر عبدالمحمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان وراث حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی 
می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حیدر عبدالمحمدی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول  1۴ /  11 /  1۳۹۶  تاریخ انتشار دوم 2۹ /  11 /  1۳۹۶

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی تهمتن  فرزند رضا خواهان  آقای امیر حسین 
حکیمی را د دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی تهمتن  به خواسته تقسیط  محکوم به مطرح 
که به این  شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه۹۶0۹۹81۹88۴00۳۷۹ شعبه اول دادگاه عمومی 
بخش چمستان ثبت و رسیدگی مورخ ۹۷/01/1۹ساعت 12 تعیین که به دستور دادگاه موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده مجتبی تهمتن 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 دریافت و در وقت  مقرر در جهت رسیدگی در دادگاه حاضر کردد م. الف ۹۶/۷۳۴
منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی

شهرداری طالقان
آگهی تجدید مناقصه عمومی

به استناد 1- موافقتنامه شماره 1620035 مورخ 96/10/18 و 2- موافقتنامه شماره  شهرداری طالقان در نظر دارد 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  96/10/27سازمان  مورخ    1641036 شماره  موافقتنامه   -3   96/10/19 1623683مورخ 
استانداری البرز پروژه های ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و بشرح مشخصات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

پایه مورد قبول مبلغ سپرده )ریال(مبلغ پروژه)ریال (عنوان پروژه 

1-بهسازی و زیر سازی 
5راه و ترابری 7/889/000/000394/450/000معابر شهری با آسفالت 

 2-ساماندهی معابر
4راه و ترابری 21/118/000/0001/055/900/000 شهری طالقان

3-تجهیز پارک و مبلمان 
5ابنیه 3/000/000/000150/000/000شهری 

شرایط :
داشتن )پایه5 راه و ترابری برای پروژه 1 و پایه5 ابنیه برای پروژه 3 و پایه 4 راه و ترابری برای پروژه  2(از معاونت محترم برنامه ریزی 
که ضمن شرکت در مناقصه ضمیمه اسناد خواهد گردید الزامیست. ) اساسنا مه شرکتها-صالحیت پیمانکاری برای پیمانکاران- 

مانده ظرفیت روزنامه رسمی – آگهی اخرین تغییرات(
شرکت کنندگان ، فقط می توانند با توجه به رشته مربوطه صالحیت پیمانکاری و سقف مجاز کار خود، ارائه پیشنهاد نمایند.

مهلت فروش اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخ 96/11/29 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 96/12/17 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات پس از آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/19آن روز می باشد.

تاریخ جلسه بازگشایی جلسه پا کت های پیشنهاد قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مناقصه می باشد که در روز یکشنبه 
مورخ 96/12/20 و در ساعت 14/30 بعدازظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد.

شرکت کنندگان با در دست داشتن مدارک الزم از جمله معرفی نامه - شماره اقتصادی کد پستی ده رقمی – شماره نمابر-شماره 
ثبت- نبش بانکی جهت دریافت اسناد منقصه به واحد حقوقی شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایید.

پیشنهاد دهندگان بایستی پس از دریافت اسناد، سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره 2171126033003بانک ملی شعبه 
شهر طالقان کد 2667 ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت)الف( مدارک شامل کپی شناسنامه مدیرعامل و هیئت مدیره 
رزومه کاری، کپی برابر اصل شده ی اساسنامه، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت اعالم شده در روزنامه رسمی و رتبه از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی متن مناقصه در پاکت )ب( و برگه پیشنهاد قیمت پس از امضای مجاز و مهر صفحات بصورت 

جداگانه الک و مهر شده در پاکت )ج( قرار داده و پس از تحویل به دبیرخانه شهرداری رسید دریافت نمایند. 
به پیشنهادات فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی 

که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکار خواهد رسید.

شرکت کندگان می توانند حهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و همچنین از محل اجرای پروژه بازدید نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جاری  حساب  به  را  500/000ریال  مبلغ  اسناد  از  هریک  دریافت  بابت  میبایست  مناقصه  در  کنندگان  شرکت 
0106440269008شهرداری واریز نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات پیمانکاران  ذیصالح مختار می باشد.
علی قاسم پور-   شهردار
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شرایط قطعی بهره مندی ازکسرخدمت های 
جدیدسربازی

رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات کسر 
خدمت 20 هزار نفر از فرزندان ایثارگران، رزمندگان و آزادگان را تشــریح 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار موسی کمالی در این باره گفت: 
در پی ابالغ بهره مندی ســاالنه 20 هزار نفر از فرزندان ایثارگران از کسر 
خدمت های جدید ســربازی و نیز اصرار نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی بر اجرای این قانون و بهره مندی همان 20 هزار نفر از افراد دارای 
باالتریــن امتیاز، با توجه به پاالیش انجام شــده از ثبت نام های این افراد، 
صدور کســر خدمت برای 20 هزار نفر دارای بیشترین امتیاز در هجدهم 

بهمن امسال ابالغ شد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی ســازمان های نیروهای مســلح از جمله سپاه، 
ارتش، ناجا و وزارت دفاع باید در اولین فرصت ضمیمه اجرای این قانون را 
در تمامی یگان های نیروهای مسلح فراهم کنند، اظهار کرد: بدیهی است که 
عدم اطالع از مقررات و عدم اجرا از هیچ یگانی پذیرفته نیست.رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه برای امسال 
چه کسانی می توانند از این کسرخدمت ها استفاده کنند، گفت: با توجه به 
جمعیت زیاد متقاضیان و افراد واجد شرایط ما پیشتر نیز به مجلس اعالم 
کرده بودیم که با اجرای این قانون افراد کمی می توانند از این تســهیالت 
بهره مند شــوند اما با توجه به اصرار مجلس و اجرای این قانون در مرحله 
نخست افرادی که والدینشان سابقه 28 و 2۹ ماه رزمندگی و آزادگی یا 28 
و 2۹ درصد ایثارگری دارند می توانند به یگان ها مراجعه کنند.کمالی افزود: 
همچنین تمامی افراد اعم از سرباز، دارای برگه اعزام به خدمت، دانشجو و 
... که در سن مشمولیت هستند نیز می بایست برای بهره مندی از این کسر 
خدمــت، به یگان های محل خدمت والدین خــود مراجعه کرده و ثبت نام 
اولیه در پلیس+10 شرط بهره مندی از این کسرخدمت ها نیست.وی با بیان 
اینکه برای ثبت نام کنندگان پیامکی ارســال نخواهد شد، گفت: همانطور 
که گفته شــد تمامــی افرادی که دارای 28 و 2۹ ماه ســابقه رزمندگی و 
آزادی یا 28 و 2۹ درصد جانبازی بوده یا تجمیع این ســوابق به اعداد 28 
و 2۹ می رســد، باید مراجعه کرده و پس از ثبت اطالعات در یگان مربوطه 
یک نســخه از تأییدیه را برای صدور کارت پایان خدمت برای ســربازان و 
نیز معافیت برای دیگر مشــموالن به پلیس+10 تحویل دهند.رئیس اداره 
سرمایه انســانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه چه شاخصی 
برای راســتی آزمایی ادعاهای مطرح شده موقع ثبت نام وجود دارد نیز به 
ایســنا گفت: افراد دارای 28 یا 2۹ ماه ســابقه ظرف حداکثر یک ماه باید 
ادعایــی که هنگام ثبت نام مطرح کرده اند را ثابت کنند. وی در پاســخ به 
ســوالی درباره اینکه آیا آموزش متصل به اعزام به جبهه نیز جزو ســوابق 
رزمندگی محسوب می شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: این آموزش ها نیز جزو 
سوابق جبهه اســت و اگر چنانچه که یگانی در این زمینه ابالغیه دریافت 
نکرده اســت باید از رده باالتر خود پیگیر دریافت این ابالغیه شود.کمالی 
ادامه داد: چنانچه ظرف مدت یک ماه افراد دارای امتیاز 28 و 2۹ نتوانستند 
ظرفیــت 20 هزار نفری را تکمیل کنند در ایــن صورت افراد دارای امتیاز 
2۷ نیــز می توانند به یگان هــا مراجعه کرده و ثبت نــام کنند که در این 
خصوص اطالع رســانی خواهد شد.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح درباره آن دسته از مشموالن و سربازان متولد سال ۷2 
و قبل از آن نیز اظهار کرد: این افراد به دو دســته تقسیم می شوند. دسته 
نخست افرادی هستند که دارای امتیاز 28 یا 2۹ هستند که طبق مقررات 
می توانند کسر خدمت خود را دریافت کنند اما دسته دیگر نیز هستند که 
مجموع امتیازات شــان به این عدد نمی رسد اما چنانچه تا تاریخ 1۹ آذرماه 
امسال به سربازی اعزام شده و پیش از این کسرخدمت های قدیمی ناشی از 
ایثارگری، رزمندگی یا آزادگی والدین خود را ثبت کرده باشند می توانند به 
ازای هر ماه خدمت ۹ روز کسر خدمت دریافت کنند؛ اما این کسرخدمت ها 
برای افرادی که پس از این تاریخ به سربازی اعزام شده باشند، معتبر نیست.

 نمایندگان اقتصادی روحانی
 به مجلس می روند

رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی از نشســت اعضای این کمیســیون با 
حضور نمایندگان دولــت و جمعی از نمایندگان 
سئوال کننده از رئیس جمهوری درباره وضعیت 

موسسات مالی غیرمجاز در امروز خبر داد.
بــه گزارش زمان به نقل ازخانــه ملت، محمدرضا 
پورابراهیمی داورانی درباره ارجاع نامه ســئوال از 
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری به کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی این مطلب را 
اعالم کرد.وی افزود: پس از ارجاع این نامه از سوی 
رییس مجلس به کمیسیون اقتصادی پیگیری های 
الزم انجام شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: رئیس جمهوری در نامه ای به کمیســیون 
اقتصادی مجلس آقایان ولی اهلل ســیف رئیس کل 
بانک مرکزی، محمد نهاوندیــان معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری و مســعود کرباسیان وزیر اقتصاد 
و امور دارائی را به عنوان نمایندگان دولت معرفی 
کرده تا در نشست مشــترک با نمایندگان سئوال 
کننده امروز در این کمیسیون موضوع بررسی شود.

گفتنی اســت مطابق با آیین نامه داخلی مجلس، 
کمیســیون اقتصادی باید طی مــدت یک هفته، 
نشست مشــترک بین نمایندگان سئوال کننده و 
نماینده ویژه رئیــس جمهوری را برگزار و گزارش 

جلسه مزبور را به صحن علنی مجلس ارجاع کند.

سازوکار جدید مجلس برای 
کوچک سازی ساختار دولت

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی ســازوکار 
جدیدی را با هدف کوچک ســازی ساختار دولت، 
طراحی کرده و ســازمان برنامه و بودجه را مکلف 
به اجرای آن نمودند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی 
نماینــدگان با الحاق بندی بــه تبصره 12 الیحه 
بودجه مقرر کردند در اجرای بند »الف« ماده 28 
قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک سازی 
ســاختار دولت، ســازمان برنامه و بودجه کشور 
مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی 
کشــور، حداقل پنج درصد از برنامه فعالیت های 
موازی، یکسان و غیرضرور دستگاه های اجرایی که 
از بودجه عمومی کشــور اعتبار دریافت می نمایند 
و در پیوســت شــماره ۴ این قانون درج شده اند 
را شناســایی و پیشــنهاد حذف یا ادغام آنها را به 
شورای عالی اداری ارائه نمایند. اعتبار بخش های 
ادغامی به ســازمان جدید، منتقــل و در صورت 
حذف برنامــه فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص 
نمی یابد.ســازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور نیز مکلف شدند در 
مقاطع ســه ماهه، گزارش عملکــرد این بند را به 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه دهند.

خبرخبر وزیــر اطالعات با بیان اینکه دشــمن درصدد 
حرمت شکنی مســئوالن است، گفت: رسانه ها 
بایــد با پرهیــز از پمپاژ روحیــه ناامیدی و با 
انعکاس مدبرانه مســائل در راســتای آرامش 

جامعه گام بردارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
ســید محمود علوی با اشاره به نقش ملت در 
سرنوســت کشــور، اداره حکومت اسالمی را 
مســتلزم اجرای احکام فــردی و اجتماعی و 
حکومتی دانســت و اگفت: اگــر در جامعه ای 
فرهنگ و اخالق و ســنن الهی حکم فرما شود 
به عــزت خواهد رســید.وزیر اطالعات گفت: 
ایجاد اختالف و از دست دادن فرصت ها هدف 
دشمنان نظام است و نباید با عملکرد ناپسند 
آنهــا را در رســیدن به آمال و آرزوهایشــان 
خوش بین کنیــم.وی، واکاوی کارکردها را در 
تقویت نقاط مثبت و رفع موانع موثر دانســت 
و افــزود: مجموعه کارگزاران نظام حکومتی با 
کارکرد خــود می توانند موجب تحکیم جامعه 
و نظام شــوند و اگر عمل صالح انجام شود نفع 
آن را می بینیم.علوی ثمره کارکرد شایسته را 

زندگی طیبه و رسیدن به عزت دانست.
وزیــر اطالعات با بیان اینکه دشــمنان نظام 
ذره ای از خصومت و بروز مشکالت علیه ایران 
اسالمی نمی کاهند، بیان داشت: برای مقابله با 
دشمنان عوامل عزت آفرینی گذشته را تقویت 
و تکرار کرده و مراقبت کنیم در درون خانواده 

و نظــام از اقدامات وحدت شــکن جلوگیری 
شــود.وی با اشــاره به روایتی از حضرت علی 
)ع(، پرهیــز از تفرقه، التزام بــه همگرایی و 
الفت و مهربانی به یکدیگر و خودداری از دامن 
زدن به مسائل اختالف افکن را از عوامل عزت 
امت ها برشمرد و گفت: شوراهای اداری باید 

کارکرد خود را متناسب با میزان رفع مشکالت 
مــردم بســنجند.علوی افــزود: بایــد زمینه 
اثرگذاری ترفندهای دشمنان را از بین ببریم.

وزیر اطالعات با اشــاره به وحدت موجود در 
استان بوشهر که با عقالنیت به رفع مشکالت 
پرداختند و در هفته های گذشته کوچکترین 

مســئله اجتماعی نداشــتند، افــزود: هرجا 
مســئوالن با یکدیگر وحدت داشتند و دست 
در دست یکدیگر قرار دادند مشکلی به وجود 
نیامده اســت.علوی با بیان اینکه در حالی که 
دشمنان در پی سیاه نمایی هستند نباید این 
فرصت را برای موج ســواری آنان مهیا کنیم، 
بیان داشت: رســانه ها باید به پرهیز از پمپاژ 
روحیه ناامیدی، تغییــر رویکردها و انعکاس 
مدبرانه مسائل و مشکالت در راستای آرامش 
جامعه گام بردارند.وی گفت: دشمنان درصدد 
دوقطبی کردن جامعه، شایعه پراکنی و حرمت 
شکنی مسئوالن هســتند و افراد درون نظام 
باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.وزیر 
اطالعات به افزایش روحیــه امید و بالندگی 
ملــت که ثمره آن حضــور میلیونی مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن در سراســر کشور است 
اشــاره کرد و افزود: خدمت به همگان وظیفه 
حکومت اســالمی اســت و در این بین میان 
مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی وجود نخواهد 
داشت و باید معیشت، حرمت، عدالت و امنیت 

افراد درون نظام تامین شود.

وزیر اطالعات: 

ایجاد اختالف، هدف دشمنان نظام است

آگهی
خواهان بتول بیرنگ فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده محمد شهرک فرزند 
امراله به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان کرمان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمان واقع در کرمان – 
چهارراه ارگ – دادگستری کل استان ارجاع و به کالسه ۹۶0۹۹8۳۴10۷0108۷ 
ثبت گردیده و برای 1۳۹۶/12/2۳ ساعت 8 صبح تعیین وقت شده است به مجهول 
المکان بودن وانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی  مدنی مصوب سال 1۳۷۹ مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد خوانده / خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده 
جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
و یا وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدهی است در صورت 

عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

آگهی
شماره پرونده :2/۹۶ش /8۷8  حوزه دوم شورای حل اختالف ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه :۹۶/11/11-108۳
خواهان :حافظ خلیلی فرزند محمد رضا با وکالت نعیمه معاف به وکالت نامه شماره: 2۶۹10 

خوانده:علیرضا تاجیک   خواسته : مطالبه خسارت
در تاریخ ۹۶/11/۷ جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تشکیل است. پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء رسیدگی را 
الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهان حافظ خلیلی فرزند محمد رضا با وکالت وکیل 
نعیمه معاف به طرفیت خوانده علیرضا تاجیک به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 11۵/000/000 ریال بابت خسارت وارده خودروی ال ۹0 به شماره انتظامی ۷۷ ایران 
8۳۷و ۹2 به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل  با لحاظ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ،محتویات پرونده مستندات ابرازی خواهان ،کارت شناسایی و اینکه خوانده  با 
وصف ابالغ جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ارائه نداده است  ادعای خواهان را وارد تشخیص 
و به استناد مواد 1۹8 و ۵1۵ قانون آیی دادرسی در امور مدنی و مواد ۵1۹ همان قانون 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ11۵/000/000 ریال بابت الباقی خسارت وارده 
به خودروی ال ۹0 به شماره انتظامی ایران ۷۷- 8۳۷ و ۹2 و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از مورخ ۹۶/۹/1۳ لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 
1/۶2۷/۵00 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این حوزه می باشد .
م الف 1756 خ- قاضی مشاوره حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین 

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست(                

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
فرشید  آقای  برای    ۹۶12۴1/10۴ کالسه  پرونده  در     ۹۶10۴۳288000۳8۶۷
خرسند به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 
ارجاع و وقت رسیدگی  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر 
برای مورخه 1۳۹۷/01/18ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 11۵ و180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 21۳۷
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹۵۶0۳010۶0002۷۶2 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی /خانم فاطمه کردفرزند عبداله بشماره شناسنامه ۴ صادره از ورامین در یک 
باب خانه /به مساحت 110متر مربع پالک 1۴۷8 فرعی از 2 اصلی واقع در..... قریه 
باغرین ورامین ....خریداری از مالک رسمی آقایان /.... شکر اله جوانمردی نسبت به 
چهاردانگ مشاع و عباس جوادی نسبت به دو دانگ مشاع  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/11/2۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/12/1۳

م.الف 929ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

متن آگهی 
محکوم له :محمد علی سگوند 

محکوم علیه : ایرج مرادی غجه بگ 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ایرج مرادی غجه بگ که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 2 شورای حل اختالف 
موجب  به   ۹۵0۹۹8۶۶۹0200۵۴0 کالسه  پرونده  در  آباد  خرم  قدوسی  مجتمع 
دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۹0200۳۶۹ مورخ 1۳۹۶/۹/1۹ صادره از شعبه دوم شورا 
حل اختالف مجتمع قدوسی حکم به الزام خوانده )محکوم علیه بنام ایرج مرادی غجه 
بگ (به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو لندروربه 
شماره انتظامی ۷۳-۶۳۹ط ۳1 در حق خواهان )محکوم له بنام محمد علی سگوند ( 
صادر و اعالم می نماید همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۶00/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نسز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فرزانه مدهنی .                                                   

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹۵۶0۳010۶000080۶و 
تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   1۳۹۵۶0۳010۶000202۵ اصالحی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم سلیمانی فرزند عیسی 
شناسنامه 2088  صادره از در ششدانگ یک باب خانه /به مساحت ۴۵/۹0 متر مربع 
ازپالک 1۹۵1فرعی از 100اصلیبرای عرصه و از پالک 2۴ فرعی از 100 اصلی اعیانی 
(واقع در ورامین خریداری از ماک رسمی آقای / محمد رفیع شیر کوند محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/11/2۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/12/1۳
م.الف 931ث - محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی مفقودی
 سند مالکیت خودرو سواری پژو ۴0۵ جی ال ایکس آی مدل 1۳۹0 به رنگ سفید 
روغنی با شماره انتظامی ۵۴۵س۷8 با شماره موتور 12۴۹00۹۳۵۷1و شماره شاسی 
NAAM11CA۹BE0۹00۹۷بنام سید محمد محمدی قلعه سری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای میثم سیف بخش فرزند ابراهیم 

شاکی  آقای خیراهلل نجف پور چوبی شکایتی علیه میثم سیف بخش مبنی بر تحصیل نامشروع 
مبلغ سی میلیون تومان وجه با ادعای اعتبار و نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی  مطرح که 
به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه ۹۵0۹۹8111۳000۷82شعبه 10۷ دادگاه کیفری 
دو شهرستان بابل 10۷ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/1/1۹ساعت 8:۳0 تعیین 
که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود و نیز در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 107 جزایی سابق رضا نجار فیروزجایی

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره1۳۹۶۶0۳۳10۵۷0018۴8هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
هاجردهکده فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه ۵۶۹۴ صادره از طسوج در ششدانگ 
اصلی   ۳۶0 از  فرعی   20 پالک  مترمربع  مساحت 1۹۴00  به  ساختمان  باب  یک 
قلعه  جمشیدیان  محمدعلی  آقایان  رسمی  مالک  از  محمدشهرخریداری  در  واقع 
سفیدی، هدایت اله زارع تاج آبادی، علی اصغر زارع تاج آبادی، غضنفر فسخودی 
به فاصله 1۵  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا   محرز گردیده است. 
روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می¬توانند  باشند  داشته  اعتراضی 
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.۴۵8 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده )مرحله دوم(
جدید  های  مغازه  :واگذاری  موضوع 

االحداث بازار ماهی فروشان
اجرای  در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری 
بند ششم مصوبه شماره 26 مورخ 96/9/22 شورای محترم 
اسالمی شهر رامسر نسبت به واگذاری مغازه های جدید 
االحداث بازار ماهی فروشان برابر آیین نامه مالی شهرداری 

ها و با شرایط ذیل اقدام نماید.
1- واجدین شرایط میتواند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
تامورخ 96/12/8به شهرداری  و جزئیات  از سایر شرایط 
رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811 -011تماس 

حاصل فرمائید.
2-متقاضیان میبایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی 
را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه 

بانکی به همان میزان ارائه نمایند.
3- درصورتی که برندگان اول - دوم - سوم حاضر به انعقاد 

قرداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/12/9خواهد بود.
مختار  پیشنهادات  قبول  یا  رد  در  رامسر  شهرداری   -5

است.
مظاهر باقرسلیمی شهردار رامسر

آگهی مزاید مرحله اول )نوبت دوم (

به  نظر دارد نسبت  کتالم و سادات شهر در  شهرداری 
از  ساداتشهر  هفتگی  بازار  ساماندهی  اجاره  واگذاری 
طریق مزایده برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها 
میتوانند جهت کسب اطالعات  نماید. متقاضیان  اقدام 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا 
تاریخ 96/12/7  به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
بحساب  کارشناسی  مبلغ  درصد   5 میزان  واریز   -1
تاریخ   - کتالم  شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری  سپرده 
دریافت اسناد 96/11/29 لغایت 96/12/7 وتاریخ تحویل 

پیشنهادات به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ96/12/10
روز  صبح   10 ساعت  پیشنهادات  گشایی  باز  تاریخ 
درصورتیکه   . بود  خواهد   96/12/12 مورخ  شنبه  سه 
قرداد  انعقاد  به  حاضر  سوم  و  دوم  و  اول  نفر  برندگان 
ضبط  ترتیب  به  شهرداری  بنفع  آنان  سپرده  نشوند 

خواهد شود.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مجتبی رضوانی شهردار کتالم و سادات شهر

لزوم شکستن انحصار دریایی 
چندکشور

 تاکید ترزا می 
بر پایبندی به توافق هسته ای

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: روند و شتاب 
توسعه در سواحل مکران چندان اثرگذار نیست.

امیردریادار حســین خانزادی با اشاره به اهمیت 
سواحل مکران گفت: همواره اعالم شده است که 
دو ســوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است 
اما آیا برای ما که یک کشور دریایی هستیم، این 
عبارت معنــا دارد؟ همچنین در خصوص اینکه 
گفته می شــود تمدن در ســواحل دریا یا 200 
کیلومتری ساحل مستقر اســت، آنچه اهمیت 
دارد کیفیت زندگی در این مناطق است. دریادار 
خانزادی با بیان اینکه باید انحصار تجارت دریایی 
را بشــکنیم، یادآور شــد: کلید توسعه تجارت 
دریایی افزایش جمعیت ساکن در کنار دریاست. 
در حــال حاضر ۷0درصــد مرزهای ما زمینی و 
۳0 درصــد دریایی اســت اما ایــن ۳0 درصد 
مرز دریایی بسیار ارزشــمند است و ۹0 درصد 
تبادالت تجاری ما از طریق مرزهای دریایی انجام 
می شود. از نظر ژئوپلیتیکی نیز ما در مرکز انرژی 
جهان قرار داریم و گذرگاه دنیا به حســاب می 
آییم و با توجه به داشــتن ســواحل طوالنی در 
کنار اقیانوس، باید به دنبال بهره مندی از اثرات 

آن باشیم.وی قدرت دریایی را کلید توانایی های 
یک ملت برای اســتحصال از منابع دریا عنوان 
و اظهار کرد: این قدرت شــامل ایجاد هماهنگی 
و ارتباط میان نــاوگان تجاری، ناوگان نظامی و 
توسعه زیرساخت های دریایی است. تا زمانی که 
در این زمینه ها به دیگران وابســته باشیم، آنها 
هر جا که بخواهند تحریم ها را پیش می کشند 
و ما را از این سه ضلع قدرت دریایی محروم می 
کنند.وی با تاکید بــر اینکه قدرت های دریایی 
دنیا تالش می کنند انحصار خود را حفظ کنند، 
گفت: راه شکســت این انحصار کسب مرجعیت 

در توسعه زیرساخت ها و صنایع دریایی است.

نخســت وزیر انگلیس گفت که وی و صدراعظم 
آلمان در دیدار با یکدیگر بر ادامه پایبندی شان 
به توافق هســته ای با ایران و لزوم اجرای کامل 
این توافــق تاکید کرده اند.به گــزارش زمان به 
نقل ازایســنا، ترزا می، نخست وزیر انگلیس که 
به برلین ســفر کرده اســت، روز جمعه با آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان دیدار کرد.وی پس از این 
دیدار در جمع خبرنگاران گفت که در دیدارش 
با مرکل بر لزوم اجرای کامل توافق هســته ای با 
ایران و تعهد آلمان و انگلیس به اجرای این توافق 
تاکید کرده اند.نخســت وزیر انگلیــس در ادامه 
سخنان خود با تکیه بر ادعاهای بی اساس غرب 

و آمریکا علیه سیاست های منطقه ای کشورمان، 
گفت: ما توافــق کردیم که به تالش برای حفظ 
توافق هســته ای با ایــران ادامه دهیــم اما ما 
نگرانی های مشترکی با آمریکا درباره فعالیت های 
بی ثبــات کننده ایــران در خاورمیانه داریم.وی 
افــزود: بنابراین ما آماده ایم تا اقدامات مناســب 
بیشتری را برای مقابله با این مسائل و اقدام علیه 
تهران به کار گیریم.بوریس جانســون وزیر امور 
خارجه انگلیس نیز درباره ادعای نقش ایران در 
حوادث اخیر در شمال اراضی اشغالی فلسطین 
و ســوریه ابراز نگرانی کرد.هفته گذشــته رژیم 
صهیونیستی حمالت هوایی را علیه سوریه انجام 
داد که در آن یک فروند جنگنده صهیونیســتی 
هدف پدافند ســوری قرار گرفت و ســاقط شد. 
مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شدند که این 
حمالت را در پاسخ به رخنه یک پهپاد ایرانی به 
حریم هوایی اسرائیل انجام داده اند.غرب و آمریکا 
تحت رهبری رژیم صهیونیستی در حالی ایران 
را به دست داشتن در اقدامات بی ثبات کننده در 
منطقه متهم می کنند که این کشورها خود عامل 

اصلی جنگ و ناآرامی در خاورمیانه هستند. 
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آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران 96/15

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت جهت تکمیل عملیات اجرایی پروژه پلی کلینیک خرمکوشک واقع 
در شهر اهواز به شرح ذیل، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران دارای صالحیت حداقل رتبه 3 رشته 
ابنیه و ساختمان، رشته 3 تاسیسات و تجهیزات و دارای سابقه احداث پروژه های درمانی هستند، دعوت 
بعمل می آید تا با ارائه معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ 
به  انتشار آگهی به محل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به آدرس تهران، خیابان کریمخان خیابان 

آفرین پالک 26 واحد مدیریت مهندسی و ساختمان مراجعه نمایند. 
موضوع تکمیل پلی کلینیک خرمکوشک اهواز 

مساحت حدود 4000 مترمربع در سه طبقه 
وضعیت فعلی پروژه، اسکلت بتنی نیمه کاره 

مبلغ برآورد عملیات باقیمانده : حدود 150 میلیارد ریال 
محل پروژه : اهواز کوی فدائیان اسالم )خرمکوشک(

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شماره مجوز 5441 . 1396 
www.shana.ir

 نوبت اول

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت 

ودرمان صنعت نفت

تجدید آگهی مزایده

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 8 مصوبه نشست شماره 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  14شورای 
از  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای  فروش 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1396/12/16

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

 اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان«
از 1۷۶۷- اصلی  به پالک شماره 28 فرعی  باب خانه  اینکه ششدانگ یک  به  نظر 
مورد تقاضای غالمرضا احمدی برهان آبادی واقع در راور خیابان 22 بهمن کوچه 
شماره  رای  باستناد  مربع  متر   ۵۹0،80 مساحت  به  کرمان    18 بخش   ۴ شماره 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  1۳۹۶۶0۳1۹00۴000۴۵۹مورخ ۹۶/0۵/1۴ موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی راور در مالکیت نامبرده قرار 
گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا بر حسب در خواست وارده به شماره 
۹۶/11021/۳۷۷۶/و – ۹۶/۹/20 مالکین بدینوسله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره ذیل ماده 1۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۹ صبح روز 
دوشنبه مورخ ۹۶/12/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله به مالک 
و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با 
معرفی مالک انجام چنانچه شخص و یا اشخاصی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشند بر طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳0 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده 8۶- آئین نامه قانون ثبت حداکثر 
ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به این اداره ثبت درخواست الزم جهت طرح 
دعوی به مرجع قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد 
و امالک راور تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد./. تاریخ انتشار : روز یکشنبه  ۹۶/11/2۹
م الف :384 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور – مرتضی کاربخش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مدیریت محترم روابط عمومی دادگستری کرمان 

خواهان حسین سام زاده طرفیت خوانده / خواندگان 1- شکوفه ساری اصالنی 2- علی 
ذهاب ناظوری ۳- معین امانی  به خواسته : الزام به تنظیم سند 

و وقت رسیدگی ۹۷/1/21  ثبت  پرونده ۹۶0۹۹8۳۴۶۶10088۵  به شماره کالسه 
وانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت 10:۳0 
آئین دادرسی  مدنی  قانون  به استناد ماده ۷۳  درخواست خواهان و موافقت شورا 
مصوب سال 1۳۷۹ مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده / 
خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا وقت مقرر 
است در صورت عدم حضور  بدهی  یابد  این شعبه حضور  در  فوق جهت رسیدگی 

شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
شورای حل اختالف شماره یک کرمان .

آگهی رونوشت حصر وراثت
سید زهرا خواجه  دارای شماره شناسنامه ۵88 فرزند سید اسماعیل متولد ۴۴ صادر 
از کرج بشرح دادخواست و به کالس ۷1۷/8/۹۶ از این شورا درخواشت حصروراثت 
نموده و جنین توضیح داده که شادروان محمود هراوند فرزند غالم حسن به شماره 
شناسنامه 1۵02 در تاریخ ۹۶/10/۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به.
شناسنامه  شماره  هراوند   محمود  پدر  نام  هراوند   صبا  خانوادگی   ونام  نام   1

۶۶۶011۵0۴2۴  نسبت فرزند متوفی
نام پدر محمود هراوند شماره شناسنامه  ونام خانوادگی محمد صدرا هراوند  نام   2

۶۶۶0120۷۷11 نسبت فرزند متوفی
اسماعیل  شماره شناسنامه  پدر سید  نام  ونام خانوادگی سید زهرا خواجه   نام   ۳

۴۹11۷۶2۹18 نسبت همسر متوفی
۴ نام ونام خانوادکی صفری لک  نام پدر محمد قربان شماره شناسنامه ۴210۹۳۶2101 

نسب مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهد شد. م الف 2۴۴1
شعبه هشتم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: ۹۶/ح۵۹2/1 
وقت رسیدگی:۹۷/01/18 ساعت 1۶:۳0

خواهان: گودرز نور محمدی   
خوانده: 1. حسین خان جمالی 2. فریبا صفر پور الواری به نشانی مجهول المکان 

خواسته: حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نسبت به ششدانگ خودرو 
۴۳1 س 2۳   ایران ۳1 به انضمام هزینه دادرسی.

خواهان دادخواستی تسلیم حوزه 1 حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه 
نموده است که پس از ثبت وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 
و یا یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و دروقت باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند، که در صورت 

حضور در مدت معین دادخواست فوق ابالغ شده محسوب خواهد شد. م/الف 21۷1
خوارزمشاهی- رییس حوزه یکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

 آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه ۹۶1۴۹1 دوم بازپرسی این شعبه شاهین محمد علی پور به اتهام 
کالهبرداری حسب شکایت مجید عباس پور تحت تعقیب قرار گرفته است. باعنایت به 
مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری  به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۳0 روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات، رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف 2۵۳2
 مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فردیس- باباخانی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شعبه اول شورای حل اختالف

کالسه پرونده: 1/۳۳۹/۹۶ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان : فرهاد کریمی فرزند احمد به نشانی جوانرود فاز 2 فرهنگیان کوچه دانش آموز 

منزل امیرعلیزاده 0۹188۵۹۶۳۹۴
خوانده :محمد ولی زاده فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای روز 20 / 1 / 1۳۹۷  ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین شده است. 
لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر 
برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواندتا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دبیر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان جوانروددادخواست را تحویل بگیرد.

آگهی فقدان اسنادمالکیت
شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب2برگ  نجاتی  رمضان  آقای 
شماره  به  سندمالکیت  که  است  مدعی  شماره28۶خرمشهر  دردفتراسنادرسمی 
خرمشهرموردثبت  پالک108/1بخش۷ناحیه2۷  ششدانگ  به  مسلسل8۵001۶مربوط 
سندقطعی10۵18۳-۷۶/10/۷دفتر   بموجب  که  شماره121صفحه۳۵۵دفترجلداول 
ودرخواست  مفقودشده  انگاری  بعلت سهل  است  منتقل شده  خانه18خرمشهربه وی 
صدورسندمالکیت نموده است لذادراجرای تبصره1اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت 
مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله ویاوجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی 
باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت10 روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت 
ویاسندخریداری به این اداره اعالم نمایدودر غیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک 
صادرواسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.     شماره م.الف)۹/12۳1(

احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهی مفقودی
 146623-CHAM2-3/4-CHOKE-GA-12 وینچسترمدل۳۷مارک  جوازاسلحه 

ساخت آمریکامفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1۳۹۶/11/1۵-تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳۹۶/11/2۹

شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
ازآبادان  بشناسنامه۹۹۶صادره  پدرجاسم  نام  پورعجم  حسن  حکیمه  خانم/آقای 
غالیه  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی 
درتاریخ۹۶/۷/۷درماهشهراقامتگاه  آبادان  صادره  بشناسنامه۶۴۹  دشتی  زاده  حسن 
بشناسنامه2۶۹صادره  پورعجم  حسن  عبارتنداز1-متقاضی1-شکراله  اش  ورثه  فوت 
حسن  ازآبادان۳-حلیمه  بشناسنامه۹۹۶صادره  پورعجم  حسن  ازهندیجان2-حکیمه 
پورعجم بشناسنامه۹۹۷صادره ازآبادان۴-کفایت حسن پورعجم بشناسنامه1202صادره 
حسن  ازآبادان۶-حمیده  بشناسنامه۹۹۵صادره  پورعجم  حسن  ازآبادان۵-سلیمه 
پورعجم بشناسنامه۷1۵ صادره ازآبادان۷-ساراحسن پورعجم بشناسنامه120۳صادره 
ازآبادان8-آمنه حسن پورعجم بشناسنامه1۳1۹۳صادره ازماهشهر.اینک باانجام تشریفات 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه بشورای حل اختالف حوزه مرکزی 
ماهشهرکد۴تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)1۶/80۷(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد4

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازهندیجان  بشناسنامه10صادره  پدرحبیب  نام  مموئی  مخمل  خانم/آقای 
مموئی  حبیب  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
بشناسنامه12۷صادره هندیجان درتاریخ۷۷/۶/۵درهندیجان اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق)فرزندمتوفی(2-ابریشم مموئی بشناسنامه1۳۵صادره 
ملی۶۶1۹۵02202صادره  بشماره  مموئی  ازبهبهان)همسرمتوفی(۳-خیری 
ازهندیجان۴-طالب مموئی بشماره ملی۶۶1۹8۹۴12۷صادره ازهندیجان۵-زیبامموئی 
بشناسنامه۶۶1۹۵028۶۵صادره ازهندیجان۶-بمونی بشماره ملی ۶۶1۹۵02210صادره 
بشماره  ازهندیجان8-نعمت  ملی۶۶1۹۵021۹۹صادره  بشماره  ازهندیجان۷-صدری 
ملی۶۶1۹۵022۹۶صادره ازهندیجان)همگی فرزندان متوفی وشهرتشان مموئی می باشد.( 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه بشورای حل اختالف 
حوزه مرکزی ماهشهرکد۴تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.        شماره م.الف)1۶/808(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد4

آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:غالمرضا.نام خانوادگی:مسجدی گماری.نام پدر:صفر.شغل:نشانی 
اقامت:گتوندصالح شهرخیابان مولوی.مشخصات محکوم علیه:نام:1-جهانشاه2- محل 

مجتبی۳-فاطمه.نام خانوادگی:1-مسجدی گماری2-قهاری۳-منتظری نجف آبادی.نام 
پدر:1-صفر2-محمدحسن۳-محمود شغل:نشانی محل اقامت:گتوندصالح شهرخیابان 
اختالف  حل  ۹۶/۹/2۵شورای  شماره2۳۵مورخ  دادنامه  موجب  به:به  مولوی.محکوم 
)تنفیذنامه( عقدبیع  اثبات  به  محکوم  خواندگان  علیه  محکوم  قضائی  گتوندحوزه 

وانتقال درحق محکوم له سنداتومبیل پژوسواری بشماره پالک۶۹۷س۹۷ایران1۳مبلغ 
۶0/000/000ریال باتمام هزینه دادرسی به مبلغ هفتصدونودهزارریال.نیم عشرآن به 
مبلغ سه میلیون ریال می باشد.به استنادماده۳۳قانون شوراهای حل اختالف محکوم 
علیه مکلف است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجرابگذاردویاترتیبی 
برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهد ومفادرای بدهددرغیراینصورت طبق قانون اجرای 
احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.    شماره 

م.الف)1۶/1۹۶(
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهرستان گتوند

بررسی وضعیت تامین آب شهرهای علی آبادکتول و 
فاضل آباد

سلیمانی- گلستان: در نشستی با حضور علی اصغر قانع معاون برنامه 
ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور، وضعیت تامین آب شهرهای 

علی آبادکتول و فاضل آباد بررسی شد.
این نشست در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای 
کشور و با حضور نماینده شهرستان علی آبادکتول در مجلس، فرماندار علی 
آبادکتول، معاون بهره برداری و معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و 

فاضالب استان گلستان برگزار شده است.
قانع در این نشست با اشــاره به اهمیت تامین آب شرب برای مسئوالن 
شرکت مهندسی آبفای کشور، تصریح کرد: در استان گلستان و شهرهای 
علی آبادکتول و فاضل آباد اقدامات خوب و قابل توجهی در این خصوص 
انجام شــده است. به گفته وی، با این حال شرکت مهندسی آبفای آماده 

همه نوع کمک برای تامین مطلوب تر آب شرب در استان گلستان است.
در ادامه این نشست نماینده و مسئوالن شهرستان علی آبادکتول به بیان 
برخی مشکالت این منطقه در تامین آب شرب پرداختند و راهکارهای 
متعددی جهت رفع مشــکالت تامین آب شرب منطقه در تابستان آتی 
مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که منجر به نتایج راهبردی مناســبی 

گردید.

برگزاری دومین یادواره ملی شهدای ادیان توحیدی 
در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: دومین یادواره ملی شهدای ادیان توحیدی در محل 
آرامســتان آشوریان اسالمشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاداسالمی اسالمشهر، این مراسم توسط اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و با همکاری سایر دستگاهها ، نهادها و ارگانهای شهرستان 
اسالمشــهر از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی با حضور جمعی از 
خانواده های شهدای ادیان توحیدی، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ومسئولین استانی و شهرستانی برگزار 
شد.  گفتنی است: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر ضمن همراهی 
و همکاری های الزم جهت برگزاری این مراسم، با دعوت از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه شهرستان اقدامی مؤثر در جهت پوشش و انعکاس خبری 

مراسم فوق نمود.

بازسازي شبكه هاي فاضالب شهر 
بندرعباس با روش نوین لوله شكافي

از  هرمزگان  آبفاي  توسعه  و  مهندسي  معاون 
بازسازي شبکه هاي فاضالب شهر  و  آغاز اصالح 
 Pipe یا لوله شکافي  نوین  روش  به  بندرعباس 

Bursting براي اولین بار در استان خبر داد.
به گزارش زمان؛ سعید صادقي گفت: در حال حاضر 
با این تکنولوژی شبکه های فاضالب برخي محالت 
شرق بندرعباسبلوار سوم خرداد و بلوار 12 فروردین 
و خیابان فدائیان اسالم( و رسالت شمالي حدفاصل 
چهارراه پردیس تا گفتگوي تمدن ها در مجموع 
به طول 1۴00 متر در مدت زمان کمتر از یک ماه 
اصالح و بازسازي شد. وي افزود: براساس طرح های 
پژوهشی انجام شده، اجرای پروژه اصالح شبکه به 
روش مدرن Pipe Bursting در مجموع صرفه 
جویی اقتصادی کالن داشته و این پروژه با توجه به 
عدم وابستگی خارجی و تکیه بر دانش فنی مهندسان 
داخلی، گامی بلند در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تفکر دانش بنیان است.  وي با 
اشاره به مشکالت عمده شبکه هاي فاضالب، تصریح 
کرد: شبکه های قبه دلیل مجاورت و سطح باالی 
آب زیر زمینی شور متصل به دریا دچار تنش شدید 
خوردگی شده که با پیشرفت خوردگی و فرسودگی 
لوله ها آب زیر سطحی متصل به دریا به این شبکه 
ها راه پیدا کرده و با افزایش شدید میزان مواد محلول 
قیمت  افزایش  موجب  خام  فاضالب  در  معدنی 
تصفیه هر متر مکعب فاضالب مي شود. مهندس 
صادقي تاکید کرد: اصالح تاسیسات زیربنایی به ویژه 
تاسیسات فاضالِب در حال بهره برداری که امکان قطع 
جریان ندارد، بسیار زمان بر بوده و با هزینه های گزاف 
به روش های متعارف قابل انجام است اما با تدبیر 
انجام شده در معاونت مهندسی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان و شناسایی شرکتهای دانش بنیان به عنوان 
سومین استان توانست با استفاده از این تکنولوژی 
مدرن، فرآیند اصالح و بازسازی شبکه های فاضالب 
شهر بندر عباس را عملیاتي کند. به گفته وي؛ در این 
روش مدرن که تنها ده درصد شبکه حفاری مي شود 
و در آن نیازي به انسداد معابر نسیت، لوله قدیمی از 
محل این حفاری با لوله های پلی اتیلن تک جداره که 
در مقابل خوردگی مقاوم هستند و امکان نفوذ آب 
زیرر زمین متصل به دریا در آن میسر وجود ندارد، 

جایگزین مي شود.

خبرخبر ثریا لطیفی- خبرنگار زمان: پروژه گازرسانی به 
11 روستای هزارجریب شهرستان نکا عصر روز 
پنجشنبه با حضور استاندار مازندران و جمعی از 

مسئوالن استانی و محلی به بهره برداری رسید.
»جعفر احمدپور« مدیرعامل شرکت گاز استان 
در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به 11 
روستای هزارجریب شرق مازندران در روستای » 
سه کیله« نکا اظهار کرد: تالش برای گازدار کردن 
روستاهای باالی 20 خانوار در استان مازندران با 
قوت در دست انجام است و تالش های مختلفی از 
غرب تا شرق استان انجام شده و در حال انجام 
است. وی با اشاره به گازرسانی منطقه هزارجریب 
شرق مازندران، افزود: هیچ گاه فکر نمی کردیم که 
روزی شاهد روشن شدن شعله های گاز در این 
مناطق دورافتاده و صعب العبور باشیم ولی اکنون 
آنچه در ذهن تصور نمی شد، عملی شده است و 

باید شاکر خداوند باشیم.
مدیرعامل گاز مازندران با بیان اینکه با هماهنگی 
انجام شده با وزارت نفت، همه روستاهای باالی 
20 خانوار در نقاط مختلف کشور از نعمت گاز 
برخوردار می شوند، یادآور شد: بر همین اساس 
مازندران  خانوار شرق  باالی 20  روستای   1۵1
در دستور گازرسانی قرار گرفت. احمدپور گفت: 
از 1۵1 روستای باالی 20 خانوار شرق مازندران، 
۷8 روستا در شهرستان نکا واقع شده است که 
بهره برداری از 11 طرح گازرسانی به 11 روستا 
از نعمت گاز  اکنون اجرایی شده است و مردم 
طبیعی، سالم و پاک برخوردار شدند. وی اظهار 
منطقه  روستای   11 به  گازرسانی  برای  کرد: 
هزارجریب نکا، 11 کیلومتر شبکه و سه ایستگاه 
و یک هزار علمک جاگذاری شده است که 1200 
خانوار منطقه شرق مازندران از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می شوند. مدیرعامل گاز مازندران اجرای 

پروژه ها با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، بهبود 
فرآیند پروژه ها و کار در مدت زمان تعیین شده 
را از مهم ترین سرفصل های گازرسانی مازندران 
عنوان کرد و ادامه داد: رعایت ایمنی از مسائل 
با  مهم در کار است. احمدپور خاطرنشان کرد: 
العبور  و صعب  منطقه  بودن  کوهستانی  وجود 
عملیات  مازندران،  استان  در  مسیرها  بودن 
طرف  از  و  انجام  حال  در  جدیت  با  گازرسانی 
به  اتمام گازرسانی  پایان سال ۹۷  این شرکت، 
بهره برداری  از  وی  است.  شده  اعالم  روستاها 
پروژه گازرسانی به 2۷ روستای مازندران با اعتبار 
1۳۳ میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد و 

گفت: برای این روستاها بیش از 11۹ هزار متر 
شبکه گذاری انجام شده است. احمدپور افزود: در 
این روستاها یک هزار و ۵00 علمک روی شبکه 
گازدار نصب شده و با گازدار شدن این روستاها 
اشتراک پذیری، یک هزار و 2۵۵  فرایند  انجام  و 
بهره مند  گاز طبیعی  نعمت  از  روستایی  خانوار 
شدند. وی گفت: شرکت گاز استان با همه توان 
به روستاهای  را  تا گاز طبیعی  است  در تالش 
باالی 20 خانوار برساند و در ادامه این راه نیازمند 
تالش و همکاری همه نهادهای خدمات رسان و 
همچنین تأمین اعتبارات است. فرماندار نکا نیز 
افزود: گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار 

براساس برنامه ریزی های انجام شده در حال انجام 
است و اکنون با گازرسانی به روستاهای باالدست 

نکا، شاهد شکوفایی در این بخش خواهیم بود.
به  گازرسانی  با  اینکه  بیان  با  احمدی  جعفر   
روستاها، آرزوهای بزرگ مردم منطقه هزارجریب 
و روستاهای باالدست بخش مرکزی در استفاده 
تالش  شد:  یادآور  شد،  محقق  پاک  از سوخت 
داریم تا خدمات مختلفی در بخش های مختلف به 
روستاییان ارائه شود تا طعم شیرین خدمت توسط 

مردم حس شود
وی تصریح داشت: گازرسانی به مناطق کوهستانی 
و سخت گذر مازندران در دولت یازدهم و همزمان 
با هدف  ساری  دامغان-  گاز  لوله  ایجاد خط  با 
تامین سوخت پاک برای این مناطق و جلوگیری 
از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در دستور 
کار قرار گرفت. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه 
در مجلس شورای اسالمی در مراسم گازرسانی 
به روستاهای هزارجریب نکا گفت: بهره مندی 
مناطق محروم و سخت گذر استان مازندران از 
نعمت گاز طبیعی امری ضروری است که این مهم 
در شرق مازندران با قوت در دست انجام است. 
علی محمد شاعری افزود: برای این منظور تا پایان 
سال ۹۷ سعی داریم به بیش از 1۵0 روستای 
با  مازندران  شرق  محروم  و  کوهستانی  مناطق 
اعتبار 2۵0 میلیارد تومانی گازرسانی شود. وی 
گفت: طی فعالیت های مختلف انجام شده برای 
رفع محرومیت ها، در زمینه آبرسانی به مناطق 
محروم و دارای مشکل آب شرب، گام های بلندی 

برداشته است و همچنین در دست انجام است.
شاعری افزود: باید تالش شود که زیرساخت های 
در زمینه آب، گاز و راه در نقاط مختلف شرق این 
استان توسعه بیشتر یافته و همگان از نعمت های 

مختلف و امکانات بهره مند شوند.

مشعل گازرسانی 11 روستای 
هزارجریب نکا روشن شد 

ممیزی  مرحله  اولین  رشت:  منکویی- 
 TUV سیستم یکپارچه توسط ممیزین شرکت
NORD در سالن کنفرانس شرکت سهامی برق 

منطقه ای گیالن برگزار شد.
 مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن در اولین مرحله 
ممیزی سیستم یکپارچه گفت: در شرکت برق 
گیالن شاهد تحولی شگرف هستیم و مسیر و 
رویکردی جدید در شرکت شروع شده است. این 

رویکرد جدید در زمینه های مختلف فنی، غیر 
فنی، مالی، فرهنگی، مدیریت، ورزش و ... در حال 
نهادینه شدن است و کسب دستاوردها و موفقیت 
های بزرگ در سالهای قبل بیانگر این تغییر رویکرد 
در شرکت می باشد. کار سیستمی و بهبود مستمر 
در شرکت مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در 
ممیزی از شرکتها با توجه به اینکه نگاه بیرونی 
عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد می 
تواند فرصت مغتنمی را برای شرکت فراهم کند 

تا شرکت مسیری را که در پیش گرفته به خوبی 
طی کند و این مسیر تعالی را ادامه بدهد. در اولین 
مرحله ممیزی سیستم یکپارچه مهندس موسی 
پور سر ممیز شرکت  TUV NORD ضمن 
تشکر از همراهی کارکنان برق گیالن جهت فراهم 
آوردن محیط مناسب و انجام ممیزی مطابق برنامه 
، گفت:بررسی های انجام شده در ممیزی مرحله 
اول با توجه به کمبود وقت طی یک فرایند از چند 

واحد به عنوان نمونه انجام شد. 

 برگزاری اولین
 مرحله ممیزی 

سیستم یكپارچه  برق 
منطقه ای  گیالن
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 ایران،کمیسیونر کنترل و پیشگیری
 از بیماری های غیرواگیر شد

قائم مقام وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امور بین الملل گفت: 
با اعالم رسمی سازمان بهداشت جهانی، حسن هاشمی وزیر بهداشت 
کشورمان به صورت رسمی به عنوان کمیسیونر کنترل و پیشگیری از 

بیماری های غیرواگیر این سازمان انتخاب شد.
محسن اسدی الری افزود: بیماری های غیرواگیر علت مرگ ۷۵ درصد از 
مردم کشور است و سازمان بهداشت جهانی نیز تاکید زیادی بر کنترل این 
بیماری ها در جهان دارد در همین راستا کمیسیون عالی رتبه ای متشکل 
از بیست و دو عضو و به ریاست مشترک چهار رئیس جمهور و وزیر برای 
هدایت برنامه های مشترک در سطح جهان تشکیل داده است و ایران نیز 
به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، سند کنترل و پیشگیری از بیماری های 

غیرواگیر را تصویب کرد. 
وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت چندین بار از ایران به عنوان یکی 
از کشورها و الگوهای موفق کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر یاد 
کرده و مقرر شده که گزارش پیشرفت های ایران در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد در سال 2018 ارائه شود.

 اهمیت آموزش و پرورش در چشم جامعه
 کاهش یافته است

وزیر آموزش و پرورش گفت: اهمیت آموزش و پرورش در چشم جامعه 
کاهش یافته است و مردم دیگر برای آموزش و پرورش و فرزندان خود 

اهمیتی قائل نیستند.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در چهارمین همایش ملی 
روان شناسی مدرسه در دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی اظهار داشت: 
باید اعتراف کنیم یکی از ویژگی های فرهنگ سازمانی اموزش و پرورش 

مقاومت در برابر تغییر است.
وی ادامه داد: در شرایط موجود با وضعیت مطلوب فاصله داریم و هرچه 
فاصله بیشتر می شود ضرورت تحول بیشتر خواهد شد و هرچه تحول 

تاخیر داشته باشد این فاصله بیشتر می شود.
و  آموزش  نظام  تحول  حوزه  در   شاید  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرورش نیازمند این است که به سرعت وارد عرصه های تحولی شود و این 
گستردگی که بین محتوای درسی وبرنامه پرورشی در مدارس با نیازهای 
اجتماعی بیرون از مدارس به وجود امده است، آموزش و پرورش ما را بسیار 
منزوی کرده است. بطحایی یاداور شد: اهمیت اموزش و پرورش در چشم 
جامعه کاهش یافته است و مردم دیگر برای اموزش و پرورش و فرزندان 

خود اهمیتی قائل نیستند.

چاقی معضلی برای سالمت  ایرانیان
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: مشکل 
اضافه وزن و چاقی به وجود آمده در بانوان در سال ۹۵، ۶2درصد و در 

آقایان ۵۷ درصد بوده است.
هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با 
بیان اینکه صنایع غذایی کشور، نقش بسیار مهمی در تامین غذای کافی و 
ایمن و با کیفیت و سالم در کشور برعهده دارد ، گفت: حدود ۳0درصد از 
سبد غذایی خانواده ها را امروزه صنایع غذایی کشور تامین می کند؛بخشی 
از آن هم که حدود ده درصد است از طریق صنف تامین می شود و 

۶0درصد دیگر، غذایی است که در خانه طبخ می شود.
وی ادامه داد: صنایع غذایی کشور ما توان بسیار خوبی دارد. 12 هزار 
کارخانه تولید مواد غذایی داریم که شبکه ای برای تامین غذای کشور 
فراهم کرده اند و انواع و اقسام محصوالت غذایی با اشکال بهداشتی و با 

کیفیت و رعایت شرایط فنی را تهیه و در سبد خانوار عرضه می کنند.

خبر

برگزاری آزمون های پیشرفت 
تحصیلی در مدارس ممنوع شد

درباره  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
غیردولتی  مدارس خاص  ورودی  آزمون  برگزاری 
متوسطه اول گفت: مسئوالن ذیربط با هماهنگی 
خود مدیران مدارس چاره اندیشی کرده اند تا آنها 
نیز همانند مدارس سمپاد و نمونه دولتی آزمونی 
برگزار نکنند، بنابراین مدارس خاص غیردولتی در 

سال آینده آزمون نخواهند داشت.
مهدی نوید ادهم با بیان اینکه 2۷ بهمن 1۳۵8 
پرورش در شورای  و  آموزش  عالی  قانون شورای 
عالی انقالب فرهنگی مصوب شد اظهار کرد: شورای 
عالی آموزش و پرورش سابقه بیش از صد ساله دارد  
اما بعد از انقالب و در سال 1۳۵8 بود که به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی و سپس دو مرتبه به 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
نویدادهم افزود: شورای عالی نهادی فرادستگاهی 
است و  یکی از بزرگترین سیاست هایی که در آن 
اتخاذ شد، سند تحول بنیادین بود که با همت و 
تالش جمع زیادی از متخصصان که بنده جزئی از 
آن ها بودم، تدوین شد. این سند در سال 1۳۹0 در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و به 
قدری حائز اهمیت بود که مقام معظم رهبری تعبیر 
بلندی راجع به آن بکار برده اند. کمتر سندی داریم 
که ایشان درباره آن فرموده باشند » جامع، پیشرو و 

قابل افتخار است.«

 همكاری سوئیس و تهران
 در حوزه مدیریت بحران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
المللی  بین  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  تهران 
برای تسریع در اجرای طرح های نوسازی را امری 

ضروری دانست.
احمد صادقی در جریان بازدید سفیر سوئیس از 
مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران که 
با هدف افزایش زمینه همکاری های مشترک میان 
شهرداری تهران و نهادهای علمی و اجرایی سوئیس 
در حوزه های تاب آوری شهری و مدیریت بحران 
انجام شد، گفت:  و سوانح  از حوادث  ناشی  های 
شهرداری تهران در حوزه تاب آوری شهری و ارتقای 
آمادگی و توان شهر برای مقابله با حوادث و سوانح 
از جذب ظرفیت بخش خصوصی و نیز همکاری 
های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود  استقبال 
می کند. جانشین شهردار در شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه 10 درصد 
از جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند 
به برنامه جدید و گسترده دولت و مدیریت شهری 
برای نوسازی بافت فرسوده پایتخت اشاره کرد و 
گفت: بهره گیری از ظرفیت های بین المللی برای 
تسریع در اجرای طرح های نوسازی ضروری است 
و زمینه های مناسب برای جلب مشارکت بخش 
خصوصی داخلی و خارجی در این حوزه فراهم شده 

است.

خبر

جلسه  دیروزدر  دوازدهم  دولت  سخنگوی   
علنی مجلس اعالم کرد: نیمی از یارانه بگیران 

باید حذف شوند.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی )شنبه 28 
جزییات  بررسی  جریان  در  و  مجلس  بهمن( 
الیحه بودجه سال ۹۷، در موافقت با پیشنهاد 
یارانه ها  بابایی در خصوص هدفمندی  حاجی 
ارقام  سازی  شفاف  بر  تصمیم  اظهارداشت: 
و  موافقت  با  که   ۹۷ سال  بودجه  احکام  و 
بود، شرایط خوبی  مواجه  نیز  همراهی دولت 
از  مردم  تا  کرده  فراهم   ۹۷ سال  برای  را 
مسئوالن  آینده  سال  برای  بدانند  اکنون  هم 
را  اقدامی  چه  است  قرار  اجرایی  و  تقنینی 

انجام دهند.
از  اینکه  بیان  با  دوازدهم  دولت  سخنگوی 
اینرو پیشنهاد مجلس برای اینکه تمامی ارقام 
درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت 
نشان  صریح  بسیار  کرد،  موافقت  آن  با  نیز 
می دهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ 
داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال 
تومان  میلیارد  هزار   ۴۶ حدود  چیزی  جاری 
می  پرداخت  ها  خانواده  نقدی  یارانه  برای 

کنیم.
در سنوات گذشته این رقم ۴2 هزار میلیارد 
تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت 
یارانه خانواده های تحت پوشش افزایش یابد، 
در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان در سال 

نقدی  یارانه  پرداخت  به   ۹۵ به  نسبت   ۹۶
اضافه شده است.

به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
برای  حاضر  حال  در  که  رقمی  جمع  اینکه 
خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد 
برنامه  یک  در  دولت  داد:  ادامه  است،  تومان 
برخی  حداقل  با  شده  هماهنگ  پیش  از 
به  بتواند  اینکه  برای  مجلس  نمایندگان  از 
برای  نظر  مورد  منابع  بپردازد،  دیگر  اقدامات 
افراد یارانه بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان 

این  و  تومان کاهش داد  میلیارد  به 2۳ هزار 
موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در روال قبلی 
در الیحه بودجه 2۳ هزار میلیارد تومان بود 
شد،  اضافه  آن  به  تومان  میلیارد  هزار   ۷ که 
ارتقا  تومان  میلیارد  هزار   ۳0 به  آن  میزان 
یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم 
می  دریافت  یارانه  قبال  که  را  مردم  از  نیمی 
کردند، را از این مجموعه خارج کنیم که این 
مسئله مغایر با اراده مجلس است که باید ابزار 

کار فراهم شود.
نوبخت با بیان اینکه آنچه که پیشنهاد شد و 
مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها 
بودجه  و  برنامه  به عنوان رییس سازمان  من 
نیز اعالم کرده اما دولت هر آنچه را که مجلس 
اراده کند، با آن هماهنگ است و برخالف نظر 
نمی  انجام  را  اقدامی  مستقال  دولت  مجلس، 
دهد، گفت: با این روال که با ۴1 هزار میلیارد 
تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی 
هزار   ۴۶ به  نسبت  هست،  نیز  معقول  که 
میلیارد تومان فعلی فاصله ای وجود دارد که 
باید تالش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی 

هستند را حذف کنیم.
وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز 
با  نشود،  حذف  دیگر  کسی  مستغنی  افراد 
باشند.  داشته  موافقت  شده  مطرح  پیشنهاد 
با  مجلس  نمایندگان  که  است  ذکر  به  الزم 
سقف  افزایش  درباره  بابایی  حاجی  پیشنهاد 
مخالف  ها  یارانه  هدفمندی  درآمدی  منابع 

کردند.
افزایش  که  بود  آمده  مذکور  پیشنهاد  در 
 ۳0 از  غیرنقدی  و  نقتی  های  یارانه  اعتبار 
هزار میلیارد تومان تا ۴1 هزار میلیارد تومان 
یا  و  تبصره  این  درآمدهای  افزایش  محل  از 
افزایش  طریق  از  جدول  اجرای  در  جابجایی 

مصرف و براساس برنامه ششم بالمانع است.

سخنگوی دولت دوازدهم:

50درصد یارانه بگیران باید حذف شوند

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پراید )صبا( جی تی ایکس به شماره پالک ایران ۹1۳/۷2ق ۷1 و 

شماره موتور 00۵۳۶۵۴2و شماره شاسی 1۴12282۹۹18۹۶s مفقود و فاقد اعتبار است .
بهشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه متهم آقای مهدی بیرانوند به اتهام فک پلمپ و موضوع شکایت سازمان 
میادین خرم آباد در پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶12۳00۵۶۴ تحت تعقیب می باشند 
فلذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری 1۳۹2 به متهم مذکور ابالغ می 
شود که در جلسه رسیدگی مورخ 1۳۹۷/1/20 ساعت 08:۳0صبح در شعبه 102 
دادگاه کیفری دو خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور بهم رسانند بدیهی است در 

صورت عدم حضور وفق مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – هادی عیدی . 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶12200۷۹۷ شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
خانم   : شاکی  شماره ۹۶0۹۹۷۶۶1۳۷010۷۶  نهایی  (تصمیم  سابق  جزایی   10۳(
آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  حسین  درویش  فرزند  نادی  شیرین 
شهرک پارسیلون کوثر 1 –متهم :آقای امین سپه وندی فرزند چراغعلی به نشانی 

لرستان –خرم آباد مجهول المکان –اتهام :1-ضرب و جرح عمدی 2-ترک انفاق 
گردشکار : دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی و با 

استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امین سپهوند فرزند چراغعلی دائر بر ترک انفاق ،ایراد 
ضرب و جرح عمدی نسبت به همسرش خانم شیرین نادی فرزند درویش حسین موضوع 
کیفر خواست شماره ۹۶10۴۳۶۶1100۴۳۹۴ دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت 
شاکی مبنی بر اینکه ) آقای امین سپهوند شوهرم است در تاریخ ۹2/2/12 با هم عقد کردیم 
و در همان تاریخ نیز عروسی کردیم ایشان اعتیاد به مواد مخدر دارد و چندین بار نیز ایشان 
را ترک داده ام امسال در تیر ماه بود که مرا کتک کاری کرد و دهانم و دست چپم را مجروح 
کرد و مرا از خانه بیرون کرد و بچه ام را نیز نزد خودش نگه داشته است و تا کنون نیز هیچ 
کس را دنبال من نفرستاده است من تامین جانی ندارم به محض اینکه برگردم چاقو را در 
می آورد و مرا کتک می زند و بخاطر این موارد حاضر نیستم برگردم سر زندگی و خواهان 
طالق هستم (متهم در تمام مراحل تحقیقات متواری بوده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز 
علیرغم ابالغ شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است بنابراین با عنایت به شکایت 
شاکی، گواهی گواه ،گواهی پزشکی قانونی در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی بزهکاری 
متهم محرز است لذا مستندا به ماده ۷0۹ و ۷1۴ قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 
نامبرده به پرداخت 1-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازو و ساعد دست چپ 2- دو 
درصد دیه کامل بابت جرح لب تحتانی)دامیه ( در حق شاکی در ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع جرم )۹۶/۳/۳0( صادر و اعالم می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر ترک 
انفاق صرف نظر از اینکه متهم در هیچ یک ازمراحل تحقیقات در دادسرا ودادگاه حاضر 
نشده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه )حاضر به 
زندگی با شاکی نیستم و تقاضای طالق دارم (و اینکه یکی از ارکان جرم ترک انفاق تمکین 
زوجه است بلحاظ عدم وقوع جرم ترک انفاق مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و حاکمیت 
اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای صادره در قسمت محکومیت 
متهم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قطعی 
است و در قسمت برائت حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی . 

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مرتضی خرمدل که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم 
آباد در پرونده کالسه ۹۴0۶۷۶ به موجب دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷۶۶10۶00۵10 
آباد محکوم علیه  از شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم  مورخ 1۳۹۶/۶/۷ صادره 
نامه  مبایعه  آپارتمان مذکور در  تکمیل  و  تحویل  و  و  تعهد  ایفای  به  است  محکوم 
مورخ 1۳88/۵/28 واخذ صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی آن به محکوم 
له و پرداخت مبلغ چهارصدو شصت و دو هزار تومان بابت خسارات دادرسی در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و 
ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد –فریبا شکری . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علی اکبر دانشور فرزند یوسف دادخواستی به طرفیت خواندگان: 1- محمد 
الزام  علی انصاری فرزند علی 2- خلیل جمشیدی دوست فرزند حمید به خواسته 
اصلی  از 1۶۳  فرعی  ثبتی ۳18  پالک  به  زمین  قطعه  تنظیم سند رسمی یک  به 
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  جمله  از  دادرسی  از  ناشی  خسارات  کلیه  مطالبه  و 
به  نموده که جهت رسیدگی  فردیس  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  وکیل 
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز- شهرستان 
فردیس - جاده مالرد- کانال شرقی- دادگستری شهرستان فردیس ارجاع و به کالسه 
ساعت  آن 1۳۹۷/1/1۹  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۶0۹۹8۳0۳0800۷0۴
۹:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان  
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رسیدگی حاضر گردند. م/الف 2۵12
 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- حسن قصاب زاده 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا بهرامی فرزند کرمعلی خواهان آقای 
تاریمراد کرمعلی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته لغو حضانت 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹88۴۴0۴00۵۶1 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه 
1۳۹۷/1/21 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه پس 
خود,نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-سعید محمدی پاقلعه

دادنامه
خواهان:1- آهو بروجردی 2- رضا ده پهلوان ۳- مهدی ده پهلوان با وکالت خانم مریم 

غالمی ساکن خ طالقانی دفتر وکالت
خوانده:1- نوربخش فتاحی مجهول المکان 2- کوروش سلیمانی با وکالت خانم سپیده 

چراغی ساکن  موضوع : اعتراض ثالث
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خانم مریم غالمی به وکالت از 1- خانم آهو بروجردی 2- رضا 
ده پهلوان ۳- مهدی ده پهلوان بطرفیت 1- نوربخش فتاحی 2- کوروش سلیمانی با 
وکالت سپیده چراغی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی با این توضیح که وکیل خواهان 
اشعار داشته موکلین وی حسب تصویر گواهی انحصار وراثت پیوستی از ورثه مرحوم 
فرامرز ده پهلوان بوده که به موجب تصویر ظهر قرار داد مورخه 8۳/۳/۷ مورث موکلین 
یکصدوپنجاه متر از اراضی موضوع قرار داد فی ما بین آقایان رحمان رحیمی و حسین 
نامه پیوستی آقایان حسین سرادار در  اقرار  سرادار را خریداری نموده و به موجب 
مورخه ۹1/11/2 پس از فوت مورث موکلین صحت مالکیت مورث موکلین بر یک 
قطعه زمین واقع در ضلع غربی شهرک صنعتی رو به روی تعمیرگاه و نمایندگی سایپا 
را تایید و خوانده ردیف اول نیز بعنوان گواه ذیل اقرار نامه را امضا نموده که حسب 
مدارک مظبوط در پرونده خوانده ردیف اول ذیل اقرار نامه آقای حسین سرادار را امضا 
نموده و به فرض صحت معامله ایشان با آقای حسین سرادار با امضا ذیل اقرار نامه 
مالکیت موکلین بر اراضی موضوع خواسته را تنفیذ نموده است.فلذا شورا با عنایت به 
اوراق و محتویات پرونده و مالحظه اقرار نامه مورخه ۹1/11/2 که به امضا خوانده 
ردیف اول رسیده است و تقدم تاریخ قرار داد فی مابین آقای حسین سرادار و مرحوم 
فرامرز ده پهلوان )مورث خواهانها( خواسته خواهان ها را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 1۴۶ و 1۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با پذیرش دعوی اعتراض ثالث حکم به 
نقض دادنامه شماره ۳8۹/۹۴ صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه را صادر 
و خواندگان دعوی را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها 
محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی محسوب ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد و 
نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه حسین احمدیان

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

آقای سالم نوری فرزند محمدآقا درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۶۷۷ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین زیرجاده 
هرمی شور که از آقای بختیار منوچهری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹1-۵28 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳۹۶۶0۳1۶00۷00118۶  مورخ  ۹/2۶/ 
۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 120/۶0  متر مربع 
به نام آقای سالم نوری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای وراث 
مرحوم آغه مرادی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای سالم نوری صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  1۴ /  11 /  1۳۹۶   تاریخ انتشار دوم 2۹ /  11 /  1۳۹۶ 

آگهی تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کارهای 
کشاورزی شهرستان مالرد نوبت دوم

زمان :راس ساعت 10صبح روز سه شنبه 1396/12/15 
مکان : مالرد صفادشت – سالن اجتماعات ساختمان 

شورای شهر صفادشت 
دستور جلسه :  1- گزارش هیئت مدیره و ارائه ترازنامه مالی 

2- انتخاب هیئت مدیره و بازرس 
1- تابعیت نظام صنفی جمهوری اسالمی ایران 

کشاورزی  بخش  خدماتی  و  تولیدی  های  فعالیت  در  شاغل   -2
دارای پروانه فعالیت نظام صنفی معتبر با تاییدیه جهاد کشاورزی 

3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
4- عدم سوپیشینه 

5- کارمندان دولتی نمی توانند کاندید شوند
بهره بردارانی که پروانه فعالیت معتبر دارند می توانند در انتخابات 

شرکت نمایند. 
رئیس هیئت مدیره 
نظام صنفی کارهای کشاوری شهرستان مالرد

 نظام صنفی کارهای 
کشاورزی شهرستان مالرد

با مشخص شدن عوارض سیگار تولیدی و وارداتی در سال 
۹۷، عمال قیمت سیگار در سال آینده افزایش پیدا می کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز)شنبه( و در ادامه 
بند  درآمدی  بخش  در   ۹۷ بودجه  الیحه  جزئیات  بررسی 
الحاقی ۷ به تبصره ۶ را با 1۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف 
و ۳ رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس به 

تصویب رساندند.
بر این اساس، از ابتدای سال 1۳۹۷ به قیمت خرده فروشی 
تولید  ریال،  ایرانی ۷۵  نشان  با  داخل  تولید  سیگار  نخ  هر 
مشترک 1۵0 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی 2۵0 ریال 

و وارداتی ۶00 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب 
درآمد عمومی موضوع ردیف 110۵1۶ این قانون واریز کند.

پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت 
با این بند تاکید کرد: عمال با این مصوبه و افزایش بیش از حد 

قیمت سیگار شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود.
علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع 
به  مصوبه  این  جهت گیری  گفت:  کمیسیون  این  مصوبه  از 

سمت حمایت از تولید داخل است.

سرهنگ تقی افرند درباره این خبر گفت: تاکنون درباره خرید، 
فروش یا استعمال تنباکو جنسی در واحدهای صنفی تهران 

گزارشی واصل نشده  است.
داد:  خبر  پایتخت  پلیس  عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاون 

تنباکوی جنسی در پایتخت مشاهده نشده است.
سرهنگ تقی افرند درباره این خبر گفت: تاکنون درباره خرید، 
فروش یا استعمال تنباکو جنسی در واحدهای صنفی تهران 

گزارشی واصل نشده  است.
او ادامه داد: به اتحادیه های مربوطه درباره این نوع محصول 
صورت  در  نیز  معاونت  این  ماموران  و  شده  رسانی  اطالع 
به  به طور جدی  را  تنباکو  که سالمت جامعه  این  مشاهده 

خطر می اندازد به پلمپ و اقدام قانونی می پردازند. 

کنکور  حذف  بحث  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
باید با جایگزینی یک مدل جدید برای سنجش و پذیرش 
داوطلب  که  هایی  رشته  ویژه  به  ها  دانشگاه  در  دانشجو 

عالقمند زیاد دارند، صورت گیرد.
درباره آخرین وضعیت حذف کنکور گفت:  منصور غالمی 
حذف کنکور برنامه ای است که برعهده مجموعه آموزش 
و پرورش، وزارت علوم و ستاد اجرایی نقشه جامع علمی 

کشور قرار داده شده و تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: حذف کنکور باید با جایگزینی یک مدل 
ها  دانشگاه  در  دانشجو  پذیرش  و  برای سنجش  جدید 
دارند،  زیاد  عالقمند  داوطلب  که  هایی  رشته  ویژه  به 

صورت گیرد.
یک طرف حذف  از  افزود:  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
کنکور فعلی و از طرف دیگر ارائه جایگزین برای آن پیش 
دانش  بخش  به  فرصت  یک  باید  بنابراین  دارد،  قرار  رو 
آموزی داده شود تا دانش آموزان برای ورود به دانشگاه با 
طرح جدید آشنا شوند و از طرفی فرصتی نیز به آموزش 
آموزان  برای دانش  را  تا طرح جدید  و پرورش داده شود 

ارائه کند.

  97  سیگار سال 
می شود گران 

پایتخت  در  جنسی  تنباکو 
است نشده  مشاهده 

جدید مدل  یک  ینی   جایگز
 برای کنکور 
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سقف درآمدهای نفتی و گازی افزایش یافت
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات 

گاز افزایش پیدا کرد.
امیرحسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی نوبت 
صبح دیروز اصالح بندهای »ب« و »ج« تبصره یک در بخش درآمدی را 
قرائت کرد که بر اساس اصالح صورت گرفته، سقف درآمدهای نفتی و 

گازی افزایش پیدا کرد.
بر اساس بند ب، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره)۵( این 
قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد 
و سه میلیون )۹۵۹.۳1۴.۴0۳.000.000( ریال و منابع مربوط به سه 
درصد  صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان ها و شهرستان های 
نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه  یافته طبق جزء ۳ ماده 2۶ قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 1۴ /12/ 1۳۹۵ مندرج در ردیف21010۹ جدول شماره)۵( 
این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد )۵0.800.000.000.000( ریال 

تعیین می شود.
طبق بند »ج« چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز در سال 1۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد 
و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون )1.010.11۴.۴0۳.000.000( 
ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه  درصد منابع حساب 

ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل  شده اقدام کند.

قیمت نفت ایران به زیر ۶۵ دالر رسید 
کاهش قیمت نفت که از روزهای نخست ماه فوریه آغاز شده بود در این 
ماه ادامه یافت و قیمت نفت ایران نیز بیش از سه دالر برای هر بشکه 

کاهش یافت.
به گزارش  زمان به نقل از شانا، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در 
هفته منتهی به ۹ فوریه )جمعه، 20 بهمن ماه( با سه دالر و 18 سنت 
کاهش به ۶۳ دالر و 1۴ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت 
خام ایران از ابتدای سال 2018 تاکنون، ۶۷ دالر و 2۷ سنت برای هر 
بشکه بوده است. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد 
بررسی سه دالر و ۳0 سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ۶2 دالر و 
80 سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران 
نیز از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ دالر و ۳۳ سنت برای هر بشکه بوده 
است. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به ۹ فوریه، به 
۶۳ دالر و 81 سنت رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دالر و  ۶ سنت 
کاهش نشان می دهد. میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی در 
هفته منتهی به دوره مورد بررسی، سه دالر و 2۷ سنت کاهش یافت و به 
۶1 دالر و ۹۴ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت 
نفت خام شاخص برنت با 2 دالر و ۷2 سنت کاهش، بشکه ای ۶۵ دالر 
و ۳۶ سنت معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و 
عمان نیز در دوره مورد بررسی به ترتیب سه دالر و 2۵ و ۳ دالر و 1۵ 
سنت برای هر بشکه کاهش یافت و هر بشکه ۶۳ دالر و ۳۴ سنت و ۶۳ 
دالر و ۶۴ سنت معامله شد. بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا 
)EIA(، تولید نفت خام این کشور در هفته گذشته با ۳00 هزار بشکه در 

روز افزایش به 10 میلیون بشکه رسید.

خبر

مصرف برق در مدار افزایش 
از 2۷ بهمن ماه سال گذشته تا 2۷ بهمن ماه 
از  بیش  کشور  برق  مصرف  پیک  جاری،  سال 

1۷00 مگاوات افزایش داشت.
بهمن  در 2۷  که  شبانگاهی  برق  مصرف  پیک 
ماه سال گذشته ۳0 هزار و ۷۷۴ مگاوات بوده، 
در 2۷ بهمن ماه سال جاری با 1۷۶1 مگاوات 
افزایش به ۳2 هزار و ۵۳۵ مگاوات رسیده است.

همسایه  کشورهای  با  برق  مبادالت  همچنین 
این  عالوه بر  شده،  گزارش  مگاوات   11۵۷ نیز 
میزان صادرات برق به کشورهای همسایه ۶8۵ 
 ۴۷2 نیز  همسایگان  از  برق  واردات  میزان  و 

مگاوات بوده است.
نیروگاه های  برق  ذخیره  میزان  دیگر  سوی  از 
 ۴22۶ جاری  ماه  بهمن   2۷ شامگاه  در  کشور 
مگاوات و میزان مصرف برق صنایع نیز در مدت 
زمان ذکر شده ۴۶2۵ مگاوات به ثبت رسیده 

است.

پیشرفت ۹۲ درصدی پاالیشگاه 
فاز ۱3 پارس جنوبی 

پاالیشگاه فاز 1۳ میدان گازی پارس جنوبی در 
عسلویه آماده راه اندازی با استفاده از گاز ترش 

دریافتی از دریاست.
فاز  توسعه  این گزارش، مجری طرح  اساس  بر 
اکنون  پاالیشگاه  گفت:این  جنوبي  پارس   1۳
گاز  با  زودی  به  و  دارد  پیشرفت  درصد   ۹2
 ترش دریافتی از فازهای ۶ و ۷ و 8 راه اندازی 

می شود.
طی  از  پس  پاالیشگاه  این  افزود:  معتمد  پیام 
نصب  و  حفاری  عملیات  انجام  و  الزم  مراحل 
سکوها قادر است تا پیش از نیمه اول سال ۹۷ 
بیش از یک میلیارد فوت مکعب گاز را به شبکه 

سراسری تزریق کند.
وی گفت: تا پایان سال ۹۷ ظرفیت تولید گاز 
این پاالیشگاه به دو میلیارد فوت مکعب افزایش 

می یابد.
معتمد افزود:این پاالیشگاه همچنین قادر است 
روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، ۴00 تن 
و  یک  و  اتان  تن  میلیون  یک  ، ساالنه  گوگرد 

میلیون تن بوتان و پروپان تولید کند.
گازی  میدان   1۳ فاز  اجرای  گفت:  وی 
حفاری،خط  بخش  چهار  در  جنوبی  پارس 
 8۹ سال  پاالیشگاه  و  دریایی  لوله،سکوهای 
میلیون   18۴ و  میلیارد   ۵ گذاری  سرمایه  با 

دالرآغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان کوتاه از انرژی
اینکه از ما درخواســت سرمایه گذاری ۳0 میلیارد 
دالری در صنعت پتروشــیمی شده است، گفت: 
بیست میلیارد دالر صادرات در این صنعت انجام 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســیدرضا نوروززاده 
در همایــش مدیریت، تولید ملی و اشــتغال در 
دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت: در حال حاضر 
دغدغه اصلی کشور تولید و اشتغال است. اشتغال 
نیز محصول فرآیندهایی اســت که مهمترین آن، 
ثبــات اقتصادی و اجتماعی اســت.وی ادامه داد: 
اینکه تعــداد زیادی واحدهــای صنعتی تولیدی 
داریم که با چالش مواجه شــده اند؛ به این دلیل 
است که نگاه آنها به تولید برای حضور در بازارهای 
جهانی و رقابت با دنیا نیســت و صرفا برای تولید 
در جهت مصرف داخل متمرکز شده اند. به محض 
اینکه وضعیت درآمدی کشــور در دوره ای خوب 
شد  و ما بدترین استفاده را از آن موقعیت کردیم 
و دربها را بر روی کاالهای خارجی بخصوص چینی 
گشودیم، دیدیم که شــرکت های تولیدی داخل 

ورشکسته شدند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان 
اینکه ۵۵ ســال از این صنعت مــی گذرد، گفت: 
هیچ صنعتی بدون پشتوانه علمی و تکنولوژی روز 
امکان ادامه  فعالیت ندارد و صنعت پتروشــیمی 

نیز از این امر مســتثنی نیست. میزان پیچیدگی 
فناوری در این صنعت به حدی است که  از دمای 
منفی 2۵0 تا مثبت 1000 درجه ســانتیگراد در 
این صنعت تجربه می شود؛ یا اینکه ماشین هایی 
داریم که در این صنعت با هزار دور در ثانیه فعالیت 
می کنند.وی تاکید کرد: در صنایع پتروشیمی در 
سالهای گذشته، تاکید بیشتر در صنایع باالدستی 
بود و به صنایع پایین دســتی پتروشــیمی توجه 

نداشتیم. به همین دلیل در حال حاضر ۶0 میلیارد 
دالر در صنایع باالدستی سرمایه گذاری کرده ایم 
که بــا توجه به جمعیت شــاغل در آن، به معنی 
ایجاد اشــتغال در این صنعت با یک میلیون دالر 
به ازای هر یک نفر شــغل اســت. در حالی که در 
صنایع پایین دســتی پتروشیمی می توانیم با هر 

10 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم.
معاون وزیــر نفت تصریح کرد: از ما درخواســت 

ســرمایه گذاری ۳0 میلیــارد دالری در صنعت 
پتروشیمی شده است که عمدتا مانند تبدیل گاز 
بــه الوفین همگی در زمره صنایع باالدســتی این 

صنعت محسوب می شوند.
نــوروز زاده ادامه داد: در صنایع پتروشــیمی 20 
میلیارد دالر صــادرات داریم که با توجه به اینکه 
همگی آنها در صنایع باالدســتی هستند به ازای 
هر یک کیلو تنها یــک دالر عایدی داریم این در 
حالی اســت که ارزش افزوده صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی 20 برابر صنایع باالدســتی است و 
واردات ما ۴ تا ۵ میلیون تن مواد پتروشیمی پایین 
دستی به 20 میلیارد دالر می رسد که کیلویی ۴ 
دالر برای کشور تمام می شود.وی یادآور شد: اخیرا 
ترامپ اســتراتژی جدیدی در صنعت نفت تدوین 
کرده و ما آن را در شــرکت پتروشــیمی ترجمه 
کرده ایم. او می گویــد باید صنایع نفت و گاز در 
داخل آمریکا تولید شــود و مواد پتروشیمیایی به 
کشورهای خاورمیانه و بازارهای هند و چین صادر 
کنیم.معاون وزیر نفت تصریح کرد: روز گذشــته 
قرارداد تولید کاتالیســت A۵۰۰ را با پتروشیمی 
اراک منعقد کردیم که نحوه استفاده آن در تصفیه 
فاضالب استانهای شــمالی و جهت آبیاری مزارع 
شمال بکار می رود. این کاتالیست در زمان تحریم 
ها به ما داده نشد ولی آن را با کمک دانشجویان و 

اساتید ایرانی تولید کردیم.

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان شهرداری منطقه دو کرمان دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی ۵8 دانشجویان 
به مدیر عاملی داوود رحمانی فعال مجهول المکان دادخواستی بخواسته خلع ید ، قلع 
و قمع مستحدثات دادگاه های عمومی شهرستان کرمان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان ارجاع و به کالسه پرونده ۹۶0۳۵۹ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه ۹۷/2/۴ ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. به 
مجهول المکان بودن وانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی  مدنی مصوب سال 1۳۷۹ مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد خوانده / خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین 
شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه و یا وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدهی است در 

صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
.2478 – مدیر شعبه چهارم محکام حقوقی کرمان – بهزادی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8020۷۴008۵8 شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷020۷۴01۴0۹
خواهان :آقای محمد غربی فرزند یعقوب با وکالت خانم نعیمه معاف فرزند عبد الرضا به 
نشانی استان تهران – شهرستان ورامین –شهر ورامین –میدان امام حسین روبروی تاالر 

بهاران – جنب زورخانه – ساختمان احسان – ط اول واحد اول 
خوانده :آقای سید مجید سید علی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ک مطالبه اجرت المثل اموال 
گردشکار – دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

بصدور رای می نماید.
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای محمد ملکی غربی با وکالت خانم نعیمه معاف به طرفیت آقای 
سید مجید سید علی به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال به 
انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله به استناد قرار داد و نظریه کارشناس 
با این و توضیح که خواهان به عنوان مجری قرارداد  نسبت به انجام تعهد در خصوص 
نما کاری  و سنگ کاری ساختمان اقدام نموده که حسب نظر به کارشناس تامین دلیل 
کل اجرت کار انجام شده مبلغ ۹8۵/000/000 ریال بوده و مبلغ خواسته توسط خوانده 
پرداخت نگردیده خوانده با وصف نشر آگهی شناسایی نشده حضور نیافته دفاع خاصی به 
عمل نیاورده و دعوی طرح شده از هر گونه ایراد مصون مانده لذا ادعا ی خواهان مقرون 
به اجابت بوده و به استناد مواد 1۹8و۵1۵و۵1۹و۵22 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 21۹ و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ ۳۷/۳10/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم  می 
گردد در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز به موقع صدور اجرائیه از تاریخ تقدم دادخواست 
1۳۹۶/8/1۵ لغایت زمان صدور اجرائیه حسب شاخص اعالمی بانک مرکزی راجع به تورم 
کاالها و خدمات قابل محاسبه ووصول خواهد بود رای صادرشده غیابی بوده ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی خواهد بود .
م الف 1757خ- محمدی – رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین 

آگهی رونوشت حصروراثت
لیال زارع باروق دارای شماره شناسنامه 2۹۶02۶۴۴۶ فرزند خسرو متولد 1۳۷1 صادره از 
میان دوآب بشرح دادخواست و به کالس ۷1۹/8/۹۶ از این شورا در خواست حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیروزه حیدری زاده فرزند محمد علی به شماره 
شناسنامه 2 در تاریخ ۹۶/۴/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به. 1  نام ونام خانوادگی  زهرا زارع باروق   نام پدر خسرو   

شماره شناسنامه   2۷    نسبت   دختر متوفی
2 نام ونام خانوادگی  حسین زارع باروق   نام پدر خسرو   شماره شناسنامه   ۵      نسبت 

پسر  متوفی
۳ نام ونام خانوادگی اکرم زارع باروق   نام پدر خسرو     شمارهشناسنامه ۴200  نسبت 

دختر متوفی
۴ نام ونام خانوادگی حسن زارع باروق   نام پدر خسرو    شماره شناسنامه ۴201 نسبت 

پسر متوفی
۵ نام ونام خانوادگی  وحیده زارع باروق نام پدر خسرو   شماره شناسنامه 2۹0    نسبت 

دختر متوفی
۶ نام ونام خانوادگی وحید زارع باروق نام پدر خسرو    شماره شناسنامه 2۹1  نسبت 

پسر متوفی
۷ نام ونام خانوادگی سهیال زارع باروق نام پدر خسرو   شماره شناسنامه 2۹۶00۵۵1۶0 

نسبت دختر متوفی
8 نام و نام خانوادگی لیال زارع باروق  نام پدر خسرو  شماره شناسنامه  2۹۶02۶۴۴۶0 

نسبت دختر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد خود  باشد از تاریخ نشر آگهی طرف مدت یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف  2۴۴2
شعبه   8   شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی
تاریخ :1۳۹۶/۴/1۳

شماره پرونده :۶/۹۶ش/1۳۷
شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه:1۳۹۶/۵/۳-۳۶۳
خواهان :خانم فاطمه غفاری فرزند غالمعلی

با اقامتگاه :تهران –بزرگراه محالتی-بلوار پاسدار گمنام پ 112 واحد1 
خوانده:1-مهدی اردستانی 2-محمد دوانقی

با اقامتگاه:ورامین –ضلع شمال غربی میدان ولیعصر –اتو گالری سهیل 2-مجهول 
المکان 

بر  مقدم  خودرو  قطعی  رسمی  سند  تنظیم  –و  بیع  عقد  وقوع  خواسته:اثبات 
۳1/000/000 ریال مقدم 11/000/000 ریال

گردشکار:با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاءشورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 

رای قاضی شورا
نظر به اینکه بر حکایت و داللت محتوای اوراق پرونده ماحصل اظهارات خواهان بدین 
شرح است که خودرو پراید به شماره انتظامی جدید 8۹۶ ق ۹۳ ایران ۹۹ به شماره موتور 
00۶۴11۶8 را از خوانده ردیف اول آقای مهدی اردستانی خریداری نموده است و از طرفی 
خوانده ردیف دوم مالک رسمی قطعی خودرو متنازع فیه میباشد و تقاضای انرا به تنظیم 
سند رسمی خواندگان را نیز عالوه بر اثبات وقوع عقد بیع را نموده است علی ایحال با 
عنایت به محتوای اوراق پرونده و توجهاً به گواهی گواهان که اظهارات ایشان حکایت از 
وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده  ردیف اول دارد و مضافاً اینکه حتی تعویض 
پالک خودرو مورد دعوت نیز بنام خواهان انجام گرفته است .تلویحاًمبین وقوع عقد بیع فی 
مابین مشارالهیم میباشد و از طرفی خوانده ردیف دومم مالک رسمی قطعی خودرومذکور 
حسب محتویات اوراق پرونده و استعالم مندرج در پرونده میباشد .حوزه دعوی خواهان 
را وارد تشخیص مستنداًبه مواد 2 و 1۹8 ق.ا.د. ن حکم به اثبات وقوع عقد بیع خصوصی 
خودرومتنازع فیه فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و متعاقباًحکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم به انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی جدید 8۹۶ق ۹۳ 
ایران ۹۹ بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۷1۵000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این حوزه از شورای حل اختالف میباشد .
م الف 1743-سید صادق یوسفیان دیو کالیی –قاضی  شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین 

آگهی حصر وراثت
خانم شهناز اسمعیلی دانش دارای شناسنامه بشماره 102۵0۷ به شرح پرونده کالسه 
۹۶/1۷۵8 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیف اله اسمعیلی دانش به شماره شناسنامه ۵۹۹ در تاریخ 1۳۹۶/11/0۹  در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-رحمان اسمعیلی دانش فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 202 پسر متوفی.

2-شهناز اسمعیلی دانش فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 102۵0۷ دختر متوفی.
۳-فری ناز اسمعیلی دانش فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۳82۶ دختر متوفی.

۴-فهیمه درستکار نوائی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 22۹ همسر متوفی.
۵-خدیجه پرنگی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 2۴1۶۹ مادر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای رضا واحدی فرزند بویوک دادخواستی به طرفیت خواندگان: 1- محمد علی 
انصاری فرزند علی 2- خلیل جمشیدی دوست فرزند حمید به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۳18 فرعی از 1۶۳ اصلی و مطالبه کلیه خسارات 
ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
فردیس واقع در استان البرز- شهرستان فردیس - جاده مالرد- کانال شرقی- دادگستری 
شهرستان فردیس ارجاع و به کالسه ۹۶0۹۹8۳0۳0800۷08 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1۳۹۷/1/1۹ ساعت 10:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردند. م/الف 2۵1۵
 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- حسن قصاب زاده 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره1۳۹۶۶0۳۳101۳0010۴8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
اقای مصطفی مرادی علی  بال معارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک طالقان تصرفات 
ابادی فرزند محمد رحیم بشماره شناسنامه 1۹8صادره از مالیر درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ  عرصه و ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۵/ 118 
متر مربع به پالک فرعی ۹00 فرعی از2۵ اصلی واقع درشهرک خریداری از  مالک 
رسمی آقای حاج رضا صادقیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ی 1۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 

صادر خواهد شد.م.الف:۴۵1۳
رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1۳۹۶/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1۳۹۶/11/2۹

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان معصومه واثق پهرآباد فرزند محمد  دادخواستی به طرفیت خواندگان: 1- 
محمد علی انصاری فرزند علی 2- خلیل جمشیدی دوست فرزند حمید به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۳18 فرعی از 1۶۳ اصلی 
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  جمله  از  دادرسی  از  ناشی  خسارات  کلیه  مطالبه  و 
به  نموده که جهت رسیدگی  فردیس  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  وکیل 
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز- شهرستان 
فردیس - جاده مالرد- کانال شرقی- دادگستری شهرستان فردیس ارجاع و به کالسه 
ساعت  آن 1۳۹۷/1/1۹  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۶0۹۹8۳0۳0800۷02
8:۳0  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان  
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رسیدگی حاضر گردند. م/الف 2۵18
 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- حسن قصاب زاده 

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶100۹۶۶10101۵۷۴ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۶0۹۹۷۶۶10101111 محکوم علیها بنام احسان شاه کرمی فرزند 
اسداله و سعید نظریان فرزند امیر محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۵/۷00/000 تومان 
وجه یک فقره چک صدرالذکر به عنوان قسمتی از اصل خواسته ،خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور تا زمان اجرای کامل مبلغ ۷۳۶/800/000  تومان به عنوان حق الوکاله 
وکیل مبلغ ۳1۷/800/000 تومان به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۵۷0/000 تومان 
به عنوان هزینه واخواستهای صورت گرفته و همچنین خوانده ردیف اول را به صورت 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان وجه دو فقره سفته به شماره های  مستقل 
۳۷۷۵۳۵ و ۳۷۵۷۳۶ به عنوان قسمتی از اصل خواسته تاخیر تادیه اسناد اخیر الذکر 
از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و خوانده ردیف دوم را به صورت مستقال 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان وجه دو فقره سفته به شماره های ۳۷۵۷۳۴ و 
۳۷۵۷۳۷ به عنوان قسمتی از اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه اسناد اخیر الذکر 
از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید نحوه 
محاسبه هر یک از خسارت تاخیر تادیه بر شمرده شده شاخص بهاء و کاال و خدمات 
مصرفی ازسوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و کسری هزینه 
دادرسی تا زمان اجرای حکم از محل محکوم به اخذ خواهد شد و هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیهاست 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

  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  شماره1۳۹۶۶0۳۳101000۷21۵  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه نقوی فرزند 
حسینقلی به شماره شناسنامه ۳1 صادره از خور در ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در فردیس  از 1۶۳ اصلی  به مساحت 1۵۹/۹۷ متر مربع پالک 118۳ فرعی 
خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۵۴0
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/11/2۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/12/1۴

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس                                                       

آگهی تحریر ترکه 
وکالت  به  خان  کریم  فرزند  قلندر  محمودی  ۳-زهرا  2-فانوس  :1-والیه  خواهان 
علی میرزا ملکی با تقدیم دادخواستی به کالسه بایگانی ۹۶0۴۷2 در شورای شعبه 
۴حقوقی دلفان درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان کریم خان محمودی قلندر 
فرزند کرم خدا متولد 1۳0۷/۷/۴ به ش ش ۶2 در تاریخ 1۳۷۳/۴/10 در اقامتگاه 
انجام تشریفات مقدماتی روز شنبه ۹۷/1/18  با  دائمی خود در گذشته است حال 
ساعت 11 جهت تحریر ترکه متوفی فوق الذکر تعیین و طی یک نوبت در روزنامه های 
کثیر االنتشار آگهی می گردد از ورثه یا نماینده قانونی متوفی بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و اشخاص حقیقی و حقوقی که حق یا دیونی بر ترکه متوفی ذکر شده دارند 
خواسته میشود با مراجعه حضوری و با در دست داشتن مدارک قانونی در تاریخ فوق 
الذکر جهت تحریر ترکه در شعبه ۴ حقوقی دلفان حضور یابند در غیر اینصورت وفق 
مادتین 210 و 21۳ قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه متوفی 
یاد شده تحریر و به اعتراضات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. م الف ۶۷۴ 
مسئول شورای حل اختالف شعبه 4 دلفان – فرهاد گلمحمدی . 

تمدید مهلت مزایده

فروش اراضي و امالک ) واحدهاي تجاري مهستان، پارسیان و نیستان و واحدهاي مسکوني و اراضي مسکوني و 
خدماتي وخانه هاي سازماني و...( بصورت نقدي و نقد و اقساط

بدینوسیله به اطالع کلیه مزایده گران می رساند مدت زمان دریافت و ارسال پیشنهاد قیمت مزایدات این 
اداره کل تا تاریخ 1396/12/05 تمدید گردید. لذا از کلیه عالقه مندان دعوت به عمل می آید نسبت به ارسال 
پیشنهادات خود در قالب سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند. الزم به ذکر است 

بازگشایی پاکات در تاریخ 1396/12/06 صورت خواهد پذیرفت.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

نوروز زاده اعالم کرد:

20 میلیارد دالر صادرات پتروشیمی

نزدیک  امسال  نخست  ماهه   10 طول  در 
عنوان  به  پلی پروپیلن  تن  هزار   800 به 
صنایع  در  مصرفی  پلیمر  پرطرفدارترین 
تکمیلی پتروشیمی در ۶ مجتمع پتروشیمی 

ایران تولید شده است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
متنوع سازی سبد تولید محصوالت پتروشیمی 
سیاست های  از  یکی  پلیمری  فرآورده های  و 
بوده  ایران  پتروشیمی  صنعت  توسعه  کالن 
و بر این اساس در قالب اجرای برنامه ششم 
توسعه افزایش ظرفیت تولید پروپیلن و پلی 
برای  میز  روی  سناریوهای  از  یکی  پروپیلن 

توسعه کیفی صنعت پتروشیمی است.
ای  توسعه  جدید  برنامه های  اساس  بر   
تولید  قرار است ظرفیت  پتروشیمی،  صنعت 
پلی پروپیلن ایران از حدود یک میلیون تن 

افزایش حدود چهار برابری به بیش  با  فعلی 
از چهار میلیون تن در سال افزایش یابد که 
برای تحقق اهداف افزایش ظرفیت تولید پلی 
پروپیلن به عنوان یک محصول پرطرفدار در 
دو  تاکنون  پتروشیمی  تکمیلی  صنایع  بین 
برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش 
تولید این محصول استراتژیک پلیمری تعریف 
های  برنامه  مرور  با  همزمان  است.  شده 
افزایش ظرفیت تولید پلی پروپیلن در صنعت 
جاری  سال  ابتدای  از  کشور،  پتروشیمی 
تاکنون تولید این محصول پرطرفدار پلیمری 
به ویژه برای صنایع تکمیلی و پائین دستی 
طوری  به  شده  همراه  افزایش  با  پتروشیمی 
که در 10 ماهه نخست امسال مجموع تولید 
پتروشیمی شامل  پلی پروپیلن در ۶ مجتمع 
نوید  و  نار  پلی  جم،  شازند،  مارون،  رجال، 

زرشیمی به مرز 800 هزار تن رسیده است.

و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
شرکت زاروبژ نفت روسیه، تفاهمنامه همکاری 
سوسنگرد  نفتی  میدان  توسعه  در  مشارکت  و 
از  نقل  به  زمان  گزارش  به  کردند.  امضا  را 
امضای  به  که  نامه ای  تفاهم  براساس  تسنیم، 
گسترش  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت  مدیران 
روسیه  نفت  زاروبژ  و  اویل(  ایدرو   ( ایرانیان 
)ZARUBEZHNEFT( رسید، قرار است کارگروه 
صورت  در  و  شود  تشکیل  مشترک  تخصصی 
اخذ  و  مذاکره  جهت  شرکت  دو  نهایی  توافق 
اقدام  ایران  نفت  با شرکت ملی  توسعه  قرارداد 
کنند. نصراله زارعی، مدیرعامل شرکت توسعه 
اویل(  ایدرو   ( ایرانیان  گسترش  گاز  و  نفت 
همکاری  تفاهمنامه  امضا  مراسم  پایان  از  پس 
سوسنگرد  نفتی  میدان  توسعه  در  مشارکت  و 
از  بعد  با تفاهمنامه امضا شده گفت:  در رابطه 
نفتی  میدان  توسعه  مطالعه  تفاهمنامه  امضای 

ایران  نفت  ملی  مشارکت شرکت  با  سوسنگرد 
و اخذ اطالعات فنی، مطالعات باالدستی میدان 
 HOT شرکت  و  اویل  ایدرو  کارشناسان  توسط 
 MDP تهیه  در  مشاور  عنوان  به  اتریش   ENG
توسعه میدان در دستور کار قرار گرفت. به گفته 
مدیرعامل ایدرو اویل، با اقدامات صورت گرفته 
سوسنگرد،  نفتی  میدان  با  رابطه  در  تاکنون 
پیش بینی می شود در اوایل اسفند ماه امسال 
نفتی  میدان  این  میدان  توسعه  فنی  پیشنهاد 
ایران  نفت  به شرکت ملی  اویل  ایدرو  از سوی 
ارائه شود. زارعی در ادامه با بیان ضرورت جذب 
خارجی  معتبر  شریک  انتخاب  و  گذار  سرمایه 
افزود: در ماه های گذشته شرکت ایدرو اویل با 
شرکت های متعدد که دارای اعتبار الزم در این 
حوزه هستند، مذاکره نموده و نتیجه مذاکرات 
و  همکاری  تفاهمنامه  عقد  به  منتهی  اولیه 
مشارکت با شرکت زاروبژ نفت روسیه شده است. 

محصول  ین  پرطرفدارتر تولید 
یافت افزایش  ایران  پلیمری 

نفتی  میدان  توسعه  تفاهمنامه  امضای 
وسی  سوسنگرد با یک شرکت ر
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سدهای بزرگی که راه اقتصاد ایران را بسته اند
*کیانوش صدری

یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت دوازدهم به منظور رسیدن به رشد 
اقتصادی هشت درصدی بر اساس آنچه در برنامه ششم اعالم شده جذب 
سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر این امر با موانع مختلف 

اقتصادی و غیر اقتصادی مواجه است.
جذب سرمایه خارجی به غیر از تامین مالی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال 
دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت های مدیریتی و رونق صادرات از 
جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما در این راستا برای 
تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. سال های 
گذشته مانع اصلی جذب سرمایه خارجی مربوط به تحریم ها می شد. با وجود 
اینکه برخی تحریم ها برداشته شده اما در حوزه بانکی مقاومت ها همچنان پا 
برجاست که تبدیل به مانعی سر راه جذب سرمایه خارجی شده است. بسیاری 
از اقتصاددانان همواره در مورد استفاده از فرصت های دوران پسابرجام تاکید 
داشته اند که این فرصت ها را آغاز دوره ای جدید در اقتصاد ایران عنوان می 
کردد. از آنجا که دربرنامه ششم توسعه جذب سرمایه 200میلیارد دالری 
پیش بینی شده،حتما الزم است که وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی 
اقتصادی در این باره برای مذاکره با سرمایه گذاران خارجی تالش بیشتری 
داشته باشد. به گفته فعاالن اتاق بازرگانی ایران، تا سال 1۴0۴ به ۴۵0 میلیارد 
دالر سرمایه خارجی نیاز داریم اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای 
مختلف قرار گرفته ایم. پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری 
خارجی با برخی کشورها وارد مذاکره شد و به توافقاتی هم  رسید که می 
توان به فاینانس و خطوط اعتباری با کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، 
نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد.یکی از موانع جدی و مهم جذب سرمایه 
گذاری خارجی وجود محیط کسب و کار نامطلوب مناسب است. چرا که 
به طور طبیعی فضای نامساعد کسب و کار باعث پایین آمدن بهره وری و 
قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و واحد های تولیدی می شود. یکی از اصلی ترین 
شعارهای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار بود، شعاری که مورد توجه 
فعاالن اقتصادی قرار گرفت. اما آنچه در عرصه عمل مشخص شد این بود 
که در سال های اخیر رکود یکی از اصلی ترین معضالت واحد های تولیدی 
بوده است واز طرفی رتبه کسب و کار ایران هم طبق آخرین آمارها چهار 
رتبه بدتر شده است و بر اساس آنچه شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و 
تجارت - نیمی از واحد های تولیدی و صنایع با ۵0 درصد ظرفیت خود کار 
می کنند.همچنین بر اساس آخرین اطالعات، نمره ایران در شاخص کسب و 
کار 0.2۶ رشد داشته است و از ۵۶.22 به ۵۶.۴8 رسیده است.هرچند برخی 
تحلیلگران معتقدند که دلیل کاهش رتبه ایران کندی و رکود اقتصاد نبوده 
بلکه سایر کشورها بهتر عمل کرده اند.با این حال برآینده کلی نشان می دهد 
که وضعیت ایران در رتبه کسب و کار ایران چندان هم خوب نیست. یعنی با 
وجود اینکه نمره  کسب و کار باالتر رفته، چون یک رقابت جهانی وجود دارد و 
در این رقابت بقیه کشورها بهترعمل کرده اند رتبه مان پایین تر آمده است. در 
مجموع به نظر می رسد با وجود عزم جدی دولت برای جذب سرمایه خارجی 
این موضوع با موانع جدی اقتصادی و غیر اقتصادی مواجه است و شاید یکی 
از ابزارهایی که بتواند موانع پیش روی جذب سرممایه خارجی را از پیش رو 
بردارد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باشد تا اهداف تعیین شده در 

این زمینه به عملی شدن نزدیک شود.

رجیستری »ال جی« شروع شد
معاون ستادمبارزه با قاچاق کاال از آغاز اجرای طرح رجیستری برای گوشی 
های همراه برند »ال جی« خبر داد وگفت: خریداران گوشی های نو و 
کارکرده این برند به استعالم اصالت گوشی توجه کنند. به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، حمیدرضا دهقانی نیا با اشاره به تصمیم کمیته طرح رجیستری 
مبنی بر اجرای این طرح روی گوشی های »ال جی« از 28 بهمن ماه 
اظهار داشت: از امروز مدلهای مختلف این برند، مشمول اجرای طرح ثبت 
و شناسه دار کردن گوشی می شوند و خریداران و فروشندگان این برند 
باید در زمان خرید و فروش نکات مرتبط با این طرح را مدنظر قرار دهند تا 

مشکلی در زمینه اتصال به شبکه مخابراتی کشور نداشته باشند.

یادداشت

»بام« بر سكوی نخست جشنواره 
وب و موبایل

دهمین جشنواره وب و موبایل ایران، وب  سایت 
»بام« بانک ملی ایران را به عنوان بهترین وب  سایت 

بانکی انتخاب کرد.
بانک  روابط عمومی  از  نقل  به  زمان  به گزارش   
ملی ایران، این وب سایت به طور همزمان توانست 

منتخب آرای مردمی و آرای داوران شود.
وب   ۴1۵ و  هزار   1۷ جشنواره،  از  دوره  این  در 
»بام«  وب  سایت  که  بودند  کرده  شرکت  سایت 
بانک ملی ایران توانست رتبه نخست را از آن خود 
کند. همچنین در این جشنواره همراه بام ملی، برنده 

بخش مردمی در حوزه کسب و کار شد.
جشنواره وب و موبایل ایران، مکانی برای انتخاب 
هزار  ده ها  با  که  است  حوزه  این  های  برترین 
شرکت کننده، یکی از بزرگترین عرصه های رقابت 
میان وب سایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در 

گروه های مختلف شناخته می شود. 
این جشنواره توسط  داوری بخش وب سایت  های 
کسانی صورت می گیرد که حداقل یک وب سایت 
تایید شده در جشنواره داشته باشند. بنابراین داوری 
و انتخاب برنده در این بخش، توسط خود شرکت 

کنندگان انجام می گیرد.

مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش 
اعتبار یارانه ها

پیشنهاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
افزایش اعتبار یارانه های نقدی و غیرنقدی از محل 
انرژی در سال آینده  افزایش مصرف حامل های 

مخالفت کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی 
آینده،  سال  بودجه  الیحه  درآمدی  های  بخش 
پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  و  همدان 
درباره افزایش میزان اعتبار یارانه های نقدی و 
غیرنقدی برای توزیع در میان خانوارها در سال 
آینده مطرح شد، اما به تصویب مجلس نرسید.در 
این پیشنهاد آمده بود: افزایش اعتبار یارانه های 
نقدی و غیرنقدی از ۳0 هزار میلیارد تومان تا ۴1 
هزار میلیارد تومان در صورت افزایش درآمدهای 
این جدول بالمانع است.حاجی بابایی در توضیح 
این پیشنهاد تاکید کرد که این افزایش درآمد نه 
بلکه  انرژی  های  قیمت حامل  افزایش  از محل 
از محل پیش بینی افزایش 10 درصدی مصرف 
حامل های انرژی در سال آینده حاصل می شود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
این  با  از دولت در موافقت  نمایندگی  به  کشور 
پیشنهاد صحبت کرد اما کمیسیون تلفیق بودجه 
۹۷ با این پیشنهاد اعالم مخالفت کرد؛ در نهایت 
نمایندگان با 81 رای موافق، 12۳ رای مخالف و 
۵ رای ممتنع از مجموع 2۳2 نماینده حاضر در 

صحن با پیشنهاد مخالفت کردند.

خبر

مفقودی
کارت ماشین -برگ سبز-سندخودرو پراید مدل 82 به رنگ سرمه ای متالیک به 
شاسی  وشماره   00۵2۶۴۳۴ موتور  شماره   ،  ۶8 ایران  ۷8۷ب2۷  پالک  شماره 
s1۴12282۹8۳۶۹۹  بنام محسن خراسانی به شماره شناسنامه 2۹۶۹ مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
ایران 21- به شماره شهربانی  پژو ۴0۵  مالک خودرو  زاده  اینجانب حسین کریم 
موتور شماره  به   MAAN  KD۳AC01  ۶2۵2۷1 بدنه  شماره  و   ۷8 ب   ۶۶۵ 

K 02۴2۵10 12۴ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده است لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  انقضای مهلت  از  است پس  بدیهی  نماید  مراجعه  سمند 

اقدام خواهد شد. 
لرستان – نور آباد 

متن آگهی 
احتراما پرونده کالسه فوق آقای داود یوسفوند به اتهام توهین و افترا موضوع شکایت 
و  به عدم شناسایی متهم  عنایت  با  قرار گرفته  تعقیب  بیرانوند تحت  خانم مهتاب 
مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد .
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –صادق حیدری . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له:1عباس رزم نشانی  شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه چهار راه 

دادگستری طبقه فوقانی فروشگاه مومیوند.
محکوم علیه:نصرت کریمی نشانی مجهول المکان

.بموجب دادنامه شماره ۳۳۳ مورخه 2۳/۴/۹۶شورای حل اختالف شعبه 11حقوقی که 
وفق دادنامه ...حکم به محکومیت خوانده به تحویل مقدار ۳هزار متر مربع شیشه ۴میل 
ساده موضوع قرارداد مورخه 1۷/۵/۹0و مبلغ 000/1۵0ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.

رئیس شعبه 11شورای حل اختالف-فرامرزی 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه1-ظرف ده روز مفاد آنرا به اجرا گذارد 
)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول بطور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
میشود۴- بازداشت  له  به درخواست محکوم  اال  و  ارائه دهد  قضایی  مقام  به  اعسار 

خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار از اجرای حکم،حبس 
تعزیری درجه ۷را در پی دارد۵-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 
.۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود )تبصره 1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴( شماره م الف10۹2۵

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    ۶12 شناسنامه  شماره  دارای  صمدطالیی   آقای 
2/28۳/۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد یار طالیی  به شناسنامه 12۷ در تاریخ ۷۹/۳/۷ اقامتگاه دائمی خودرا  

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-بختیار طالیی ف محمد یار,  ش ش ۳8۴   , ت ت ۳۴/12/20  , پسرمتوفی

2-محمدرحیم طالیی ف محمد یار,  ش ش ۵  , ت ت ۴1/11/1۴   , پسرمتوفی
۳-قدرت اله طالیی ف محمد یار,  ش ش ۵۵8   , ت ت ۴۳/12/12  , پسرمتوفی

۴-صمد طالیی ف محمد یار,  ش ش ۶12   , ت ت ۴۶/۷/1  , پسرمتوفی
۵-دانیار  طالیی ف محمد یار,  ش ش ۷1۵   , ت ت ۵2/۹/20  , پسرمتوفی

۶-سکینه طالیی ف محمد یار,  ش ش 122   , ت ت 2۷/12/20  , دخترمتوفی
 ,   ۳2/12/20 ت  ت   ,    12۴ ش  ش  یار,   محمد  ف  طالیی  زنان  ۷-گل 

دخترمتوفی
8-شاهزنان طالیی ف محمد یار,  ش ش 12۳   , ت ت ۳2/12/20  , دخترمتوفی

۹-نجیبه طالیی ف محمد یار,  ش ش ۴۴۹   , ت ت ۳۷/۳/12  , دخترمتوفی
10-دل انگیز طالیی ف محمد یار,  ش ش 1   , ت ت ۳۹/1/12  , دخترمتوفی

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

اگهی ابالغ اجرائیه 
به محکوم علیه فرهاد زرگوش

خواهان:داریوش پرورش فرزند جهانشاه
خواسته مطالبه مبلغ 000/000/10ریال

حسب محتویات پرونده کالسه ۵/۹۶/111 این مرجع در خصوص دادخواست داریوش 
پرورش باظرفیت فرهاد زرگوش برخواسته مطالبه به موجب دادنامه 2۹/۷/۹۶-822 
محکوم به اجرائیه پیوستی است و در تاریخ 2۳/۹/۹۶ آگهی روزنامه گردیده است و 
نسبت به مفاد آن در موعد مقرر اعتراضی واصل نگردیده لذا رای صادره قطعی تلقی 
شده و نسبت به خواسته خواهان اجرائیه صادر گردیده است لذا محکوم علیه باید از 
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10روز مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا بگذارد.

تاریخ انتشار تاریخ  ابالغیه محسوب می شود.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فرزند  محبی  اله  فتح  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
محمد محبی و خانم سمیرا جافری فرزند محمد ابراهیم خواهان آقای محمد محبی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته حضانت مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹88۴۴0۴00۶۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان صحنه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/1/20 ساعت 12:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 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.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-سعید محمدی پاقلعه

اگهی ابالغ 
دادخواست و دعوت برسیدگی

اقای سید حسن حسینی محمدی فرزند سید علی دادخواستی به خواسته اعتراض 
ثالث بطرفیت شرکت خدمات بیمه ای مازند پوشش )بیمه ایران( و محمد حسین خیر 
خواه و غیره تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۵0۴18 عمومی حقوقی ثبت 
شده چون احد از خواندگان بنام محمد حسین خیر خواه فرزند محمد جعفر مجهول 
المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماه ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب 
در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود که 
خوانده در روز دوشنبه مورخه ۹۷/1/20ساعت 1۳ ظهر در شعبه سوم دادگاه عمومی 
حقوقی بهشهر حضور بهم رساند و اال دادگاه و اقدام قانونی معمول خواهد داشت  م 

الف ۹۶/20/۶۳۶۷
مدیر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

اجرائیه
شعبه 2۹شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(  شهرستان کرمانشاه

مشخصات محکوم له:کامران کشاورز فرزند داریوش نشانی استان کرمانشاه شهرستان 
کرمانشاه شهر کرمانشاه.چهار راه بسیج جنب چاپ رسام طبقه دوم واحد۳

محکوم علیهم:1-علی مراد حاتمی 2-علی احمد محمدی فرزند محمد علی 
مشخصات نماینره یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه اکرم محمدی نام پدر 
صحبت نشانی:کرمانشاه-خیابان آیت اله کاشانی طبقه فوقانی بانک رفاه واحد1-دفتر 

خانم فوزیه کاوسی نوع رابطه:وکیل کامران کشاورز
محکوم به

دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  .بموجب 
مربوطه۹۶0۹۹۷8۶02۹001۴۶محکوم علیه ها متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 
دویست میلون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تادیه از زمان تقدیم داخواست 
)10/1/۹۶(لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق خواهان می باشد.  
قاضی شعبه 2۹ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان کرمانشاه.

منوچهر هاشمی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه1-ظرف ده روز مفاد آنرا به اجرا گذارد 
)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید  ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول بطور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
میشود۴- بازداشت  له  به درخواست محکوم  اال  و  ارائه دهد  قضایی  مقام  به  اعسار 

خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار از اجرای حکم،حبس 
تعزیری درجه ۷را در پی دارد۵-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 
.۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(.نشانی ،کرمانشاه،میدان 

جمهوری اسالمی،بطرف منابع طبیعی

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  فرزندنوراله  ابادی   شوکت  آقاجانی  سکینه  خانم 
2/۹۶/۵0۶  از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر فدائی باشی فرزند هاشم به شماره شناسنامه 
۴۳  صادره از بهشهر متولد 1۳1۶/۳/۵در تاریخ ۹۶/2/۹اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سکینه اقاجانی شوکت ابادی فرزند نوراله ش ش 1۴1 متولد 1۳2۶ همسر متوفی 

2- فاطمه فدائی  باشی فرزند علی اصغر ش ش1۹۳ متولد 1۳۵۶ فرزند متوفی 
۳- سمیه فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش۶۳۶ متولد 1۳۶1 فرزند متوفی

۴-ام البنین فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش۶۵۷ متولد 1۳۴۶ فرزند متوفی
۵-علی اکبر فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش۴۶۷ متولد 1۳۴۹ فرزند متوفی

۶-خدیجه فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش۳1۳ متولد 1۳۵۷فرزند متوفی
۷-مصطفی فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش۹۴۴ متولد 1۳۶۳ فرزند متوفی

8- محمد ابراهیم فدائی باشی فرزند علی اصغر ش ش1۳۳ متولد 1۳۵۳ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 96/20/6375    قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

ادامه از صفحه 1
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از 
و  شرکتی  حاکیمت  مبحث  به  خود  سخنان 
بانکی اشاره  نهادینه سازی آن در نظام  لزوم 
دولت ها  مهم  اهداف  از  یکی  گفت:  و  کرد 
غیرتورمی  پویای  رشد  شرایط  فراهم سازی 
اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند 
شاهد  اهداف،  این  تحقق  صورت  ودر  است 
اقتصادی  کالن  متغیرهای  مستمر  بهبود 
همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی 

خواهیم بود.
پایدار،  رشد  به  دستیابی  جهت  افزود:  وی 
فعالیت های  از  مختلف  حمایت های  کنار  در 
مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار جهت 
حصول به سرمایه گذاری مناسب و در نتیجه 
اقتصاد  در  حیاتی  و  مهم  امری  باالتر،  تولید 
فضای  بهبود  و  ارتقاء  با  ارتباط  در  و  است 
شرکتی  حاکمیت  استقرار  نیز  کسب وکار 
کلیدی محسوب می شود.  مقوله های  ازجمله 

البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب 
سطح  در  مفهوم  از  بزرگ تری  چتر  به عنوان 
حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم  کردن 

اقتصادی  ایجاد  و  پایدار  توسعه  زمینه های 
اشاره کرد.سیف  پویا است،  و  ثبات  با  مقاوم، 
با بیان  اینکه در اقتصاد مدرِن امروزی، موتور 

اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: 
در حالی که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، 
اشتغال،  تولید،  سرمایه گذاری،  اصلی  طرف 
نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این 
رنج  زیادی  کاستی های  و  ضعف ها  از  بخش 
سازمان دهی  و  بنگاه ها  تقویت  برای  برد.  می 
اقدامات  به  خدماتی  و  تولیدی  شرکت های 
بسیار و اصالحات همه جانبه ای نیاز است. از 
مهم ترین این اقدامات و اصالحات، فرهنگ و 
نظام حاکمیت شرکتی است.رییس کل بانک 
مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل 
بنگاه های  و کارآفرین در  کارا  مدیریت مؤثر، 
نظام  شرکتی،  حاکمیت  است.  اقتصادی 
بنگاه و عملیات آن است.  مدیریت و کنترل 
می توان  را  شرکتی  حاکمیت  اصلی  وجوه 
پاسخگویی،  استقالل،  شفافیت،  انضباط،  در 
کرد.  خالصه   اجتماعی  مسئولیت  و  انصاف 
ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر 

مبارزه با فساد را ایجاد می کند.

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

سوداگری افراد مجهول الهویه در بازار ارز

 لزوم راه اندازی بانک ارزی
 از سوی دولت

 »ناکارآمدی« محور تفحص از فرآیند
 تولید خودرو

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی پیشنهاد کرد که بانک ارزی 
برای تنظیم نرخ ارز در بازار از سوی دولت 

راه اندازی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، احمد انارکی 
محمدی اظهار کرد: رییس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد و مسئولین مربوطه در جلسات 
متعدد کمیسیون اقتصادی مکررا قول تثبیت 
قیمت ارز را دادند و مطالبه کمیسیون از آنها 
نیز همین امر بوده است چرا که نوسان فعلی 
قیمت دالر کار صادرکننده و تولیدکننده را 
دولت  اینکه  بیان  با  است.وی  کرده  مختل 
قدرت  نفتی  دالرهای  داشتن  اختیار  در  با 
کنترل نرخ ارز را دارد، یادآور شد: به نظرم 
تثبیت قیمت مهمتر از کاهش قیمت است. 
در واقع باید نرخ مشخصی برای ارز تثبیت 
یکی  جز  سال  دو  یکی  در  حداقل  تا  شود 
و شرایط  ندهد  آن رخ  در  تغییر  دو درصد 
قابل  عرصه  این  فعاالن  برای  اقتصادی 
پیش بینی باشد. انارکی با اشاره به اظهارات 
اینکه  بر  مبنی  مرکزی  بانک  کل  رییس 
نوسان قیمت ارز به دلیل سال نوی میالدی 
ماه  بهمن  در  که  ایشان گفت  است، گفت: 
نرخ ارز تا حدودی کنترل می شود اما با این 
به طور  اگر دولت  شرایط که پیش می رود 
جدی وارد عمل نشود شب عید هم با مشکل 

مواجه خواهیم شد.انارکی محمدی در ادامه 
با تاکید بر اینکه منابع ارزی و تنظیم بازار در 
اختیار دولت است، گفت: دولت می تواند به 
صرافی ها ارز تزریق و این نوسان را کنترل 
کند. در واقع دولت باید این اطمینان خاطر 
را به مردم بدهد که ارز به میزان کافی وجود 
دارد.وی با بیان اینکه مردم به دنبال روزنه ای 
برای سرمایه گذاری هستند و خرید ارز را هم 
به چشم سرمایه گذاری می بینند، گفت: در 
واقع در حال حاضر دالر و ارز وجود دارد اما 
در خانه های مردم است. به نظر می رسد اگر 
دولت بانک ارزی راه بیندازد و مردم بتوانند 
در آنجا دالر سپرده گذاری کنند و یا بردارند 
این امر تا حد زیادی به تنظیم نرخ ارز کمک 

خواهد کرد.

از  یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
جمع آوری ۳۴ امضا برای انجام تحقیق و تفحص 
از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی 
در حوزه های کیفیت، قیمت، طراحی، تکنولوژی، 
زیست  آثار  و  فروش  از  پس  خدمات  فروش، 
شرکت های  در  تولیدی  خودروهای  محیطی 

خودروسازی داخلی خبر داد.
محمدرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  تحقیق  تقاضای  این  کرد:  اظهار  نجفی 
تفحص با 10 محور تهیه شده و به زودی به 
این  شد.  خواهد  تقدیم  مجلس  رئیسه  هیئت 
تحقیق و تفحص به اعتبار گزارش های متعدد 
ناراضی  مشتریان  فراوان  درخواست های  و 
است.وی  شده  تهیه  خودروسازی  شرکت های 
بررسی  محور  با  تفحص  و  تحقیق  این  گفت: 

علل زیان دهی شرکت های خودروسازی اصلی 
تولید  باالی  تیراژ  با  تابعه  داخلی و شرکتهای 
موجود  های  ظرفیت  از  ناکافی  استفاده  و 
برنامه های خودروسازان، برای طراحی و تولید 
مناسب  قیمت  و  باال  کیفیتی  با  خودروهای 
بررسی  جامعه،  ضعیف  و  متوسط  اقشار  برای 
چگونگی عقد قرارداد با شرکت های پژو، رنو و 
سیتروئن توسط سازمان گسترش و نوسازی و 
دانش  بر  آن  تاثیرات  و  خودروساز  شرکت های 
حیث  از  داخلی  خودروسازی  شرکت های  فنی 
بررسی  قراردادها،  پیشرفت  بررسی  و  طراحی 
صنفی  نهادهای  با  خودروساززان  تعامل  نحوه 
و علل دخالت در فرآیند انتخابات آنها، بررسی 
خوروهای  واردات  سفارش  ثبت  توقف  موضوع 
و  قیمت  شدید  افزایش  موجب  که  خارجی 
عوامل  بررسی  شد،  بازار  ثباتی  بی  و  آشفتگی 
نارضایتی مردم از مکانیزم فروش و خدمات پس 
از فروش خودرسازان و مشکالت موجود در ثبت 
انتخاب  چگونگی  بررسی  خودرو،  اینترنتی  نام 
ساز،  قطعه  خود  شرکت های  با  قرارداد  عقد  و 
محاسبات آنالیز قیمت قطعات و تعداد شرکت ها 
از  استفاده  چگونگی  و  قطعات  تامین  برای 
ظرفیت شرکتهای تابعه زیرمجموعه در ساخت و 
تامین قطعات، بررسی خریدهای خارجی و نحوه 
میزان  بررسی  و  خارجی  فروشندگان  انتخاب 

تناسب خریدها با نیاز واقعی ساالنه می باشد.



با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران 
رفتار کنید .

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

عاشق همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا  

با هوشیاری غصه هر چیز خوریم
چون مست شدیم هرچه بادا بادا  

امروز با موالنا

»قلمرو وحشت« در کتابفروشی ها 

شامل  وحشت«  »قلمرو  مجموعه  از  جلد  اولین 
بیرس  آمبروس  وحشتناک  کوتاه  داستان های 

توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، مجموعه داستان »قلمرو وحشت« 
نوشته آمبروس بیرس به تازگی با ترجمه پرویز 
همتیان بروجنی توسط نشر چشمه منتشر و راهی 
از  اولین عنوان  این کتاب،  بازار نشر شده است. 
»مجموعه کامل داستان های کوتاه هولناک و به 
یادماندنی« است که در برنامه انتشار این ناشر دارد.

کتاب پیش رو همچنین، دویست و چهل و نهمین 
که  است  غیرفارسی«  »داستان  مجموعه  عنوان 

توسط چشمه چاپ می شود.
نوزدهم  قرن  نویسندگان  میان  بیرس  آمبروس 
آمریکا به خاطر داستان های کوتاه درباره جنگ 
داخلی آمریکا و همچنین داستان های تکان دهنده 
و هولناک، محبوبیت زیادی دارد. گرچه به نظر 
می رسد او همراه با ادگار آلن پو شاعر و نویسنده 
آمریکایی در حوزه ادبیات وحشت قلم زده اند، اما 
آثار بیرس به گونه ای است که نوشته هایش را در 
سبک و سیاقی منحصر به فرد و خاص خودش 
قرار می دهد. ویژگی اساسی آثار این نویسنده، طنز 
تلخ، کوتاه گویی، به تصویر کشیدن نابهنجاری های 
روان  کاو  و  کند  همچنین  و  فردی  و  اجتماعی 

شناسانه در عمق ذهن انسان هستند.
بیرس،  آمبروس  آثار  دیگر  ویژگی های  از  یکی 
قهرمانان  روانی  روحی  کاستی های  نمایش 
بوده  معتقد  نویسنده  این  است.  داستان هایش 
بدون  تهور،  و  جسارت  اوج  در  حتی  انسان ها 
در  کاستی  و همین  نیستند  روحی  کاستی های 
بسیاری موارد بر ناکامی ها و شکست هایشان مهر 
تائید می گذارد. مرگ در همه داستان های بیرس، 
نقشی اساسی ایفا می کند و گرچه مرگ بسیاری 
از قهرمان هایش در فضایی غریب رخ می دهد، اما 
این دستاور همیشه با آرامش، خاموشی و سکوت 

همراه است.
از این نویسنده پیش تر، کتاب »فرهنگ شیطان« 
در ایران ترجمه و چاپ شده و حاال مجموعه کامل 
داستان های کوتاه و هولناک او در قالب دو جلِد 
»قلمرو وحشت« منتشر می شود که کتاب پیش 
رو، اولین جلد از آن است. دو جلد این مجموعه 

در کل ۴۵ داستان کوتاه را در بر خواهد گرفت.
را  کوتاه  داستان  »قلمرو وحشت« 2۳  اول  جلد 
ترتیب  این  به  شان  عناوین  که  می شود  شامل 
متقاضی،  کارکوزا،  ساکن  چوپان،  است: هایتای 
ناظری در کنار ُمرده، مرد و مار، تشییع جنازه جان 
مورتونسون، موجود لعنتی، تاکی بر خانه، حاضر 
در مراسم اعدام، جاده مهتابی، بازداشت، یک پارچ 
پای  وسط  انگشِت  اِکرت،  گاه  اقامت  در  شربت، 
دشت،  از  عبور  دشواری  نوالن،  ماجرای  راست، 
توهم استیلی فلمینگ، کودِک خانه به دوش، آن 
سوی دیوار، مردی از بینی، محیط مناسب، بانویی 

از ردهورس، اعجوبه.
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اوقات شرعی

»توقیف نمایش بنگاه تئاترال« تكذیب شد

به  تئاترال«  بنگاه  نمایش  »توقیف  بر  مبنی  ،خبری  زمان   پیام  گزارش  به 
کارگردانی هادی مرزبان دریافت نموده اید، به اینوسیله خبرارسالی را تکذیب 

می نمایم. 
توقیف  مساله  و  نشده  عنوان  شده  یاد  نمایش  توقف  برای  دلیلی  هنوزهیچ 

نمایش صحت نداشته و قابل تایید نمی باشد.

اکران فیلمهای ایرانی در شهر اتمی روسیه
المللی  بین  جشنواره  سیزدهمین 
امسال  میتینگ  ارتدوکس  سینمای 
ابنینسک  فوریه در شهر  تا 1۶  از 11 
روسیه در حال برگزاری است و در این 
کودکان،  موضوعات  به  که  جشنواره 
پردازد  می  دینی  مفاهیم  و  خانواده 
با  و  دارند  حضور  ایرانی  فیلم  چهار 

استقبال خوبی مواجه شده اند.
هر  جشنواره  رسیده،این  گزارش  به 
ارتدوکس  کلیسای  طرف  از  ساله 
روسیه برگزار می شود و مدیر آن نیز 

راهبه ای به نام مادر سوفیا است.
فیلم سینمایی یک روز طوالنی به کارگردانی بابک بهرام بیگی، فیلم سینمایی 
مهدی  کارگردانی  به  پاپلی  مستند  زاده  اشرفی  مرجان  کارگردانی  به  آبجی 
مستند  و  فرد  قانع  محمد  کارگردانی  به  آخر  شام  مستند  کیاسری،  زمانپور 
این  ایران در  تنها میان طالبان به کارگردانی محسن اسالم زاده نمایندگان 
جشنواره حصور دارند. اوبنینسک در جنوب غرب مسکو و یکی از مهمترین 
در  جهان  در  هسته ای  نیروگاه  اولین  که  است  روسیه  علمی  شهرستانهای 

مقیاس بزرگ تولید برق در این شهر ساخته شده است.

»نگاه« در دو جشنواره آمریكایی
تحسین  ساخته  »نگاه«،  کوتاه  فیلم 
حضور  از  بعد  صمدی  فرنوش  شده 
موفقی که در عرصه جهانی به همراه 
داشت قرار است در دو فستیوال مهم 

آمریکایی حضور پیدا کند.
است  قرار  رسیده،»نگاه«  گزارش  به 
جشنواره  دوره  دومین  و  چهل  در 
دربیاید،  نمایش  به  آمریکا  کلیولند 
در  آپریل   1۵ تا   ۴ از  فستیوال  این 
برگزار  اوهایو  ایالت  کلیولند  شهر 

می شود.
طرف  از  همچنین  جشنواره   این 

ایندی وایر)وب گاه خبری برای جامعه فیلم های مستقل است(  در لیست ۵0 
فستیوال برتر دنیا قرار گرفته است و فیلم های کوتاه منتخب جشنواره برای 

حضور در اسکار ارسال می شوند.
این جشنواره در 12 روز برگزاری بیش از ۴00 فیلم کوتاه و بلند را  در برج 

شهر سینما به نمایش می گذارد
حضور بین المللی دیگر فیلم »نگاه« در آمریکا، جشنواره بین المللی فلوریداست

این فستیوال بیست و هفتمین دوره خودش را از ۶ تا 1۵ آپریل در میت لند 
بلند و کوتاه  )داستانی  این 10 روز 180 فیلم  فلوریدا برگزار می کند و در 

،مستند، انیمیشن( از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
»نگاه« به تهیه کنندگی پوریا حیدری و نویسندگی فرنوس صمدی و علی 
عسگری اولین بار تابستان امسال در فستیوال فیلم لوکارنو به نمایش درآمد.

خبر

کاریکاتور

بخش های  در  ایران  نماینده سینمای  چهار 
فیلم  جشنواره  شصت وهشمین  مختلف 
برلین در مجموع 1۷ نمایش خواهند داشت.

حقیقی  مانی  کارگردانی  به  »خوک«  فیلم 
که نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی 
جایزه  کسب  برای  و  است  برلین  جشنواره 
می کند  رقابت  فیلم  بهترین  طالی  خرس 
اولین نمایش جهانی خود را روز 21 فوریه 
به   1۹ ساعت  از  اسفند(  دوم  )چهارشنبه، 
جشنواره  کاخ  اصلی  سالن  در  محلی  وقت 
خواهد  تجربه   )Berlinale Palast(
 22 روز  در  نمایش  سه  آن  از  پس  و  کرد 
فوریه )پنج شنبه، سوم اسفند( دارد و آخرین 
 2۵ روز   22 ساعت  در  نیز  را  خود  نمایش 

فوریه )یکشنبه، ششم اسفند( خواهد بود.
لیال  معجونی،  حسن  »خوک«،  فیلم   در 
ایزدیار،  ناز  پری  رشیدی،  لیلی  حاتمی، 
سیامک انصاری، علی باقری، مینا جعفرزاده، 
رضا  و  کرده اند  نقش  ایفای  آذرهوش  آیناز 
یزدانی، بیوک میرزایی، سهیال رضوی و علی 

مصفا نیز در این فیلم حضور دارند.
است:  آماده  »خوک«  داستان  خالصه   در 
»حسن خشمگین است. او مدتی است موفق 
محبوبش  ستاره ی  نشده.  ساختن  فیلم  به 
دیگر  کارگردانان  با  و می خواهد  ندارد  صبر 
عاشقش  دیگر  همسرش  کند.  همکاری 
نیست. دخترش بزرگ شده و دیگر مستقل 
است. مادرش پیر شده و کم کم حافظه خود 
را از دست داده. مزاحم جذابی او را هر جا 

می رود تعقیب می کند و اصرار دارد حسن او 
را وارد دنیای سینما کند. از همه بدتر، قاتلی 
کارگردانان  کشتن  مشغول  شهر  سطح  در 
نادیده  را  حسن  اما  است،  ایران  سینمای 
گرفته. حسن رنجیده است: آیا او مهمترین 
قاتل  چرا  پس  نیست؟  شهر  این  فیلمساز  
نام حسن  که  هنگامی  نمی گیرد؟  تحویلش 
در  قتل ها  پرونده  اصلی  مظنون  عنوان  به 
اوضاع  می شود،  مطرح  اجتماعی  شبکه های 
حسن  حاال  می شود.  تحمل  غیرقابل  دیگر 
نقشه ی  حیثیتش  اعاده  برای  است  ناچار 

هوشمندانه ای بکشد...«
در  که  بادکوبه  پویا  ساخته  »ِدُرساژ«  فیلم 
برلین  فیلم  جشنواره  »نسل«  بخش  بخش 

 21 روز  در  بار  اولین  شده  انتخاب   2018
ساعت  اسفند(  دوم  )چهارشنبه،  فوریه 
و و پس  پرده خواهد رفت  به روی   1۷:1۵
 2۴  ،22 روزهای  در  دیگر  نمایش  سه  آن 
اسفند(  و ششم  )سوم، چهارم  فوریه  و 2۵ 

خواهد داشت.
»ِدِرساژ« فضای متفاوت و جدیدی را درباره 
شکل ارتباطات،مشکالت و شرایط نوجوانان 
در  و  می کشد  تصویری  به  جامعه  امروزی 
هوشنگ  مقدمی،  شبنم  مصفا،  علی  آن 
آقاخانی،  علیرضا  فر،  ثانی  توکلی،علیرضا 
لویی سیفی،  فاطمی،  ادیب، جالل  سیامک 
یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید 
غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با 

معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند. 
عباس  کارگردانی  به  هرمز«  و  فیلم»هندی 
امینی دیگر نماینده سینمای ایران در بخش 
فیلم  جشنواره  هشتمین  و  شصت  »نسل« 
برلین نیز طی روزهای 22، 2۳، 2۴ و 2۵ 
فوریه )سوم، چهارم، پنجم و ششم( اسفند 

در جشنواره به روی پرده می رود
»هندی و هرمز« که محصول مشترک ایران 
بومی  بازیگران  با  است،  چک  جمهوری  و 
و  هندی  داستان  روایتگر  و  شده  ساخته 
هرمز، دو نوجوانی است که طبق سنت مردم 
جزیره با هم ازدواج می کنند. آنها درکی از 
یکدیگر ندارند اما دنیای ناشناخته و جذاب 
همبازی هایی  به  را  آنها  همدیگر،  با  ارتباط 
که  بازی  این  اما  می کند؛  تبدیل  صمیمی 
آنها  برای  لحظه  هر  است  زندگی  نامش 

خطرناک تر می شود.
مکری  شهرام  ساخته  »هجوم«جدیدترین 
نیز که در بخش پانورامای جشنواره پذیرفته 
شده اولین نمایش خود را امروز )شنبه، 1۷ 
فوریه( ازساعت 21:۳0 به وقت محلی تجربه 
خواهد کرد و در ادامه در روزهای 18، 1۹ و 
2۳ فوریه نیز در سه نوبت به نمایش گذاشته 

می شود.
این فیلم سومین ساخته بلند شهرام مکری 
یک  درباره  آن  داستان  و  می شود  محسوب 
تیم ورزشی آماتوری و مربی شان است. اعضا 
تیم رازی برای پنهان کردن دارند و گروهی 
در جستجوی پیدا کردن سرنخ هایی از این 
این فیلم را شهرام  ماجرا هستند. فیلمنامه 
مکری به همراه نسیم احمدپور نوشته است.

فیلم  بین المللی  جشنواره  شصت وهشتمین 
در  بهمن(   2۶( فوریه   1۵ تاریخ  از  برلین 
 ۶(  2018 فوریه   2۵ تا  و  شده  آغاز  آلمان 

اسفند( ادامه خواهد داشت.

برنامه کامل نمایش  فیلم های ایرانی در برلین

خبری که حکایت از وخامت وضعیت جسمانی محمدرضا 
شجریان دارد، نادرست خوانده شد اما با این حال شایعات 

در این زمینه ادامه دارد.
از  حکایت  و  شد  منتشر  خبری  تازگی  به  اینکه  از  پس 
تشدید بیماری محمدرضا شجریان ـ استاد آواز ایرانی ـ 
داشت روابط عمومی شرکت دل آواز در گفت وگو با ایسنا 
برخی  این حال همچنان  با  تکذیب کرد.  را  این موضوع 
شجریان  محمدرضا  جسمانی  وضعیت  وخامت  از  خبر 

می دهند و گفته می شود او به کما رفته است.
پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر تشدید بیماری این 
خواننده آواز ایرانی منتشر می شد و دوستداران او را نگران 

می کرد اما بعد تکذیب می شد.
همایون شجریان در گفت وگویی که دی  ماه با »یورونیوز« 
داشت، درباره حال جسمانی پدرش گفته بود: »بیماری 
اما  نرفته  بهبود  سمت  به  شجریان(  )محمدرضا  پدرم 

وضعیت بدتر هم نشده است.«
او اظهار کرده بود: »سال گذشته و به دلیل بیماری که 
در  را  پرتودرمانی  که  شدند  مجبور  بودند،  دچارش  پدر 
بافت های  باعث می شود  این  باشند که  ناحیه سر داشته 
سالم هم آسیب ببیند. پرتو درمانی ضمن این که مریضی 
را کنترل می کند موجب یکسری اشکاالت می شود. االن 
نسبت به آن روزهای اول وضعیت ایشان خیلی بهتر شده 

است«

معاون فرهنگی تربیتی برادران دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان از برگزاری چهارمین مرحله طرح کندوی کتاب 
با محوریت کتاب »روایتی ساده از ماجرایی پیچیده« اثر ابراهیم حسن 
بیگی همزمان با سراسر کشور در مدارس خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان ،معاون فرهنگی تربیتی برادران دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان از برگزاری چهارمین مرحله طرح 
کندوی کتاب با محوریت کتاب»روایتی ساده از ماجرایی پیچیده« اثر 

ابراهیم حسن بیگی در مدارس سراسر کشور خبر داد 
وی گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی و مهارت مطالعه مفید، تقویت 
انگیزه کسب معرفت و بصیرت اسالمی و انقالبی و مهارت های 
عملی زندگی به عنوان عناصر الگو، پیشتاز و محوری در ترویج 
مطالعه و کتابخوانی، ارتقای کمی و کیفی مطالعه و کتابخوانی و 
افزایش دسترسی به کتاب های خوب در فضای عمومی مدارس 
از اهداف این طرح می باشد. معاون فرهنگی تربیتی برادران دفتر 
مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: شناسایی و 
پرورش دانش آموزان مستعد جهت تبدیل شدن به عناصر فرهنگی 
فعال و کارآمد، متناسب با نیازهای تخصصی حوزه ترویج و توزیع 
منسجم  شبکه ای  ایجاد  و  سازماندهی  کشور،  در  خوب  کتاب 
و فعال از دانش آموزان، اولیاء و مربیان در راستای تبلیغ، ترویج و 
عرضه کتاب و سایر محصوالت مهم جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
و کمک به تعمیق معرفت و ارتقای سطح آگاهی در میان عموم 
با محوریت  پرورش  و  آموزش  و کادر  مربیان  ویژه  به  مخاطبان 
کتاب از دیگر اهداف این طرح می باشد. زین العابدین با اشاره به 
اینکه طرح کندوی کتاب در سه سطح شبکه پشتیبان، قرارگاهی 
و دانش آموزی اجرا خواهد شد،خاطرنشان کرد: قیمت کتاب 1۵ 
هزار تومان بوده که در این طرح با تخفیف ۳0درصدی برای کلیه 
مخاطبان با هولوگرام 10 هزار تومانی عرضه می شود و مربیان، کمک 
مربیان و سرگروه های انجمن اسالمی از تخفیف ۵0درصدی بهره 
مند می شوند.  معاون فرهنگی تربیتی برادران دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان  ادامه داد: دانش آموزان عالقه مند 
می توانند پس از مطالعه کتاب، در قالب تکمیل کاربرگ پیوستی که 
تحت عنوان »کاربرگ کندوی کتاب« تهیه شده است، مطالب خود 
را به رشته تحریر درآورند. این کاربرگ در 2 بخش گزارش کتاب 
و روایت کتاب، نظرات مطالعه کننده را جمع آوری می کند.دانش 
آموزان می توانند کاربرگ مرتبط با کتاب »روایتی ساده از ماجرایی 
 پیچیده« را حداکثر تا تاریخ 12 اردیبهشت ۹۷ به آدرس پستی

 ayandehsazan.ir@chmail.ir ارسال کنند.

ین وضعیت  گزارشی از آخر
یان شجر جسمی 

وایتی ساده   کندوی کتاب »ر
پیچیده«  ماجرایی  از 

 فروش ماشین جیمز باند
 به نفع دانش آموزان بی پول

 حمید فرخ نژاد
 به »دختر شیطان« پیوست

بازیگر نقش جیمز باند اتومبیل باند خودش 
را برای فروش در حراجی ارایه می کند.

به گزارش  نقل از رویترز، جیمز باند قصد 
دارد استون مارتین خودش را در کریستیز 

زیر چکش حراج ببرد.
جاسوس  نقش  ایفاگر  کریگ  دنیل 
 00۷ مامور  عنوان  به  که  بریتانیایی 

مارتین  استون  اتومبیل  می شود،  شناخته 
شده  ساخته  وی  برای  که  را  استثنایی ای 

برای خیریه حراج می کند.
حراجی کریستیز اعالم کرد این ماشین را 
به صورت اختصاصی  که چهار سال پیش 
ماه  در  شده،  ساخته  کریگ  دنیل  برای 

آوریل زیر چکش حراج می برد.

حمید فرخ نژاد در فیلم سینمایی »دختر 
محمدپور  قربان  کارگردانی  به  شیطان« 

حضور یافت.
حمید فرخ نژاد با امضای قرارداد در فیلم 
قربان  کارگردانی  به  شیطان«  »دختر 

محمدپور بازی می کند.
با  فیلم  این  نژاد در  قرار است حمید فرخ 

همبازی شود.  بالیوود  هنرمندان سینمای 
این جکی شروف ستاره سینمای  از  پیش 
هند به فیلم »دختر شیطان« پیوسته بود.

گروه اول عوامل »دختر شیطان« در چند 
طبق  و  اند  شده  بالیوود  وارد  گذشته  روز 
برنامه ریزی قرار است »دختر شیطان« 10 

اسفند در بمبئی کلید بخورد.

گسترش  مرکز  تولیدات  از  خیال«  »بافندگان  مستند  فیلم 
»سیدمحمدصادق  کارگردانی  به  تجربی  و  مستند  سینمای 
و  لبنان  کشورهای  در  جهانی  جشنواره  سه  به  جعفری« 

آمریکا راه یافت.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی، این فیلم طی روزهای 22 تا 2۷ اسفند ۹۶ در دومین 
نمایش  به  لبنان  »بیروت«  زنان  فیلم های  جشنواره  دوره 
درمی آید. در این جشنواره ۵0 فیلم مستند با موضوع زنان 
از کشورهای ایران، اسپانیا، فلسطین، مصر، فرانسه، بلژیک، 

مراکش و... روی پرده می رود.
»بافندگان خیال« منتخب دو جشنواره آمریکایی نیز هست. 
این فیلم ابتدا در پنجمین دوره جشنواره فیلم های اجتماعی 
»نیویورک« به نمایش درمی آید که زمان برپایی این جشنواره 

1۶ تا 22 مارس 2018 مصادف با 
 ۹۷ فروردین   2 تا   ۹۶ اسفند   2۵
شهر  در  که  رویداد  این  در  است. 
برگزار می شود، 20 فیلم  نیویورک 
شرکت  دنیا  مختلف  کشورهای  از 

دارند.
دوره  دهمین  در  سپس  فیلم  این 
روی  نیز  »ترنتون«  فیلم  جشنواره 
دوم  روزهای  که طی  می رود  پرده 
ایالت  در   ۹۷ فروردین  پنجم  تا 
خواهد  برگزار  آمریکا  نیوجرسی 
از  فیلم   ۵۳ جشنواره  این  در  شد. 

1۶ کشور دنیا حضور دارند.

مستند »بافندگان خیال« به سه جشنواره جهانی راه یافت

استعفای مدیر عامل خانه کتاب 
پذیرفته شد

در پی استعفای مدیرعامل خانه کتاب و  موافقت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور  معاون 
جلیسه  غالمی  مجید  تکریم  مراسم  اسالمی، 
امروز)یکشنبه(  کتاب  خانه  موقت  سرپرست  و 

ساعت 8 در خانه کتاب برگزار می شود.
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  از  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجید غالمی جلیسه 
از فروردین سال 1۳۹۳ به عنوان معاون پژوهی 
فعالیت رسمی خود را در خانه کتاب آغاز کرد و 
از اسفند همان سال به سمت مدیرعاملی خانه 

کتاب انتخاب شد. 
وزارت  فرهنگی  امور  معاون  جوادی  محسن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص استعفای 
در  داشت  قصد  جلیسه  آقای  کرد:  اظهار  وی 
پایان دولت یازدهم از وزارت فرهنگ و ارشاد 
و  تغییر  به  توجه  با  اما  شود  جدا  اسالمی 
کتاب  برگزاری  پایان  تا  داد  ترجیح  تحوالت 
همراهی  را  ما  ایران  اسالمی  جمهوری  سال 
نتوانستیم  این  از  بیشتر  متاسفانه  و  کند 
داشته  فرهنگی  معاونت  در  را  ایشان  همراهی 

باشیم.

خبر

آداب و رسوم شهروندی 
نویسنده: محمد طاهری

بخش  ده  در  شهروندی  رسوم  و  آداب  کتاب 
کتاب  اول  بخش  در  است.  درآمده  نگارش  به 
تعریف و مفهوم شهروندی، شهروندی و حقوق 
شهروندی آمده است. بخش دوم کتاب شامل 
در بخش  و  است  ویژگی های شهروند خوب 
سوم شهروندان و فرهنگ آپارتمان نشینی آمده 
است. بخش چهارم کتاب به شهروندان و لزوم 
است. در بخش  پرداخته  اموال عمومی  حفظ 
پنجم موضوعات مرتبط باشهروندان و بهداشت 
عممومی ارائه شده است. بخش ششم شامل 

موارد مرتبط با شهروندان و قانون مداری است در بخش هفتم کتاب نکات مرتبط 
با شهروندان و حریم خصوصی ارائه شده است. بخش هشتم به رابطه شهروندان 
با فرهنگ ترافیک و مترو پرداخته است. در بخش نهم در خصوص نکات محیط 
زیستی که شهروندان باید رعایت کنند آمده است و سرانجام در بخش دهم کتاب 

برخی اصول ارتباطی و آداب معاشرت با شهروندان ارائه شده است.

تازه های نشر

تورج اصالنی، مدیر فیلمبرداری »کامیون« امسال با این 
فیلم در جشنواره فیلم فجر حاضر بود.

او درباره کار با کامبوزیا پرتوی و سختی هایی که برای 
ساخت این فیلم از سر گذرانده، در گفت و گو با بانی فیلم 
فیلمی  هر  و  بودیم  کار  درگیر  دوماه  کرد: حدود  عنوان 
را می  فیلمنامه  تعریف می شود و زمانی که  در فضایی 
خوانیم، می توانیم در خصوص فضای آن تصوراتی داشته 
های  سلیقه  و  ها  نگاه  کارگردان،  کار  نوع  باید  باشیم. 
ای  ویژه  نگاه  »کامیون«  فیلم  بشناسیم.  را  او  احتمالی 
نسبت به مهاجرت و پناه دادن همسایه ای که زیر ظلم و 

تجاوز قرار گرفته، دارد.
اصالنی ادامه داد: »کامیون« به عنوان یک فیلم جاده ای، 
و  دارد  فیلمبرداری  و  تولید  لحاظ  از  را  خودش  مصائب 
کل قصه آن در یک کامیون می گذرد و داخل کابین این 
کامیون استیج این فیلم به همراه صحنه هایی است که از 
آن از مرز عراق و سوریه تا تهران عبور می کند. طبیعی 
است زمانی که فیلمنامه را می خوانیم چنین فضایی را 
غیر  فیلمسازان  با  همراه  آن  با  قبال  که  کنیم  می  تصور 

ایرانی تجربه کرده بودم.
وی با بیان اینکه این فیلم برایم تجربه تازه ای از لحاظ 
تولید نبود، اضافه کرد: به هرحال، تجربه بسیار خوشایندی 
با کامبوزیا پرتوی داشتم و روح انسانی و هنری او برایم 

قابل ستایش است. 

»کامیون« نگاه ویژه ای نسبت به 
دارد مهاجرت 


