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به گزارش زمان، وزیر نفت با اشاره به بهره مندی حدود 
80 درصد جمعیت روستایی از گاز تا پایان سال گفت :در 
این صورت میانگین بهره برداری از گاز در کل کشور به 

6 حدود 9۵ درصد می رسد .

 میانگین بهره برداری از گاز

 به ۹۵ درصد می رسد
به گزارش زمان، مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری 
سال  پایان  پاداش  میزان  وزیران،  هیات  تصویب  با  گفت: 
1396 یا »عیدی« بازنشستگان کشوری مبلغ ثابت 8 میلیون 

و 4۷۵ هزار ریال تعیین شده است.

به گزارش زمان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اعالم کرد: اگر در زمــان اوج مصرف حالت فوق العاده ای در 
تامین آب شرب پیش بیاید، قطع آب مشترکان پرمصرف به 

شورای تامین استان تهران پیشنهاد می شود. 5

رقم و زمان پرداخت عیدی 

بازنشستگان کشوری 

 قطع آب مشترکان پرمصرف

 در شرایط اضطراری

1

7

دریافت مالیات از معامالت ارز

2

دعوت رئیس جمهور از مردم برای حضور در راهپیمایی  

22 بهمن، تجلی حماسه حضور ملت ایران

سرمقاله

 وجدان متخصص را
 می توان خرید!

نگاه روز

 زن ترسیم ناب عشق 
در قاب مادر است

 واگذاری۱۰۵ شرکت شستا
 تا پایان سال

دانش و تخصص البته که چیز خوبی اســت، 
اما تقلیل دادن مســایل به امور فنی، گرایش 
بسیار خطرناکی اســت. در این شیوه  نگرش، 
جنبه های اجتماعی و حقوق بشری چالش ها 
نادیده گرفته می شــود و تصمیم گیری در هر 
مورد، محــدود به گــروه کوچک متخصصان 
می شــود. داستاِن کهنه ای اســت که بگوییم 
بیشــتر گرفتاری هــای بــزرگ بشــریت را 
کارشناســان و متخصصان درست کرده اند؛ از 
ساختن سالح های کشتار جمعی و برنامه ریزی 
برای جنگ گرفته تا ســاختن سدهای عظیم 
و آواره کــردن هزاران نفــر در هر یک از این 
پروژه ها. از تبدیل پزشکی و داروسازی به یک 
شیوه کسب و کار حریصانه تا ابداع شیوه های 
شنود و نفوذ به حریم خصوصِی مردم و دزدی 

از اموال و اطالعاِت ایشان. 
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2 عباس محمدی

8 معصومه سلطانی

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

آملی الریجانی: 22 بهمن نماد ایستادگی ملت ایران است                             آیت اهلل جنتی:مسئله آمریکا، براندازی نظام است
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 امضای 2 قرارداد توسعه
 میدان های نفتی با ایرانی ها

کارکنان  عیدی  مصوبه  ییات  جز اعالم 
دولتی  های  دستگاه 

قطع آب مشترکان پرمصرف در شرایط اضطراری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران اعالم 
کرد: اگر در زمان اوج مصرف حالت فوق العاده ای 
در تامین آب شرب پیش بیاید، قطع آب مشترکان 
پرمصرف مانند سال 1393 به شورای تامین استان 

تهران پیشنهاد می شود.
بهره  آیین  حاشیه  در  دیروز  پرورش«  »محمد 
تهران  برق  توزیع  شرکت  طرح  هشت  از  برداری 
بزرگ، در پاسخ به ایرنا درباره برنامه مدیریت تقاضا 
در اوج مصرف سال آتی افزود: اگر بخواهیم برای 
مدیریت مصرف آب شرب در تهران برنامه ریزی 
داشته باشیم، با 2مساله تقاضا و عرضه روبروییم.

هایی  اقدام  باید  در قسمت عرضه  داد:  ادامه  وی 
انتقال  خط  و  مخزن  ساخت  چاه،  حفر  مانند 
باید  تقاضا  مدیریت  قسمت  در  اما  شود  تعریف 
شرکت  باشند.مدیرعامل  داشته  مشارکت  مردم 
آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه مصرف 
متر   20 از  کمتر  مسکونی  مشترکان  درصد   70
مکعب در ماه است، گفت: تعداد کمی از مشترکان 
به میزان 25، 30 و 35 مترمکعب در ماه مصرف 
کنیم. ریزی  برنامه  باید  آنان  برای  که  کنند  می 

مورد  شرب  آب  تامین  برای  کرد:  اضافه  پرورش 
نیاز در زمان اوج مصرف، سه کمیته تامین، توزیع 

و مصرف در شرکت آب و فاضالب استان تهران 
در  مصرف  مدیریت  که  است  شده  ریزی  برنامه 
کمیته مصرف مورد توجه قرار می گیرد.وی تاکید 
کرد در پنج سال گذشته میزان تولید آب در استان 
تهران تغییر نکرده است و گفت: با اینکه جمعیت 
یافته  گسترش  اخیر  سال  پنج  در  تهران  استان 
به  استان  نیاز  مورد  بهداشتی  و  آب شرب  است، 
همان میزان آب تولیدی پنج سال گذشته تامین 
تهران  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل  شود.  می 
بخش  در  ویژه  اتفاقی  باشد  بنا  اگر  کرد:  اضافه 
باالدستی  قوانین  باید یک سری  دهد،  رخ  تقاضا 
عمومی  مشارکت  به  آن،  بر  عالوه  و  تدوین شود 
نیاز دارد.پرورش گفت: در فروردین ماه سال  نیز 
آینده میزان بارش ها و همچنین منابع آبی استان 
برآورد می شود تا اگر با شرایط خاصی روبروییم، 
آن را اطالع رسانی کنیم.وی تاکید کرد در زمینه 
عرضه و تقاضای آب باید در کنار هم تصمیم های 
مشترک بگیریم و آن تصمیم ها را با هم اجرا و 
فاضالب  و  آب  شرکت  کنیم.مدیرعامل  عملیاتی 
استان تهران در پاسخ به پرسشی در مورد جیره 
بندی آب گفت: به هیچ وجه برنامه ای برای جیره 
بندی آب نداریم. در روزهای اوج مصرف آب در 

سال 1393، موضوع مشترکان پر مصرف در دولت 
تامین تصمیم گرفت آب  با شورای  و  مطرح شد 
هشت  تهران  شود.شهر  قطع  پرمصرف  مشترکان 
میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد که آب شرب 
پنج سد طالقان،  و  از طریق 547 حلقه چاه  آن 
امیرکبیر، لتیان، ماملو و الر تامین می شود.شهر 
تهران دارای 949 کیلومتر خط انتقال و 9 هزار و 
130 کیلومتر خط شبکه توزیع است که از طریق 
این خطوط، آب تولیدی از سدها و چاه ها برای 
یک میلیون و 100 هزار مشترک آب انتقال داده 
می شود.همچنین 175 ایستگاه پمپاژ در استان 
تهران وظیفه انتقال آب به نقاط مرتفع را با ظرفیت 
224 هزارمترمکعب در ساعت به عهده دارد که در 
شهر تهران 64 ایستگاه پمپاژ، بعد از هشت مرحله 
پمپاژ، در اختالف ارتفاعی 800 متری، آب را به 
شمالی ترین نقاط تهران می رسانند.مقایسه حجم 
کل آب تولید شده در آب و فاضالب استان تهران 
با کل کشور نشان می دهد 25 درصد حجم کل 
آب تولید شده در کشور مربوط به استان تهران 
است که یک هزار و 350 میلیون متر مکعب آب 
استان  سایر  به  مربوط  بقیه  و  را شامل می شود 

هاست.

با  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رئیس  نایب 
بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  حکم  اینکه  بیان 
برای دولت  افزایش تعرفه واردات خودرو  توقف 
الزم االجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت 
خودروهای وارداتی باید به طور میانگین 15 تا 
25 درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت 
خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دالر با توجه 
به آزاد شدن واردات آن تا 50 درصد خواهد بود.

اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  احتشام زاد  فرهاد 
را  دولت  اداری  عدالت  دیوان  اولیه  حکم  کرد: 
مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی 
بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را 

متوقف کند.
دولت  برای  مصوبه  این  اینکه  بیان  با  وی 
الزم االجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای 
ترتیب  این  به  کرد:  خاطرنشان  شود،  آغاز  آن 
تعرفه وارات خودرو به تعرفه های پیشین بازگشته 
و واردات خودروهای با ارزش دالری بیش از 40 
کاهش  با  داد:  ادامه  شد.او  آزاد  نیز  دالر  هزار 
تعرفه واردات خودرو از امروز شاهد نزولی شدن 
خواهیم  وارداتی  خودروهای  بازار  در  قیمت ها 
باید  وارداتی  قیمت  خودروهای  آنکه  بود ضمن 
به طور میانگین بین 15 تا 25 درصد نسبت به 
انجمن  رئیس  یابد.نایب  کاهش  فعلی  نرخ های 

واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان 
با  خودروهای  واردات  ممنوعیت  اداری  عدالت 
ارزش دالری بیش از 40 هزار دالر نیز لغو شد. به 
این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها 
شاهد کاهش تا 50 درصدی نرخ این خودروها در 
بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال 
ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در 

صد نیز در بازار رشد کرده بود.
وی تاکید کرد: باید از امروز شاهد اثرات کاهش 
تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به گونه ای که 
از امروز روند کاهش قیمت ها شروع خواهد شد.

 دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار 
توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش 
تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری 
این قانون تاکنون موضع گیری رسمی در این 
رابطه نداشته است.البته مدیرکل حوزه ریاست 
دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه 
دیوان  توسط  دولت  هیات  مصوبه  ابطال  با 
خودرو  واردات  تعرفه  کاهش  و  اداری  عدالت 
اعالم کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده 
است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ 

نکرده است.
موقت  دستور  کرد:  اظهار  قایمی نسب  محسن 
معنی  به  است  مشخص  نامش  از  که  همانطور 
دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی 
دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات 
دادرسی  آیین  قانون   84 ماده  براساس  وزیران 
دیوان عدالت اداری در صالحیت هیات عمومی 
این  مورد  در  هنوز  عمومی  هیات  است.  دیوان 
اما چون شاکی  است  نگرفته  موضوع تصمیمی 
همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای 
طبق  لذا  است؛  کرده  هم  توقف  موقت  دستور 
قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع 
موقت  دستور  شعبه  آن  محترم  قاضی  و  شده 
به معنای  تصمیم  صادر کرده و دستور موقت 
تصمیم  تا  توقف  معنای  به  بلکه  نیست  نهایی 

نهایی است.

قیمتخودرو۲۵تا۵۰درصدکاهشمییابد
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تالش برای کم رنگ کردن نقِش خودروها در آلودگی هوا

وجدان متخصص را می توان خرید!
*عباس محمدی

دادن  تقلیل  اما  است،  خوبی  چیز  که  البته  تخصص  و  دانش 
مسایل به امور فنی، گرایش بسیار خطرناکی است. در این شیوه  
نادیده  چالش ها  بشری  حقوق  و  اجتماعی  جنبه های  نگرش، 
گروه  به  محدود  مورد،  هر  در  تصمیم گیری  و  می شود  گرفته 
بگوییم  کوچک متخصصان می شود. داستاِن کهنه ای است که 
بیشتر گرفتاری های بزرگ بشریت را کارشناسان و متخصصان 
درست کرده اند؛ از ساختن سالح های کشتار جمعی و برنامه ریزی 
برای جنگ گرفته تا ساختن سدهای عظیم و آواره کردن هزاران 
نفر در هر یک از این پروژه ها. از تبدیل پزشکی و داروسازی به 
یک شیوه کسب و کار حریصانه تا ابداع شیوه های شنود و نفوذ 
ایشان.  اطالعاِت  و  اموال  از  دزدی  و  مردم  حریم خصوصِی  به 
از القای نیاز کاذب برای خریِد هر چیز به دردنخور تا تقدیس 
وسیله...  این  از  استفاده  ترویج »ضرورت«  و  خودروی شخصی 
از  دیگر  است.یکی  کارشناس  و  متخصص  اشخاص  کار  همه 
کارهای متخصصان، انجام پژوهش هایی است برای دستیابی به 
یک هدِف از پیش تعریف شده؛ یا تفسیر پژوهش به نفِع موضوع 
مورد نظر خودشان و کسی که پژوهش را سفارش داده است. 
حقه بازی ها  گونه  این  برای  پیچیده ای  روش های  متخصصان، 
بلدند، اما گاه می توان نمونه های ُکمیک این دغل بازی ها را هم 
تارنمای سازمان حفاظت محیط  در  ماه،  روز 23 دی  در  دید. 
زیست، به نقل از معاون محیط زیست انسانی آن سازمان آمد که: 
»بر اساس مطالعات سال 1395 سهم خودروهای سواری اعم از 
شخصی، ون و تاکسی در تولید آلودگی سه درصد است. علیرغم 
این که این دستگاه ها 80 درصد ناوگان را تشکیل می دهند...«. 
در تیتر گزارش هم آمده است: »85 درصد آلودگی هوا ناشی 
از تردد اتوبوس ها و کامیون های فرسوده است«. رییس سازمان 
محیط زیست نیز چند بار گفته است که بیشتِر آلودگی هوای 
تهران، بر اثر رفت و آمد شبانه ی کامیون های فرسوده است.هر 
آدم عادی می تواند به راحتی حس کند که سهم بزرگ تِر آلودگی  
هوا در شهرها مربوط به خودروهای شخصی است، چرا که هم 
تعداشان زیادتر است و هم رفت و آمدشان در شهر بیشتر است. 
همچنین با دقت در آن گزارش می توان دریافت که منظور از 
»سه درصد«، فقط ذرات معلِق ناشی از سوخت بوده )که گویا 
اتوبوس ها بیشتر است( و نه مجموع  در پس سوِز کامیون ها و 
آلودگی ها. به عبارت دیگر، در گزارش سازِی یادشده، بخشی از 
است.می توان  شده  داده  تسری  کار  کل  به  پژوهش،  نتیجه ی 
و  خودرو  واردکننده ی  و  خودروساز  شرکت های  که  زد  حدس 
لوازم یدکی، معامله گران بنزین، تراست های راه سازی، و حامیان 
این ها در حکومت که میوه چیناِن دوزِخ ترافیک هستند، به قصد 
تطهیر خود و برای جلوگیری از اصالح رفتار مردم )در کم کردن 
خرید و استفاده از خودرو( چنین پژوهش هایی را سرهم و در 
دانشمندانی  هم  آمریکا  در  که  می کنند. چنان  پخش  رسانه ها 
هستند که مطابق پژوهش هایشان، کره ی زمین گرم تر نشده یا 
اگر شده، نتیجه ی فعالیت انسانی نبوده است.اگر نظارِت مردمی 
بر طرح های توسعه و عمران )حتی تخصصی ترین شان( نباشد، 
کارشناسان و مدیران استعداد زیادی برای غلطیدن به فساد و 

غارت جان و مال همگان دارند.
Albrz.payam@gmail.com

راه اندازی سامانه ساماندهی پیامک های 
تبلیغاتی

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی با رد این 
ذهنیت که کســب وکارها شماره کاربران را از اپراتورها می گیرند، 
گفت: بزرگترین ســرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و به 
همین دلیل آنها به طور گســترده و ساماندهی شــده اطالعات را 
در اختیار دیگران قرار نمی دهند.به گزارش ایســنا، حسین فالح 
جوشقانی در پاسخ به این که شماره های کاربران برای پیامک های 
تبلیغاتی چه طور در اختیار کسب وکارها قرار می گیرد، اظهار کرد: 
این طور نیســت که اپراتورها به طور گســترده و ساماندهی شده 
اطالعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن اســت به 
روش های مختلف دیگر صورت گرفته باشد از جمله شماره هایی 
که کاربران در شبکه های اجتماعی می گذارند و یا دیتابیس هایی 
که در فروشــگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است.وی با تاکید 
بر اعتماد کاربران به عنوان مهم ترین سرمایه اپراتورها بیان کرد: 
کســب وکار اپراتورها در این حوزه اســت و تبعات منفی موضوع 
پیامک های تبلیغاتی بــرای آنها چندین برابــر خواهد بود، زیرا 
بزرگترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است. البته برخی 
دفاتر امور مشترکان تخلفاتی در این زمینه داشتند که شناسایی 
و برخورد شده است.رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت درباره نحوه 
شــکایت علیه پیامک های تبلیغاتی نیز توضیح داد: مشترکان از 
طریق شــماره 800 می توانند نسبت به قطع پیامکهای تبلیغاتی 
اقدام کنند. همچنین ساماندهی 195 برای رسیدگی به شکایات 
راه اندازی شده اســت. پورتال 195 نیز برای این کار وجود دارد. 
ســازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف شــده بازخورد مصوبه 
اجرای پیامک های تبلیغاتی را ارائه دهد.جوشــقانی همچنین با 
اشــاره به دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته 
گفت: در راســتای ســاماندهی این موضوع، کمیســیون تنظیم 
مقررات با تصویب مصوبه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی تکلیف کرده است که چارچوب راه اندازی سامانه یکپارچه 

ارائه این خدمات را تعیین کند. 

والیتی:ایران از تمامیت ارضی 
سوریه حمایت می کند

در  بین الملل  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
توصیه ای با بیان این که »ترکیه مرزهای بین المللی 
را محترم بشمارد«، گفت: قطعا جمهوری اسالمی 
و  کرده  حمایت  سوریه  ارضی  تمامیت  از  ایران 
زمان  گزارش  نمی پذیرد.به  را  تجاوزی  نوع  هیچ 
به نقل ازایسنا، علی اکبر والیتی در حاشیه مراسم 
گرامیداشت دهه فجر در محل سازمان بازرسی کل 
کشور در جمع خبرنگاران در خصوص حضور آمریکا 
در سوریه و اقداماتی برای تجزیه این کشور،  گفت: 
سوریه  ارضی  تمامیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
خاک  به  را  تجاوزی  نوع  هیچ  و  می کند  حمایت 
سوریه نمی پذیرد.وی تاکید کرد: توصیه ما این است 
که دوستان ترکیه هم، مرزهای بین المللی را محترم 
بشمارند البته خود ملت سوریه و حامیان آن ها که 
شرق  از  را  آمریکایی ها  باشند  دیگران  و  حزب اهلل 
رهبری  معظم  مقام  می کنند.مشاور  بیرون  فرات 
در امور بین الملل بیان کرد: بنای آمریکایی ها این 
کنند،  ایجاد  سوریه  خاک  در  تجزیه ای  که  است 
در  فرات  شرق  در  که  کردند  فراهم  هم  مقدماتی 
و  کنند  درست  مستقلی  کشور  کردنشین  منطقه 
آن را به رسمیت بشناسند اما حتما این آرزوی شان 
بدون  کرد:  خاطرنشان  شد.والیتی  نخواهد  محقق 
تردید مردم و متحدین آن ها که نیروهای داوطلب 
باشند و  حزب اهلل، حیدریون، فاطمیون و زینبیون 
همچنین ایران بدون تردید مثل گذشته به سوریه 
این  کمک خواهند کرد و حتما آمریکایی ها را در 
در  گذاشت.وی  خواهد  ناکام  شیطانی شان  آرزوی 
پایان اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق مردم کرد 

سوریه نیز به تمامیت ارضی سوریه پایبند هستند.

 اوراق رهنی مسکن
 منتشر می شود

قانون   14 ماده  به  توجه  با  اعتبار  و  پول  شورای 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط 
ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات 
اعتباری را در 10 ماده تصویب کرد. به گزارش زمان 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی، شورای 
پول و اعتبار سه شنبه شب با تصویب قانونی اقدام به 
انتشار اوراق رهنی مسکن خواهد کرد.شورای پول و 
اعتبار در ادامه آورده است: براساس ماده 14 قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن »وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک 
و  مسکن  وزارت  و  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار 
منابع  رهنی،  تسهیالت  پشتوانه  به  مشارکت  اوراق 
موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند«.

در یکهزار و دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای 
پول و اعتبار که عصر سه شنبه تشکیل شد همچنین 
این شورا تاکید کرد بانک مرکزی با توجه به ضرورت 
طرح  این  اجرای  دوره  در  سرمایه  بازار  با  تعامل 
وجود  مذکور  ضوابط  در   اصالح  به  نیازی  چنانچه 

داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند.

اعالم حمایت دولت جدید آلمان 
از برجام

 دولت جدید آلمان در بیانیه ای ضمن تایید 
بر رفع موانع پیش روی  اجرای کامل برجام 

فعالیت اقتصادی با تهران تاکید کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دولت جدید آلمان 
این کشور  ائتالف احزاب اصلی  با  که ساعتی قبل 
تایید  ضمن  ای   بیانیه  صدور  با  گرفت  شکل 
پیش  موانع  رفع  بر  ای  هسته  توافق  کامل  اجرای 
تاکید کرده است. تهران  با  اقتصادی  فعالیت  روی 

بر اساس توافقات انجام شده، »آنگال مرکل« برای 
بار چهارم عهده دار سمت صدراعظمی آلمان خواهد 
بود.در همین رابطه »سراپ گولر« از سیاستمداران 
حزب دموکرات مسیحی به ریاست »آنگال مرکل« 
ائتالفی به  توییتری خود نوشت: دولت  در حساب 
ریاست مرکل تشکیل شد.بر این اساس پس از هفته 
ها مذاکره، سرانجام دو حزب دموکرات مسیحی و 
سوسیال دموکرات به ریاست »مارتین شولتز« بر سر 

تشکیل دولت ائتالفی به توافق رسیدند.

اخبار

سرمقاله

 ابزار ریاست
 بردباری و پر حوصلگی است

کالمامیر

سراسر  در  ایران  مردم  همه  جمهور  رئیس 
کشور اعم از زن و مرد و جوانان را به حضور 
باشکوه تر و مصمم تر در راهپیمایی 22 بهمن 
دعوت کرد و گفت : باید در این راهپیمایی با 
خلق حماسه ای جدید، اراده، انسجام، اتحاد و 
پایبندی خود را به منافع و حاکمیت ملی نشان 
ایران اسالمی در سراسر  داده و به بدخواهان 
جهان بگوییم که راه امام خمینی)ره( همچنان 

ادامه خواهد داشت .
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
و المسلمین  حسن روحانی دیروز در جلسه 
خرسندیم  بسیار  داشت:  اظهار  دولت  هیات 
انقالب  پیروزی  نهمین سالگرد  و  که در سی 
انقالب،  سال  چهلمین  آستانه  در  و  اسالمی 
جمهوری اسالمی ایران و مردم ایران اسالمی، 
قدرتمند تر و پر نشاط تر از همیشه در مسیر 
کنند. می  انقالب حرکت  اهداف  و  ها  آرمان 

رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه امروز دنیا از 
اراده، اعتماد و نشاط مردم تفسیر خواهد کرد 
بر مبنای حضور باشکوه در راهپیمایی عظیم 
روز 22 بهمن ماه است، خاطرنشان کرد:  هر 
سال در چنین روزی وقتی مردم با آن جمعیت 
رهبری  راحل،  امام  از  رسا  و صدای  میلیونی 
عزیز، نظام  و آرمان های انقالب شان به خوبی 
حمایت می کنند، این صدای رسا دست رد بر 
سینه بدخواهان انقالب اسالمی و مردم بزرگ 

ایران است. 
روحانی اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در این 
راهپیمایی برای ماه ها و مدت ها دشمنان و 
بدخواهان ملت ایران را مایوس و آنچه در طول 
ماه های گذشته بافته بودند را تبدیل به پنبه 

می کند.
 این حضور نشان می دهد که رابطه مردم و 
دولت صمیمی و عمیق و ارتباط مردم با ارزش 
با تاکید  انقالب همچنان پابرجاست.وی  های 
بر اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال از ویژگی 
های خاصی برخوردار است و به همین دلیل 
باید حضور مردم در آن شکوهمند تر از سالهای 
های  ماه  در  دشمن   : ،گفت  باشد  گذشته 
گذشته با محاسبات غلط و تفکراتی که داشت 
توطئه هایی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
و ملت بزرگ ایران طراحی کرده بود البته هر 
آنچه قدرت های استکباری تاکنون علیه ملت 
شکست  با  همواره  اند  کرده  طراحی  ایران 

مواجه بوده است و مردم با حضور هوشمندانه 
پاسخ قاطع و محکمی به آنان داده اند و امسال 
بایستی  اند  داشته  که  اقداماتی  بواسطه  نیز 
قاطع  حمایت  گذشته،  سالهای  از  تر  مصمم 
خود را از فرهنگ ملی و دینی و اهداف بلند 
انقالبی و ملی شان نشان دهند.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته توانسته ایم 
تروریست های خطرناکی که در منطقه نفوذ 
کرده و قدرت های استکباری از آنان حمایت 
می کردند را درهم بکوبیم و این پیروزی بزرگی 
توطئه  گذشته  ماههای  در  همچنین   . است 
و  ایران  مردم  علیه  آمریکا  دولت  که  هایی 
بود  سیاست خارجی کشورمان طراحی کرده 

با شکست مواجه شده و در این مدت شورای 
کشورهای  از  بسیاری  و  ملل  سازمان  امنیت 
بزرگ جهان به دولت آمریکا پاسخ »نه« داده  
و با بیان روشن ، مسیر درست و قانونی ملت 

ایران را مورد تایید قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با همه اقتدار 
سیاسی و اقتصادی که برای خود فراهم کرده، 
بارها به مصاف برجام آمده و هر بار با شکست 
بازگشته  خود  اول  جای  به  و  گردیده  مواجه 
است. در برابر سخنان و ادعاهای دولت آمریکا 
به جز یکی دو کشور، تمام ملت ها و دولت 
اند.رییس جمهور  ایستادگی کرده  های جهان 
افزود : در سال گذشته همچنین شاهد توطئه 
های بی شماری برای جهان اسالم، فلسطین 
عزیز و قدس شریف بودیم و امروز باید با حضور 
با شکوه خود به همه آن توطئه ها پاسخ قاطع 
و محکم بدهیم.روحانی خاطر نشان کرد: نسل 
جوان هم بایستی در این راهپیمایی، عزم خود 
را برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی در 
و  بازآفرینی  می تواند  که  طرحهای  و  کشور 
شکوفایی ایجاد کند، نشان دهد.رئیس جمهور 
برای حمل  فقط  بازآفرینی   : کرد  خاطرنشان 
و نقل و ساختمان سازی نیست بلکه باید در 
سراسر کشور و در همه زمینه ها با بازآفرینی 
اقتصادی  رونق  و  نشاط  مولد،  اشتغال  شاهد 
هایی  طراحی  دولت  زمینه  این  در  و  باشیم 
شورای  مجلس  امیدواریم  و  است  داده  انجام 
پشتیبانی  کند.  حمایت  آن  از  نیز  اسالمی 
با  که  است چرا  مردم هم ضروری  و حمایت 
حضور و مشارکت مردم  بهتر و سریع تر می 

توان مسیر پیشرفت و تعالی را پیمود.

دعوت رئیس جمهور برای حضور در راهپیمایی 

22 بهمن، روز تجلی حماسه حضور ملت

نماد  را  بهمن   22 قضاییه  قوه  رئیس 
ایستادگی  استقالل طلبی، عزت خواهی، 
از  دعوت  با  و  دانست  ایران  ملت  قیام  و 
این روز  برای حضور در راهپیمایی  مردم 
گفت: ملت ایران مردمی منسجم، یکپارچه 
و دارای وحدت هستند و بزرگترین سرمایه 
بصیرت  و  انسجام  وحدت،  همین  کشور 
است که در این راهپیمایی ها تبلور پیدا 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط 
عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق آملی 
پیروزی  سالگرد  آستانه  در  الریجانی 
انقالب اسالمی، با تبریک این روز به ملت 
شریف و بزرگ ایران، اظهار کرد: مردم در 
روز 22 بهمن ماه برای اقامه عدل و ارزش 
استقالل  اثبات  و  ظلم  دفع  الهی،  های 
با یک خودباوری  مهمتر  از همه  و  خود 
راحل)قدس  امام  رهبری  به  یافته  تبلور 
قیام  طاغوت  علیه  الزکیه(،  نفسه  اهلل 
اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  کردند.رئیس 
بزرگترین سرمایه کشور وحدت، انسجام 
و بصیرتی است که در این راهپیمایی ها 
تبلور پیدا می کند، افزود: در طول سالیان 
متمادی بعد از انقالب، ملت بزرگ ایران، 
هر ساله در روز 22 بهمن همین معنا را 

به ظهور می رسانند و با حضور گسترده 
و با نشاط خود در این راهپیمایی نشان 
و  یکپارچه  منسجم،  مردمی  دهند  می 
دارای وحدت هستند که با قوت و قدرت 
می  طلبان  سلطه  و  زورگویان  مقابل  در 
اظهار  الریجانی  آملی  اهلل  ایستند.آیت 
و  نظر  اختالف  رغم  علی  ما  مردم  کرد: 
امنیت  پای  وقتی  سیاسی،  های  سلیقه 
ملی به میان می آید و بحث اقتدار ملی 
و مصالح عامه کشور مطرح می شود همه 
در صحنه حاضر می شوند و این سرمایه 
ما  بویژه  است که همه  گرانبهایی  بسیار 
مسئولین باید به آن توجه داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن با 
وجود بصیرت و حضور مردم در صحنه، 
هیچ گاه نمی تواند به این کشور تعدی 
طول  در  را  دشمن  های  تحریم  کند، 
مردم  گفت:  و  دانست  اثر  بی  سالها  این 
ما با تکیه بر استعدادهای خود در کشور 
پای  بر  جوان،  نسل  استعدادهای  بویژه 
خود ایستاده و با قدرت ایمان پیش می 
روند. بزرگترین سرمایه یک کشور ایمان 
و بصیرت است که آن کشور را در صحنه 
حاضر نگه می دارد و مسئوالن امروز باید 

قدردان این ملت باشند.

گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
سبب  آن  امثال  و  دی ها   9 بهمن ها،   22
پایدار  سال   40 انقالب  این  است  شده 
همه  و  کند  کاری  نتواند  دشمن  و  بماند 
به  زمان  گزارش  شود.به  خنثی  توطئه ها 
جنتی  احمد  اهلل  آیت  ازصداوسیما،  نقل 
در پاسخ به سوالی درباره حضور مردم در 
یوم اهلل 22 بهمن افزود: 22 بهمن روزی 
در  می کند،  خنثی  را  توطئه ها  که  است 
واقع کاری که 22 بهمن و حضور مردم در 
راهپیمایی این روز می کند هیچ تشکیالت، 

دستگاه و نهادی نمی تواند انجام دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
سبب  آن  امثال  و  دی ها   9 بهمن ها،   22
شده است این انقالب 40 سال پایدار بماند 
و دشمن نتواند کاری کند و همه توطئه ها 
با  افزود:  نگهبان  شورای  شود.دبیر  خنثی 
برای  مطلب  این  شدن  روشن  به  توجه 
اغتشاشات  سر  پشت  آمریکا  که  همگان 
اخیر بود، امسال این حضور باید پرشورتر 

باشد.
آیت اهلل جنتی گفت: آمریکایی ها با ناشی 
اغتشاشات اخیر  از  را  گری، حمایت خود 
اعالم کردند و برای مردم معلوم شد این 

حرکت آمریکایی بود.

دبیر شورای نگهبان افزود: مسئله آمریکایی 
ها، براندازی نظام است که مسئله ساده و 
جزئی ای نیست، آن ها می خواهند ریشه ها 
رقم  گونه ای  به  اوضاع  و  ببرند  بین  از  را 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  که  بخورد 

نداشته باشیم.
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
آمریکایی ها می خواهند ایران اسالمی را که 
گلویشان  در  استخوان  و  شان  خار چشم 
اسالم طرف  با  آنان  ببرند،  بین  از  هست، 
هستند و می خواهند اسالم را از بین ببرند.

آیت اهلل جنتی افزود: مردم ما مدافع اسالم 
هستند و راهپیمایی 22 بهمن نیز حمایت 
از اسالم، انقالب و والیت فقیه و ادامه راه 

امام راحل است.
امام  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  دبیر 
خمینی )ره(   و آرمان های ایشان در بین ما 
زنده است و زنده خواهد بود، گفت: یاران، 
پیروان و دوستداران امام راحل باید اهداف 
امام  ایشان را پیگیری کنند و اصل برای 
)ره(، حفظ اسالم، جمهوری اسالمی ایران 
بر پایه اسالم ناب محمدی و حفظ اصول 
انقالب بود.رئیس مجلس خبرگان رهبری 
حرکت های  باید  ما  حرکت های  افزود: 

انقالبی باشد.

بهمن  22 قضاییه:  قوه   رئیس 
است ایران  ملت  ایستادگی  نماد   

جنتی: الله   آیت 
است نظام  براندازی  یکا،  آمر مسئله 

آگهی حصر وراثت

آقای حیدر محمدی دارای شناسنامه شماره 5969482536 به شرح دادخواست به 
کالسه 960280 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان عبدالعلی محمدی  به شناسنامه 5969905550 در تاریخ 96/11/10  

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-حیدر محمدیشمارهملی  5969482536تاریخ تولد 1348 پسر متوفی

2-حسام الدین محمدیشماره ملی  4950052500  تاریخ تولد 1370 پسر متوفی
3-صغری محمدیشماره ملی  5969629642 تاریخ تولد 1342 دختر متوفی

4-زهرا محمدیشماره ملی  5969482862 تاریخ تولد 1349 دختر متوفی
5-پروین محمدیشماره ملی 5969488852 تاریخ تولد 1351 دختر متوفی

6-سمیرا محمدیشماره ملي  5969942391  تاریخ تولد 1364 دختر متوفی
7-سونیا محمدیشماره ملی 5969947318  تاریخ تولد 1365دختر متوفی

8-طوبی گرشاسبی   شماره ملی 5969863181  تاریخ تولد 1328  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر

اجرائیه
مشخصات محکوم له:1-حیدر برجی فرزند فرامرز نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه 22بهمن،خیابان نوبهار مسجد کوکب 

رشیدی  محکوم علیه:حسین نقشبندی فرزند محمد تقی نشانی مجهول المکان
محکوم به .بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه9609978311000685محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ340میلون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تادیه از زمان تقدیم داخواست )8/6/96(لغایت اجرای رای بر اساس نرخ شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و  نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 10میلیون و 300هزار ریال در 

حق محکوم له.محکوم علیه باید مبلغ 17میلون ریال بابت نیم عشر حق االجرا را در حق  دولت پرداخت نماید .
قاضی شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان کرمانشاه.نادرپور

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه1-ظرف ده روز مفاد آنرا به اجرا گذارد )ماده34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3-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 اعسار به مقام قضایی ارائه دهد و اال به درخواست محکوم له بازداشت میشود4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری درجه 7را در پی دارد5-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 .6-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 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان حمیده بابایی شاابداالنی فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 96099886082101723 از 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده ک شادروان سید دوستعلی حسینی در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1_حمیده بابای شاابداالنی فرزند عباس ش ش 187نسبت با متوفی همسر

2-شیرین حسینی فرزند دوستعلی ش ش687نسبت با متوفی فرزند
3-سیده کبری حسینی فرزند دوستعلی ش ش688نسبت با متوفی فرزند
4-سید عظیم حسینی فرزند دوستعلی،ش ش689نسبت با متوفی فرزند

5-قدمخیر السادات حسینی فرزند دوستعلی،ش ش690نسبت با متوفی فرزند
6-سید محمد حسینی فرزند دوستعلی،ش ش 19883نسبت با متوفی فرزند

7-خدیجه حسینی فرزند دوستعلی،ش ش 257نسبت با متوفی فرزند
8-هدیه حسینی فرزند دوستعلی،ش ش 38946نسبت با متوفی فرزند

9-سید روح اله حسینی فرزند سید دوستعلی،ش ش 134نسبت با متوفی فرزند
10-سمیه سادات حسینی فرزند سید دوستعلی،ش ش 3373نسبت با متوفی فرزند

11-جواد حسینی فرزند دوستعلی،شماره شناسنامه 3240144689نسبت با متوفی فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه  از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 10799/م الف/12
ریس شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه.

پرداخت 52 هزار میلیارد تسهیالت ارزان قیمت مسکن مهر در کشور
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن 
مهر گفت: حدود 52 هزار میلیارد تومان 
اول  از  مسکن  قیمت  ارزان  تسهیالت 
اجرای این طرح تاکنون در کشور پرداخت 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ،احمد اصغری 
همزمان  افتتاح  آئین  در  دیروز  مهرآبادی 
استان  مهر  مسکن  واحد   583 و  هزار   2
هزار  چهار  از  بیش  امسال  افزود:  کرمان 
روستایی  مسکن  تسهیالت  تومان  میلیارد 
یک  و  قدیمی  های  خانه  نوسازی  برای 
بهسازی  برای  تومان  میلیارد  و 500  هزار 
بافت  های فرسوده پرداخت شده است.وی 
 10 حدود  مهر  مسکن  طرح  کرد:  تصریح 
ابتدا  در  که  آغاز شد  کشور  در  قبل  سال 
هزار   500 و  میلیون  یک  بود  شده  مقرر 
واحد در سطح کشور توزیع استانی داشته 

باشیم که در ادامه به ساخت 2 میلیون و 
200 هزار واحد مسکن شهری رسید.قائم 

مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر 
اظهار کرد: 50 هزار واحد مسکن مهر در 

دهه فجر تا 27 اسفند در 26 استان کشور 
افتتاح می شود که مجموع تعداد واحدهای 
و 920  میلیون  یک  به  برداری شده  بهره 
هزار واحد مسکن مهر در کشور می رسد.

برای  تومان  میلیارد  افزود: چهار هزار  وی 
میلیارد  هزار  چهار  زیرساختها،  تکمیل 
مثل  روبنایی  خدمات  تکمیل  برای  تومان 
 600 و  هزار   2 و  غیره  و  مسجد  مدرسه، 
منازل  سازی  محوطه  برای  تومان  میلیارد 
اینکه  بیان  با  است.وی  نیاز  مهر  مسکن 
محال  چهار  و  یزد  زنجان،  استان  سه  در 
مهر  مسکن  پرونده  واحدهای  بختیاری 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  است  شده  بسته 
و  راه  وزیر  و  جمهوری  رئیس  تاکیدات 
جشن  آینده  سال  امیدواریم  شهرسازی 
کشور  در  را  مهر  مسکن  های  اختتامیه 

برگزار کنیم.
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دیدار وزیران خارجه ایران و ترکیه در تهران 

وزیر امور خارجه ترکیه که در صدر یک هیات سیاسی به تهران 
سفر کرده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش زمان به نقل ازاداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه دیروز به 
تهران آمد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت 
و گو کرد.در این دیدار طرفین در خصوص راه های مختلف تقویت 
به  فرهنگی  و  اقتصادی  های  بخش  در  ویژه  به  جانبه  دو  روابط 
تبادل نظر پرداختند.گفت و گو در خصوص اوضاع منطقه از جمله 
پیگیری نتایج حاصل از نشست اخیر در سوچی درباره سوریه از 

دیگر محورهای گفت وگوی وزیران خارجه دو کشور بود.

آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای 
اسالمی شهر در ایران

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به بررسی 
آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسالمی شهر در ایران، 
با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان پرداخته است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز 
اسالمی  شوراهای  عملکرد  و  وظایف  آسیب شناسی  بررسی  با 
از نظرات اعضای شورا و کارشناسان  با بهره گیری  ایران،  شهر در 
ضمن بررسی چهار دوره ای که از عمر شوراهای اسالمی شهر در 
قوانین و  در  با مشکالتی  تصریح کرد که شوراها  ایران می گذرد، 
پایدار  منابع درآمدی  نبود  و  مالی شوراها  استقالل  مقررات، عدم 
هستند. روبرو  اداری  نظام  متمرکز  ساختار  و  شهرداری ها  برای 

در  اقدامی  محلی  حکومت  تشکیل  امروزه  می افزاید  گزارش  این 
حل  برای  موفق  راهکارهای  از  یکی  به عنوان  و  توسعه  راستای 
از توانایی هایشان  مسائل و مشکالت کشورها و استفاده کارآمدتر 
مورد توجه قرار گرفته است. سازمان های محلی به عنوان نهادهای 
حائل میان دولت و جامعه، هم از حیث مردمی کردن اداره امور 
محلی و هم از جهت کاستن بار مسئولیت حکومت مرکزی مؤثر 
تمرکززدایی  زمینه  در  ناکارآمد  راهبردهای  اتخاذ  البته  بوده اند. 
می تواند به گسترش فساد در یک کشور منجر شود. برای نیل به 
حکومت محلی کارآمد، پایبندی و تعهد به مجموعه ای از مؤلفه ها و 
الزامات ضروری است. در این ارتباط توجه به جایگاه حکومت محلی 
در ساختار حاکمیتی، پیش بینی ارتباط صحیح سازمان های محلی 
با نهادهای دولت مرکزی، چگونگی تأمین بودجه  نهادهای محلی، 
شخصیت حقوقی مستقل، استقالل اداری و صالحیت هنجارگذاری 
حائز اهمیت می باشند. درواقع می توان گفت برخورداری از استقالل 
مالی، اداری و هنجارگذاری از شرایط تمرکززدایی به معنای دقیق 
کلمه است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که 
براساس مؤلفه های فوق شوراهای اسالمی شهر و روستا در ایران 
با توجه به قوانین موجود هنوز فاقد اطالق ویژگی حکومت محلی 
هستند، اما نهادی است که امکان و ظرفیت تحقق این امر را دارد. 
شوراها از مظاهر مردم ساالری و حاکمیت مردم به شمار می روند که 
هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین ترین 
سطح تا باالترین سطح جامعه )از روستا، شهر، بخش، شهرستان، 
استان تا کشور( است. عالوه  بر این شوراها زمینه بحث و گفتگو 
را در سطح محلی برای همه فراهم می کند تا مسائل و مشکالت 
اجتماعی به روشنی مطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده 
پیدا  شود.گزارش حاضر تاکید دارد که در ایران تأسیس شوراهای 
انقالب اسالمی مورد توجه قرار  از پیروزی  اسالمی بالفاصله پس 
گرفت، اما برگزاری اولین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در سال 1377 انجام شد. بعد از گذشت چهار دوره از عمر شوراهای 
و  مشکالت  با  نهاد  این  که  گفت  می توان  روستا  و  شهر  اسالمی 

چالش های جدی در رسیدن به اهداف خود روبرو است. 

کشف یک تن مواد مخدر در 
بندرعباس توسط وزارت اطالعات

کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  اطالعات  وزارت 
سربازان گمنام امام زمان )عج( توانستند یک 
تن مواد مخدر از نوع تریاک را در بندرعباس 
نقل  به  زمان  گزارش  کنند.به  و ضبط  کشف 
در  اطالعات،  وزارت  رسانی  اطالع  ازپایگاه 
بخشی از اطالعیه مزبور آمده است: نیروهای 
رصد  با  هرمزگان  استان  اطالعات  کل  اداره 
اطالعاتی، این مواد مخدر را که در سنگ های 
ای  ماهرانه  به شکل  و  تنی  الجثه 10  عظیم 
جاساز شده بود، کشف کردند.وزارت اطالعات 
زمان  امام  گمنام  سربازان  هوشیاری  با  افزود: 
)عج( این محموله شامل 100 بسته مواد مخدر 
به وزن تقریبی یک تن از داخل سنگ ها کشف 

و ضبط و یک نفر دستگیر شد.

 واگذاری۱۰5 شرکت شستا
 تا پایان سال

از  شستا  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل    
داد  خبر  سال  پایان  تا  شرکت   105 واگذاری 
سرطانی  داروهای  از  فجر  دهه  ایام  در  گفت:  و 
رونمایی می شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
 157 میانه  از  اینکه  به  اشاره  با  لطفی  مرتضی 
انجام  برنامه ریزی  اساس  بر  زیرمجموعه  شرکت 
که  شرکت   105 است  قرار  سال  پایان  تا  شده 
واگذار  هستند  ده  زیان  یا  و  ما  برنامه  از  خارج 
در  شرکت   8 فروش  و  واگذاری  گفت:  شوند، 
شود. قطعی  امیدواریم  که  است  کار  دستور 

مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه سرمایه فعلی 
ما 39 هزار میلیارد تومان است، گفت: قرار است 
و  نقل  و  سیمان، حمل  نفت،  دارو،  هلدینگ   9
انرژی کاهش پیدا کنند و به پنج هلدینگ بعدی 
گفت:  برسند.لطفی  معدن  و  دارو  بانک،  نفت، 
ارزش 105 شرکت 16 هزار میلیارد تومان است 
و تاکنون عملیات واگذاری 50 شرکت انجام شده 
و همچنین با 100 هیئت خارجی مذاکراتی برای 
سرمایه گذاری یا واگذاری ها انجام شده است.وی 
افزود: پروژه هایی به ارزش  هزار و 450 میلیارد 
آنها  از  فجر  که  داریم  افتتاح  دست  در  تومان 
رونمایی می شود و همچنین رونمایی از تعدادی 
از داروهای سرطانی به صورت مشترک با ستاد 
اجرایی فرمان امام در دهه فجر صورت می گیرد.

به گفته وی بسیاری از پروژه های که در دستور 
کار داریم تا پایان سال 98 به بهره برداری کامل 
می رساند و پروژه ستاره خلیج فارس تا پایان سال 
97 راه اندازی خواهد شد فاز دو آن نیز اردیبهشت 
ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.وی تاکید 
کرد: میزان تولید بنزین در این پاالیشگاه یک و 
نیم برابر تولید فعلی بنزین کشور است.به گفته 
وی 49 درصد سهام این پروژه مربوط به ما و 51 
درصد آن متعلق به وزارت نفت است.وی تاکید 
کرد: 17 پروژه در دست اقدام داریم که 50 درصد 
آن تا پایان امسال و برخی از آنها در ایام دهه فجر 

به بهره برداری می رسد.

خبرخبر

ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
گفت: با توجه به حجم طرح های مطالعاتی 
تا  بینی می شود  پیش  در 2 سال گذشته 
پایان امسال 2 قرارداد توسعه ای با شرکت 

های ایرانی منعقد شود.
شرکت  ازتارنمای  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منوچهری«  »غالمرضا  ایران،  نفت  ملی 
افزود: وزارت نفت مطالعه همه میادین نفتی 
بازبینی همه تجهیزات  و گازی و همچنین 
سال  برنامه  در  را  نفت  صنعت  باالدستی 
که  است  گنجانده  نفت  ملی  شرکت  آینده 
و  پیمانکاران  فعالیت  برای  مناسبی  فرصت 
مشاوران بخش باالدستی صنایع نفت و گاز 
این،  از  پیش  داد:  ادامه  کند.وی  می  ایجاد 
نفتی  میدان  توسعه  مطالعاتی  طرح  انجام 
گسترش  سازمان  سه شرکت  به  سوسنگرد 
گسترش  )ایدرو(،  ایران  صنایع  نوسازی  و 
انرژی پاسارگاد و پتروایران ارائه شده بود و 
شرکت پارس پتروزاگرس، چهارمین شرکتی 
است که انجام طرح مطالعاتی این میدان را 
برعهده خواهد داشت.این مسوول با تاکید بر 
سیاست شرکت ملی نفت ایران درباره ارائه 
طرح های مطالعاتی به چندین شرکت گفت: 
از سوی چندین  ای  توسعه  مطالعات  انجام 
شرکت باعث افزایش رقابت و ارائه طرح های 
مطالعاتی برتر می شود که در جذب سرمایه 
اضافه  است.وی  موثر  بسیار  گذاری خارجی 
ملی  شرکت  های  سیاست  اساس  بر  کرد: 
طرح  انجام  گذشته،  سال   2 در  ایران  نفت 

گازی  و  نفتی  های  میدان  مطالعاتی  های 
بسته به انتخاب شرکت های داخلی یا بین 
المللی ذیصالح به آنها واگذار شد و در ادامه 
شرکت ملی نفت ایران پس از دریافت طرح 
های مطالعاتی، طرح برتر را انتخاب می کند.

منوچهری از انجام 45 طرح مطالعاتی برای 
توسعه بیش از 20 میدان نفتی و گازی خبر 
داد و گفت: انجام این طرح های مطالعاتی 
های  از ظرفیت  بیشتر  ارائه شناخت  ضمن 
نفتی و گازی میادین، امکان افزایش ذخایر 
اثبات شده نفتی و افزایش ضریب بازیافت از 

این میادین را فراهم می کند.وی ادامه داد: 
شرکت های پیمانکار حوزه نفت و گاز امکان 
ملی  توسعه  صندوق  از  مالی  منابع  تامین 
با تامین  اولویت  اما  بانکی را دارند  یا منابع 
اعتبار از سوی سرمایه گذاران خارجی است.

منوچهری گفت: حدود 30 پروژه با اعتباری 
بالغ بر پنج میلیارد دالر در شرکت ملی نفت 
محدوده  در  بیشتر  که  شده  تعریف  ایران 
فعالیت شرکت های مناطق نفتخیز جنوب 
و نفت مناطق مرکزی است.معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و 

توسعه متذکر شد: شرکت ها موظفند تامین 
اعتبار دستکم 20 درصد از هزینه طرح ها را 
برعهده بگیرند و باقی هزینه ها با مشارکت 
گفته  شود.به  می  تامین  مجلس  و  دولت 
توانمندسازی  ایران  نفت  ملی  شرکت  وی، 
های  استان  در  بویژه  داخلی  پیمانکاران 
نفتخیز را در نظر دارد.وی ادامه داد: انتظار 
متقابل ما از شرکت های پیمانکاری این است 
که کیفیت و سرعت ارائه خدمات خود را باال 
ببرند و با کنترل قیمت ها، امکان ارائه قیمت 

های رقابتی را فراهم سازند.
پارس  شرکت  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 
پتروزاگرس دیروز تفاهمنامه ای امضا کردند 
بر مبنای آن، مطالعه میدان سوسنگرد  که 
در دستور کار این شرکت ایرانی اکتشاف و 
تولید قرار گرفت. میدان نفتی سوسنگرد از 
استان  در  که  است  ایران  نفتی  میدان های 
شرقی  جنوب  کیلومتری   12 در  خوزستان 
از  کیلومتری   45 فاصله  در  و  سوسنگرد 
ابعاد  با  میدان  این  دارد.  قرار  اهواز  غرب 
در  عرض  کیلومتر   6 و  طول  کیلومتر   24
حد فاصل میادین نفتی جفیر، آزادگان، آب 
تیمور، منصوری و بند کرخه قرار دارد.میدان 
مدیریت  توسط   1388 سال  در  سوسنگرد 
کشف  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف 
نفت خام میدان  شد. حجم ذخیره درجای 
سوسنگرد معادل پنج میلیارد بشکه است که 
نفت قابل استحصال آن حدود 500 میلیون 

بشکه برآورد می شود.

امضای 2 قرارداد توسعه میدان های نفتی با ایرانی ها

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 206 مدل 1396 به شماره شهربانی 21-136ب12 
 NAAP41FE5HJ013062 166 و شماره شاسیB0014824 و شماره موتور

بنام محمد شکری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگه سبز و برگه کمپانی خودروی پژو سواری رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور    
 1393 مدل   NAAM01CA1EK634505شاسی 0358322K124وشماره 
نام خانم فاطمه سیل سپورفرزند  به  تیپGLX405-XU7 پالک78-862س12 
علی اصغر و کد ملی 0410592242 صادره از ورامین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

آگهی اجراییه
 – بابل  نشانی:  به  فریدون  فرزند  بندپی  پور  فیروز  غالمرضا  له:  محکوم  مشخصات 

ایستگاه آمل میدان قاضی کتی جنب پلیس +10 نمایشگاه حسین روحی 
مشخصات محکوم علیه: علی اکبر وردی فرزند ابراهیم به نشانی: مجهول المکان 

بموجب رای شماره 847 تاریخ 96/8/30 شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
و رای شماره – تاریخ- شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک )95/4/10( و )95/2/10( لغایت هنگام پرداخت آن 

و مبلغ 830/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد.
شعبه 8 شورای حل اختالف بابل 

آگهی مفقودی
کارت هوشنمد راننده کامیون باری به شماره 2909216 اینجانب حامد احمدپور 

فرزند شعبان صادره از بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

متن آگهی 
شاکی خانم فاطمه بگعلی فرزند غالمشاه شکایتی علیه متهم شاهرخ نظری فرزند 
یونس به اتهام دایر بر سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106جزایی سابق 
(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/12/27 ساعت 09:00 تعیین شده است 
مجهول المکان بودن متهم شاهرخ نظری و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه 

دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106جزایی سابق (-کیومرث توحیدی فر. 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی یار رستمی فرزند همت بگ 

خواهان خانم فاطمه رستمی فرزند علی یار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی 
یار رستمی فرزند همت بگ به خواسته اذن در ازدواج مطرح که به این این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986610901501  شعبه 2دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/23 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

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

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده آقای عادل فیضی یاجلو در تاریخ 1396/10/04 
خواهان آقای نوید شیفته بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک را تقدیم 
نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 960697 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/23 ساعت 16:00 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن 
شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در 
شعبه 30 شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 30 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- امیر فام

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 139660301059002259/92/98 مورخ 1396/08/15 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای گلعلی صفری  فرزند 
سلمانعلی شماره شناسنامه 45  صادره از ساوه به شماره ملی 0600429563 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 90 متر مربع پالک 2795 فرعی 
از 8  اصلی مفروز و مجزی شده  قسمتی از پالک 636 فرعی از اصلی مذکورواقع در 
قریه قاسم آباد خشکه   بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای گلعلی صفری  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2003
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی  

به     شقایق مهدی خان افشار  ساکن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. 
هنگامه جهاندار الشکی   دادخواستی بخواسته      الزام به تنظیم سند  به استناد  
اختالف  حل  شورای  به  نقلیه   وسیله  مالکیت  سند  و  نامه  مبایعه  مصدق  تصویر 
تنکابن  بکالسه 264/96شعبه ششم   ثبت و وقت دادرسی  به روز  شنبه 25/ 97/1 
ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان   هنگامه جهاندار الشکی     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک 
نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ثانی دادخواست و ضمایم  برای دریافت نسخه  انتشار آگهی  تاریخ  از  ظرف یکماه 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در  بدفتر 
صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود.  
  مدیر  دفتر شعبه    ششم  شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
شماره  با   1394 مدل  مشکی  رنگ  به  برلیان  خودرو  پارس  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  bm15l*e021585و  موتور  شماره  با   99 967ص59ایران  پالک 
NAPH330ABF1001989بنام رضا اسفندیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  خواندن مهرداد شیردل 
بدین وسیله به مجهول المکان  فوق العاده ذکر ابالغ می گردد خواهان محمدعلی 
عالمی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرامپور دادخواستی دائر بر  مطالبه وجه به 
طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  ارجاع و پس از ثبت به کالس 1660/96 
است  گردیده  وقت  دوشنبه 96/12/21ساعت 9:30تعیین  روز  به  رسیدگی  جهت 
است لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ و ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی و حذف تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
ثانی  اعالم نشانی خود نسخه  از حلول دادرسی جهت  از اطالع قبل  صادر و پس 
دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا  رسیدگی و تصمیم 
شایسته را اتخاذ  خواهد نمود ضمنا  چنانچه منبعد  نیازی به انتشار آگهی باشد 

فقط یک نوبت و مدت آن ده  روز می باشند 
مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
پرونده کالسه 9609980404400113 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ساسان  آقای  خواهان:   -  9609970404401109 شماره  نهایی  تصمیم  اردبیل 
کوی  روبروی  شهداء-  بزرگراه  اردبیل-  نشانی  به  حسن  فرزند  وند  طهماسبی 
فرزند  آقای علی موالئی  تلفن 09141552172 - خوانده:  فرهنگیان پالک 162 
مجید به نشانی مجهول المکان -خواسته استرداد ثمن معامله بهمراه کلیه خسارات 

قانونی و هزینه دادرسی
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ساسان طهماسبی وند  فرزند حسن به طرفیت علی موالیی 
فرزند مجید به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ 88/000/000 ریال با در نظر 
گرفتن غرامتهای وارده )افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی( از بابت مورد معامله 
فی ما بین مورخه 90/11/19 به همراه کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بشرح 
متن خواسته و اعالم بطالن معامله فی ما بین طرفین به دلیل مستحق الغیر درآمدن 
مبیع مقوم به 88/000/000 ریال ف حسب شرح دادخواست خواهان مدعی است 
مطابق مبایعه نامه مورخه 90/11/19 خودروی پژو405 به رنگ نقره ای با مدل 87 
و به شماره شهربانی ایران 857-69 ب 27 به مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار 
تومان از خوانده خریداری کرده بودم و اخیرا جهت تعویض پالک اقدام و طبق نظریه 
کارشناس تصادفات و امور فنی اتاق خودروی مزبور به صورت دو تایکی و چک اتاق 
دستکوب تشخیص داده و بعد از رسیدگی و بررسی های بعمل آمده توسط دادسرای 
عمومی و انقالب گرگان معلوم شد که اتاق و دیگر وسایل و قطعات خودروی مذکور 
از  قبل  و ضمنا  است  بحث شده  مورد  و سوار خودروی  برداشته  دیگر  از خودروی 
ابتیاع اینجانب خودروی مذکور در تاریخ 1389/1/6 حسب گزارش نیروی انتظامی 
با کامیون تصادف و مچاله شده است که با متعلقات خودروی سرقتی تعویض و به 
اینجانب فروخته شده است و در نهایت مبیع مورد معامله را از بنده گرفته اند و به 
مالک اصلی )مالباخته( تحویل دادند که گواهی صادره از آگاهی استان گلستان موید 
بوده و نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مبیع مستحق الغیر درآمده و 
فروشنده ضامن می باشد و بایستی ثمن و غرامات را مسترد نماید و ثمن معامله از 
تاریخ بیع مورخه 90/11/19 در اختیار فروشنده بوده و ارزش ثمن داده شده نسبت 
به االن کاهش زیادی داشته است فلذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته 
را دارد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و با دعوت از خوانده در جلسه دادرسی 
حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده است و دفاع و ایرادی از سوی 
تقدیمی  دادخواست  به  توجها  دادگاه  فیه  نحن  ما  در  است:  نگرفته  خوانده صورت 
خواهان و استماع اظهارات وی و دالیل و مستندات ابزاری من جمله قرارداد فی مابین 
طرفین به مورخه 1390/11/19 که خواهان از خوانده مبیع را به بیع شرعی و قانونی 
خریداری نموده است و بشرح اعالمی مبیع مستحق الغیر درآمده و خواهان از آن 
اطالعی نداشته و از آنجائیکه مبیع مال غیر باشد عقد بیع باطل بوده و فروشنده ضامن 
درک مبیع و خسارات قانونی بوده و همچنین با توجه به استعالم از راهور که خودرو 
مذکور متلق به ثالث بوده و نظریه کارشناس نیز موید این بوده که خودرو تعویضی 
بوده و قطعات متعلق به خودروی دیگری بوده که غرامت خودروی مذکور را غیر از 
ثمن معامله 64/000/000 ریال تعیین و ارزیابی نموده است و همچنین با توجه به 
اینکه بیع فاسد اثری در تملک نداشته است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته 
است مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 
219 و 220 و 22 و 362 و 365 قانون مدنی با توجه به جهات و اسباب مرقوم ضمن 
صدور حکم بر بطالن معامله فی مابین طرفین مورخه 1390/11/16 حکم بر پرداخت 
ثمن معامله به مبلغ 88/000/000 ریال غرامت وارده افزایش قیمت با توجه به تورم 
اقتصادی به مبلغ 64/000/000 ریال مطابق نظریه کارشناس و همچنین خسارات و 
هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صدور و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر  انقضاء مهلت واخواهی  از  بعد  سپس 

استان اردبیل است. 
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- شهرام میرزانژاد اصل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  نامدار  فرزند  ءشیخ   نیا  خان  آمنه  خانم   
1/392/96این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که سید حسن فرج اهلل نژاد فرزند سید داداش به شماره شناسنامه 
459 صادره از بابل در تاریخ 96/10/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت 

نموده و رثه حین الفوت  عبارتند از 
1-آمنه خان نیا ءشیخ همسر متوفی به شماره ملی 2062230184

2-سید سهیل فرج اهلل نژاد فرزند متوفی با شماره ملی 205562837
3-سید سعید فرج اهلل نژاد فرزند متوفی با شماره ملی2051042802

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی

مفقودی 
کارت هوشمندماشین کامیون بنز ده چرخ به شماره شهربانی 167ع71ایران 62 و 
شماره کارت هوشمند 1870938 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

 وزیر کشور گفت: میزان قاچاق کاال از 20 میلیارد دالر در 
مبادی رسمی و غیررسمی به 11.5میلیارد دالر رسیده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی  در 
حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهارداشت: بندر شهید 
رجایی بندر بسیار فعالی است و انشاهلل با دستگاه های جدیدی 
که در حال نصب است بتوان ظرفیت نسبی این بندر را که 
بیش از 100 میلیون است زیر بار برود.وزیر کشور افزود: یکی 
از مشکالتی که مسئوالن مربوط به به آن اشاره کردند متروکه 
نشدند. ترخیص  دلیلی  هر  به  که  است  کانتینرهایی  شدن 

رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر وجود 10 
تا 12 هزار کانتینر متروکه در بندرشهید رجایی تصریح کرد: 
اینها سرمایه کشور است که در این بندر نگهداری می شود و 
از سوی دیگر نگهداری این تعداد کانتینر مساله  انبارداری را 
در اینجا با مشکل مواجه کرده است.وی گفت: تصمیمان بر 
این است که دستگاه های مربوطه از جمله استاندار، گمرک، 
و  قاچاق کاال  با  مبارزه  قوه قضاییه و ستاد  انتظامی،  نیروی 
ارز ظرف یک ماه آینده جلسه ای در وزارت کشور تشکیل و 
این موضوع را تعیین تکلیف کنند.وزیر کشور با بیان اینکه به 
نیابت از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اینکار را انجام خواهیم 

داد، یادآور شد: انشاهلل با تحقق این امر هم سرمایه ای که در 
بندر شهید  انبارداری  آزاد شود و هم مشکل  اینجا خوابیده 

رجایی رفع شود.
وی اظهاداشت: یکی از مشکالتی که در حوزه قاچاق کاال و 
مواد مخدر داریم عبور این کاالها از مبادی رسمی است که 
تالش های زیادی شده از طریق فیزیکی و روش های جدیدی 
همچون نصب دستگاه های ایکس ری این مسئله کنترل شود.

وی با بیان اینکه امروز یکی از دستگاه های پیشرفته و نسل 
4 افتتاح شد که روزانه می تواند 1200 تا 1300 کانتینر را 
کنترل و چک کند، افزود: روش چک کردن این دستگاه در 
سه مرحله انجام می گیرد که با توانایی هایی که دارند نشان 
می دهند که می توانند بارهای اضافی و .. درست تشخیص 
دهد و همچنین توانایی این را دارند با بارنامه ها کنترل الزم 
را انجام دهند لذا امیدواریم با تقویت سیستم های ایکس ری 
که اکنون در نقاط اصلی در حال نصب است و در نقاط دیگری 
موضوع  بتوانیم  انشاهلل  شد  خواهد  تامین  باشد  نیاز  که  هم 
قاچاق کاال را در مبادی رسمی کامال کنترل کنیم. وزیر کشور 
هم  کولبری  مانند  رسمی  غیر  مبادی  در  کرد:  خاطرنشان 
دستورالعمل های جدیدی در دولت تصویب شد و اجرای آن 

از یک ماه قبل آغاز شده و با اجرای این طرح می توان  گفت 
بیش از 60 درصد کولبری ها در کنترل دقیق هستند البته 
زیرساخت های دیگر نیز الزم است که استانداران و گمرک 
و سایر دستگاه ها در تالش هستند که انجام دهند.رحمانی 
فضلی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته میزان 
قاچاق کاال از 20 میلیارد دالر در مبادی رسمی و غیررسمی به 
11.5میلیارد دالر رسیده که باید با تالش مضاعف تر و برنامه 

ریزی الزم این میزان را کم کرده و به صرف برسانیم.

میزان قاچاق ورودی به کشور۱۱.۵میلیارد دالر است
وزیر کشور خبر داد:
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آگهی ابالغ
ملی1818323117به  شماره  فرزندسلمان  عساکره  توفیق  آقایان  به  وسیله  بدین 
شماره  فرزندجباربه  پالک12واحمددورقی  سربندرفاز1-10غربی  نشانی 
می  ایثار6-پالک12ابالغ  سربندردستغیب  نشانی  ملی1898677476به 
شماره  استنادقراردادبانکی  امیدماهشهربه  کارآفرینی  صندوق  شودکه 
میلیون  وشش  پنجاه  مبلغ  وصول  6208/110/673140/1مورخ89/829جهت 
انضمام  تاتاریخ96/6/20به  ریال  هزاروهفتصدوهشتادویک  وپنج  وپانصدوپنجاه 
ریال  هزارووهفتصدوبیست  سه  مذکورروزانه  وازتاریخ  تاخیرمتعلقه  سودخسارت 
تاروزتسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی 
اقامت  مامور،محل  گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  9600207دراین  کالسه  به 
نامه  ماده18آئین  بستانکارطبق  تقاضای  نشده،لذابنابه  مذکورشناخته  شرح  شمابه 
آگهی  کثیراالنتشارمحلی  هنای  ازروزنامه  دریکی  مرتبه  یک  فقط  اجرامفاداجرائیه 
این آگهی که روزابالغ محسوب می  ازتاریخ  می شودوچنانچه ظرف مدت ده روز 
گردد،نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت.       

شماره م.الف)16/779(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه1880876213صادره  پدراوزاله  نام  شهنازاکبری  خانم 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
1880873631صادره  بشناسنامه  اسکندری  قربانعلی  مرحوم  همسرش  که 
عبارتنداز:1- اش  ورثه  فوت  شوشتردرتاریخ1395/9/29دردزفول 

بشناسنامه1880876507صادره  الذکر2-ملکی  فوق  بامشخصات  متقاضی 
ازشوشتر4-علنقی  1880869004صادره  بشناسنامه  ازشوشتر3-براتعلی 
بشناسنامه1880869012صادره ازشوشتر5-مجید بشناسنامه1880869020صادره 
7-ضرغام  ازشوشتر  ازشوشتر6-فرامرزبشناسنامه1881992268صادره 
بشناسنامه  متوفی(8-زینب  ازشوشتر)برادران  بشناسنامه1880896923صادره 
والغیر. اسکندری  همگی  ازشوشتر)خواهرمتوفی(شهرت  1880880921صادره 

یکمرتبه  ماهی  یک  بفاصله  متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردبا  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 
بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.        شماره 

م.الف)16/193(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
بشناسنامه317صادره  پدرعبدالصاحب  نام  سرحانی  فوادزادگان  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
آبادان  124صادره  بشناسنامه  سرحانی  زادگان  عبدالصاحب  مرحوم  که  داده 
عبارتنداز1-متقاضی1- اش  ورثه  فوت  درتاریخ96/10/21درماهشهراقامتگاه 

سرحانی  زادگان  بشناسنامه169آبادان)همسرمتوفی(2-سالم  باری  اموری  لیال 
بشناسنامه317ماهشهر4-سلیمه  سرحانی  زادگان  بشناسنامه2753آبادان3-فواد 
زادگان سرحانی بشناسنامه7آبادان5-زکیه زادگان سرحانی بشناسنامه667ماهشهر6-
متوفی(والغیر. فرزندان  بشناسنامه1049ماهشهر)همگی  سرحانی  زادگان  نجیبه 

مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه بشورای 
نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  ماهشهرکد4تقدیم  اختالف حوزه مرکزی  حل 
بجزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره 

م.الف)16/781(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد4

آگهی مفقودی
ITMتیپ  ام  تی  آی  سیستم  تراکتورفرگوسن  نقلیه  وسیله  کارت  سبزو  برگ 
110PHگازوئیل،ظرفیت سوخت  1392،نوع  مدل  قرمز-روغنی  رنگ  399به 

شماره پالک ایران14- 14925ک15وشماره موتور YAW0570B،شماره شاسی 
N3HKTAA5DDHN21418به نام عبدالرضا ناصری،نام پدرعبداله بشناسنامه 
1،محل صدور اهواز،کد پستی 6346141184مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد.
اهواز

آگهی ابالغ اجراییه
 به امید تنگستانی

 بدین وسیله به آقای امید تنگستانی فرزند احمد به شماره ملی6619827391به 
نشانی ماهشهر کوی بعثت 210واحدی بلوک1-واحد9ابالغ می شود که ب صندوق 
کار آفرینی امید به استناد قرار داد بانکی شماره 1170920مورخ93/11/27جهت 
وصول مبلغ یکصدوسی چهار میلیون و هشتصدو پنجاه و یک هزار و دویست و سی 
تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  سودوخسارت  انضمام  تاریخ96/8/22به  تا  ریال  هشت  و 
مذکور روزانه مبلغ دو هزار و سیصدریال بابت تاخیر روزانه تا تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه9600261در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ96/10/2مامور،محل اقامت شما به شرح 
نامه اجرا  به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین  بنا  ،لذا  متن سند شناخته نشده 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ابالغ محسوب می  این آگهی که روز  تاریخ  از  شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
خواهد  جریان  اجرائی  ننمایید،عملیات  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت 

یافت.شماره م الف:)16/780(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهر

آگهی ابالغ
بدین وسیله به آقای خالدعبدالهی فرزندعبدالمجیدبه شماره ملی1819465551به 
کارآفرینی  شودصندوق  می  پالک7ابالغ  ب  ردیف  مدنی  شهرک  ماهشهر  نشانی 
وصول  903001989مورخ89/9/1جهت  استنادقراردادبانکی  امیدماهشهربه 
ریال  نودوهشت  هزارو  وشش  وششصدووبیست  میلیون  وهفت  چهل  مبلغ 
تسویه  مذکورتاروز  وازتاریخ  تاخیرمتعلقه  سودوخسارت  انضمام  تاتاریخ96/9/20به 
افزوده میگرددطبق  بابت تاخیرروزانه  کامل بدهی روزانه هزاروسیصدوشصت ریال 
کالسه9600203دراین  به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  شمااجرائیه  علیه  مقررات 
اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ96/8/1مامور،محل اقامت شمابه شرح متن 
سندشناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده 18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه 
به  گردد،نسبت  می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این  روزازتاریخ  ده  مدت  ظرف 
شماره  خواهدیافت.     جریان  اجرائی  ننمایید،عملیات  خوداقدام  بدهی  پرداخت 

م.الف)16/778(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   PARSTU5 سیستم  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
139B0069026 و شماره شاسی NAAN11FC5EK687221 و شماره پالک 

ایران 21- 347ه97 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای عثمان اشرفی دارای شناسنامه شماره  -3720043991 به شرح دادخواست 
نموده  وچنین  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه 961412 
165-5588874536در  شناسنامه  به  اشرفی  عبداله  شادروان   که  داده  توضیح 
الفوت  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ1396/10/13  در 

آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:
ملی  1329/2/25شماره  ت   ت    230 ش  ش  به  اقبالق  اشرفی  کبری   -1

5588875214  همسر متوفی
2- یداله اشرفی به ش ش  297 ت ت 1353/1/5 شماره ملی  5588875893   

پسر متوفی
3 حبیب اله اشرفی به ش ش  2 ت ت 1354/2/1 شماره ملی  55977413   پسر 

متوفی
 4- فتح اله اشرفی به ش ش  - ت ت 1359/9/1 شماره ملی  5588876202   

پسر متوفی
ملی  3720043991    1368/5/7 شماره  - ت ت  به ش ش   اشرفی  عثمان   -5

پسر متوفی
6- پرشنگ اشرفی به ش ش  328 ت ت 1356/6/1 شماره ملی  5588876210   

دختر متوفی
7- پخشانه اشرفی به ش ش  344 ت ت 1361/6/10 شماره ملی  5588876377   

دختر متوفی 
8- فاطمه اشرفی به ش ش  - ت ت 1370/3/27 شماره ملی  3720233448   

دختر متوفی
به ش ش  - ت ت 1371/5/15 شماره ملی  3720687430    اشرفی  فوزیه   -9

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 و دادخواست ضمائم  به خانم فرنگ طال شکری فرزند میرزا حسن 

خواهان آقای علی زری فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فرنگ طال 
شکری فرزند میرزا حسن به خواسته اعسار از پرداخت مهریه مطرح که به این شعبه 
ارجاع که به شماره پرونده کالسه 9609986610901511  شعبه 2 دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/20  ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

سابق (- معصومه تیموری 

آگهی مزایده
ریاست محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سنندج

بپیوست تصویری از اگهی مزایده شماره 962148 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی 
ارسال  شود  می  برگزار   1396/12/05 مورخ  در  که  سنندج  دادگستری  متمرکز 
میگردد مقرر است در روزنامه محلی منتشر در صورت عدم امکان در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار منتشر و وفق ماده 119 آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر 

از ده روز نباشد و نسخه ای جهت انضمام سابقه به این اجرا ارسال نمایند.
محل معرفی شده یک واحد آپارتمان مسکونی است )وضعیت خاص: مسکن مهر( 
واقع در سنندج، شهرک بهاران، ویالشهر، میدان قبا، خیابان پیرچنار )خیابان جنب 
CNG( بلوک پونه 1، طبقه سوم، واحد 13 با کدپستی و حسب مدارک موجود در 
پرونده و ارائه شده توسط خواهان، واحد دارای سند تکبرگ ششدانگ اعیان یک 
دستگاه آپارتمان به شماره پالک 16973 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده 
از 15694 فرعی از اصلی مذکور قطعه 13 تفکیکی ثبت شده به شماره 21830 
در دفتر جلد 208 صفحه 343 به مساحت 85/32 متر مربع شامل دو اتاق خوای، 
سیستم  سرامیک،  واحد  کف  مجزی،  دستشویی  حمامو  آشپزخانه،  پذیرایی،  هال 
گرمایشی پکیج و رادیاتور، سرمایشی کولر آبی و از امتیازات آب ، برق، گاز برخوردار 

3904508:Y,680502:X : مرکز ملک معرفی شدهUTM می باشد. مختصات
و طبق  قرار گرفته  ملی  بانک  ترهین  در  واحد  مندرجات موجود در سند،  حسب 
اظهارات خواهان )خانم علوی( تمامی اقساط آن تاکنون پرداخت گردیده و هیچگونه 

معوقه ای ندارد.
علی ایحال با عنایت به موارد قید شده، ارزش واحد فوق به انضمام وام بانکی آن 
طبق عرف بازار و خرید و فروش های صورت گرفته مسکن مهر با شرایط ذکر شده 
به نظر اینجانب مبلغ -/600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال( تعیین برآورد 

می گردد. 
ضمنا ارزش واحد بدون لحاظ وام بانکی آن مبلغ -/950/000/000 ریال تعیین و 

برآورد میگردد.
فرض  آن  بانکی  وام  همراه  به  فوق  واحد  ششدانگ  ارزش  کارشناسی:  نتیجه 
سند،  به  عنایت  با  آن  اقساط  بازپرداخت  در  تاخیر  و  معوقه  هرگونه  داشتن  عدم 
موقعیت، کیفیت و کمیت ساخت و ... طبق عرف بازار مسکنهای مهر سنندج مبلغ 

-/600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال( تعیین و برآورد میگردد.
ملکشاهی-دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگستری شهرستان سنندج 

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
گودرز  برای    969986612400382 کالسه  پرونده  در   961043661105213
چراغ زاده فرزند محمد به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/12/20 ساعت 12 تعیین 
گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 

از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مجتبی حسنوند.

اجراییه 
مشخصات محکوم له 1- سید روف نوری حاجی پمق فرزند سید عبداله به نشانی: 
کردستان – شهرستان سنندج – شهر سنندج – شهرک مولوی – کوچه شهید 

زندی – پالک 3
محکوم علیه1- فریدون کرمی فرزند گل محمد مجهول المکان

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 9610098710601436و شماره 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9609978710600779 مربوطه  دادنامه 
مبلغ  به  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  /000/000 720ریال 
25086000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مستند دعوی 
با  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم  شاخص  مبنای  بر  پرداخت  زمان  تا   )1396/1/20(
عشر  نیم  پرداخت  ضمن  در  کند  می  محکوم  شعبه  احکام  اجرای  دفتر  احتساب 

اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
- مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(  1_ظرف ده روز مفاد 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3_مالی  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  2_ترتیبی 
اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود  از آن میسر  به  استیفا محکوم 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
با مشخصات  یا خارجی دارد همراه  ایرانی  اعتباری  و  مالی  بانکها و موسسات  نزد 
ثالث دارد و  نزد اشخاص  به هر نحو  او  اموالی که  دقیق حسایهای مذکور و کلیه 
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 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
8 و 3 قانون اجرای محکومیت مالی 1394(4_خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6_چنانچه صورت اموال پس 
از 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 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)

آگهی ابالغ اجرائیه
  بدینوسیله به اطالع می رساند آقای قهرمان کاظمی فرزند لطفعلی ساکن شهرک  
نسیاق به طرفیت آقای اسکندر صفری مجهول المکان دادخواستی به مطالبه 33 
وسیله  بدین  لذا   اند.  گردیده  محکوم   265/96 شماره  دادنامه  طی  ریال  میلیون 
اخطار اجرائیه ظرف مدت 10 روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و یک 

نسخه از آن جهت درج پرونده به این مرجع اعالم گردد. 
مسئول دفتر شورای حل اختالف اردل ـ قنبری

تامین برق پایدار همراه با نوآوری سرلوحه کار برق گیالن لزوم بکار گیری سرمایه گذاران در توسعه ذوب آهن

منکویی- رشت: مهندس عظیم بلبل آبادی 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:شرکت برق منطقه ای گیالن به عنوان 
یک شرکت برنامه محور سعی نموده است که 
با ارائه برنامه های کوتاه مدت و همچنین بلند 
مدت و استراتژیک نسبت به تامین انرژی برق 
مطمئن و پایدار مشترکین، اعم از خانگی و 
در  مدار  »اخالق  شعار  با  و  سنگین  صنایع 
برق کشور  در صنعت  نوآور  و  انسانی  روابط 

« اقدام نماید.
برنامه  تدوین  راستا ضمن  این  افزود:در  وی 
جامع  مطالعات  ساله  ده  و  ساله  پنج  های 
شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان 
مدت  کوتاه  های  پروژه  همچنین  و  گیالن 
دوساله نسبت به پیگیری و احداث پروژه های 
خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع در 
گرفت  صورت  اقداماتی  گیالن  استان  سطح 
و محور  پنج سرفصل  در  را  این موضوع  که 
کرد.وی  بندی  دسته  توان  می  زیر  اساسی 
اضافه کرد:پروژه مدیریت یکپارچه از دوبخش 
اجرای  آن،  اول  است:بخش  شده  تشکیل 
بهداشت،  مدیریت  سیستم  یعنی   HSE
ایمنی و محیط زیست است. اجرای این پروژه 
از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط 
سازمانی  وظایف  و  ماموریت  تحقق  کنونی، 
گرفتن  نظر  در  یا  و  توجه  بدون  شرکت 
زیست،  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  مباحث 
موجب به مخاطره انداختن منافع مردم و ذی 
نفعان خواهد بود و  لذا HSE به عنوان یکی 
ایجاد  با  میتواند  ها  سیستم  ترین  مطرح  از 
محیطی آرام و با ثبات و با شناسایی، کاهش و 
حتی حذف خطرات ایمنی و زیست محیطی، 
برای تمامی طرف های ذی نفع فرصت های 

نیکو را در راستای تحقق اهداف و ماموریت 
شرکت فراهم کند.

سیستم  پروژه  از  دوم  شد:بخش  یادآور  وی 
پروژه  اجرای  یکپارچه،  مدیریت  های 
این  باشد.  می   2015 ویرایش   ISO9001
پروژه که یک الگوی بین المللی برای سیستم 
مدیریت کیفیت در شرکت ها فارغ از زمینه 
فعالیت  گستردگی  و  پرسنل  تعداد  فعالیت، 
است، اجرایش در این شرکت از حدود 15 ماه 
قبل شروع شده و اینک مراحل پایانی خود را 
طی می کند.انتظار می رود اجرای سیستم 
به  بتواند  نهایت  در   ISO9001:2015
شرکت در زمینه های بهبود عملکرد و دادن 
مبنایی برای طرح های توسعه پایدار، افزایش 
ارائه خدمات مطلوب تر  رضایت مشتریان و 

با رعایت الزامات قانونی کمک شایانی نماید.
مهندس عظیم بلبل آبادی در خصوص پروژه 
استناد  به  گفت:  وری  بهره  حرکت  درمسیر 
ماده 5 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اسالمی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف به 
اجرایی نمودن» چرخه مدیریت بهره وری« 
باشند.                                                                                                 در مجموعه تحت مدیریت خود می 
آبان  از  به طور رسمی  پروژه که  این  اجرای 
ماه سال جاری آغاز شده، قرار است در مدت 
برسد. بی شک  به سرانجام  زمانی 20 ماهه 
ستونی  و  رهیافت  موثرترین  عنوان  به   5S
استوار در ساختمان عملیات اصالحی با  بهره 
گیری از توانمندی های منابع انسانی شرکت 
می تواند در سرعت انجام کار، افزایش کارایی 
نهایت  در  و  نفعان  اثربخشی، رضایت ذی  و 
افزایش بهره وری سازمانی نقش موثری ایفا 

کند.

بهادری- اصفهان: هشتمین کنفرانس ملی 
سازه و فوالد با حضور دکتر سید رسول میر 
قادری رئیس انجمن سازه های فوالدی ایران، 
سید حمید کالنتری معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، دکتر مجید فراهانی رئیس 
کمیته بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر 
تهران، دکتر دشتیانه معاون بازاریابی و فروش 
ذوب آهن اصفهان و تعدادی از مدیران شرکت 
در  فوالدی  های  سازه  کنندگان  تولید  و  ها 
هدف  با  ماه  بهمن   11 و   10 المپیک  هتل 
مطالعات خاص در سازه های فوالدی و طرح 
است  ذکر  شایان  شد.  برگزار  ای  لرزه  رفتار 
در حاشیه این کنفرانس نمایشگاه جانبی نیز 
برگزار گردید که ذوب آهن اصفهان آخرین 
را در حوزه محصوالت  دستاوردهای شرکت 
بازدید  دید  معرض  در  فوالدی  مقاطع  و 

کنندگان قرار داد.
سید حمید کالنتری معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از غرفه شرکت 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد با نیم قرن تجربه باید بتواند در 
بازسازی و بروز رسانی صنعت فوالد پیشگام 
همیشه  که  چرا  باشد،  تکنولوژی  صاحب  و 
ایران  با ذوب آهن اصفهان در  صنعت فوالد 
شناخته می شود. وی ضمن تبریک نیم قرن 
تجربه و فعالیت شرکت خاطر نشان ساخت: 
تدابیر  با  توانسته  شرکت  عالی  مدیریت 
مناسب هزینه های های جاری را کاهش دهد 
محصوالت  تولید  با  تواند  می  چرخه  این  و 

جدید کامل تر گردد.
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
پیش بینی بازار های جهانی و داخلی اشاره 
از  استفاده  و  محصوالت  تنوع  گفت:  و  کرد 

منظورکاهش  به  متخصصین  و  مشاورین 
شرکت های  راهکارهای  از  شده  تمام  قیمت 
بزرگ برای بقا و حضور حداکثری در تولید 
است که ذوب آهن اصفهان توانسته در این 
رتبه  به  وی  آورد.  بدست  های  موفقیت  امر 
ایران در تولید فوالد اشاره کرد و  چهاردهم 
گذار  های سرمایه  از شرکت  استفاده  افزود: 
فوالدی  ای  توسعه  های  طرح  به   عالقمند 
ها  بانک  برای  مناسبی  جایگزین  تواند  می 
آهن  ذوب  ای  توسعه  های  طرح  تا  باشند 

هرچه سریعتر به بهره وری برسد.
سازه  انجمن  رئیس  قادری  میر  رسول  سید 
غرفه  در  حضور  با  نیز  ایران  فوالدی  های 
شرکت هدف از این کنفرانس را ارتباط بین 
تولید کنندگان فوالد و تولید کنندگان سازه 
های فوالدی معرفی کرد و گفت: ذوب آهن 
اصفهان با درک نیازهای کشور و بلند مرتبه 
سازی ساختمان ها باید سمت و سوی تولید 
محصوالت خود را تغییر دهد تا بتواند جوابگوی 
نیاز داخل باشد . وی افزود: این مجتمع عظیم 
تولید  توانایی  تنها شرکتی است که  صنعتی 
مقاطع سنگین نظیر تیر آهن های بال پهن 
با سایز باال را دارد . وی به کیفیت بسیار باالی 
تیر آهن های بال پهن اشاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر نیاز کشور در خصوص 
تیر آهن های بال پهن از طریق تیر ورق تامین 
می گردد که با توجه به کیفیت جوشکاری این 
تیر ورق های می تواند بسیار خطر آفرین باشد. 
در این راستا ذوب آهن با تولید مقاطع سنگین 
فوالدی می تواند گام مهمی در جهت بهبود 
صنعت ساختمان کشور بردارد  و نیاز کشور 
را برطرف نماید و همچنین بازارهای جدیدی 

برای خود پیدا کند. 

تکمیل طرح جمع آوری فاضالب 
گنبدکاووس نیازمند اعتبار

رحمتی  محمدهادی  گلستان:  سلیمانی- 
اظهار کرد : یکی از دالیل کندی عملیات اجرایی 
طرح جمع آوری فاضالب شهر گنبدکاووس عدم 

تخصیص اعتبارات مصوب ملی می باشد.
وی افزود: اگر اعتبارات پیش بینی شده به صورت 
کامل تخصیص یابد، مرحله نخست طرح ملی جمع 
آوری فاضالب گنبدکاووس به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف جمع آوری و 
تصفیه فاضالب خانگی و دفع آب های سطحی شهر 
گنبد کاووس و استفاده از آن پس از تصفیه برای 

مصارف کشاورزی اجرا شده است.
رحمتی تصریح کرد: درحال حاضر 85 درصد کار 
تصفیه خانه انجام شده حتی خط انتقال آن هم 
به اتمام رسیده، اما منتظر تجهیزاتی برای به پایان 
رساندن آن هستیم که متاسفانه با کمبود نقدینگی 
مواجه شدیم. رحمتی با اشاره به موارد استفاده از 
پساب تولیدی این تصفیه خانه، افزود: در حاشیه 
شمالی گلستان صنعتی نداریم که بتوانیم از پساب 
آن برای مصارف صنعتی استفاده کنیم، اما از آب 

تصفیه خانه برای کشاورزی می توان استفاده کرد.

تقدیر از ارتباطات رسانه ای 
شرکت توزیع برق خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مدیر عامل شرکت توانیر با اهداء 
لوح تقدیر به روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان تعامل مناسب این روابط عمومی با رسانه 
های گروهی به ویژه صدا و سیما و نشریات محلی 

استان خوزستان را قابل تقدیر دانست.
آرش کردی مدیر عامل توانیر همچنین انعکاس و 
انتشار و تبیین برنامه های صنعت برق در خوزستان 
روابط  بحرانی توسط  و  ویژه در شرایط خاص  به 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان قابل 
تقدیر برشمرد. بر اساس این گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در تابستان سال 
95 و 96با تولید 6 فیلم مستند، تولید 50 برنامه 
رادیویی، انتشار 30 بروشور در تیراژ یک میلیون 
نسخه و بسیاری از اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
به  را  عمومی  روابط  ذاتی  وظایف  تا  کرده  سعی 
صورت موثرتری انجام دهد. مجموع این اقدامات 
ملی  جایزه  و  شنوا  سازمان  نشان  است  توانسته 
انتشارات را برای روابط عمومی توزیع نیروی برق 

خوزستان به ارمغان بیاورد.

خبر

 برگزاری یک هزار و 3۰۰ برنامه ورزشی 
در استان مرکزی

داودی- اراک: مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: یک هزار و 
300 برنامه در ایام اهلل دهه مبارک فجر، در نقاط مختلف شهری و روستایی 

این استان برگزار می شود.
عابد حقدادی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی به عنوان 

مسئول کمیته ورزشی ستاد دهه مبارک فجر معرفی شده است. 
وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های هیات های ورزشی، ورزشکاران 
به خصوص مدال آوران و سالن ها و مجتمع های ورزشی نهادهای دولتی 
و خصوصی برای برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه های فرهنگی دهه 
مبارک فجر رویکرد کمیته ورزش ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی 
های  اداره  کرد:  بیان  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  است.  
تبلیغات اسالمی، آموزش و پرورش، بهزیستی، حفاظت محیط زیست، 
کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جمعیت هالل احمر، دانشکده علوم پزشکی، نیروی انتظامی، شهرداری ها 
و سازمان بسیج ورزشکاران اعضای کمیته ورزشی ستاد دهه مبارک فجر 
استان مرکزی را تشکیل می دهند.  وی اظهار کرد: برگزای همایش پیاده 
روی خانوادگی، صعود کوهنوردان سراسر کشور به قله شهباز شهرستان 
شازند، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از 39 خانه ورزش روستایی، نشست 
جوانان ورزشکار با استاندار مرکزی، آغاز المپیاد استانی ورزش همگانی در 
12 شهرستان و تجلیل از قهرمانان ورزش روستایی استان مهمترین برنامه 

های کمیته ورزشی استان در دهه مبارک فجر است. 
حقدادی افزود: تجلیل از60 خانواده شهدای ورزشکار در 12 شهرستان، 
آغاز به کار خانه جوان اراک، بهره برداری از رختکن استادیوم فجر ساوه، 
برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف آزاد و کارکنان دولت از 
دیگر برنامه های کمیته ورزشی ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی است. 
وی اضافه کرد: گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدای انقالب استان، 
دیدار ورزشکاران با خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، حضور 
گسترده در آیین زنگ انقالب در حجره طلبگی امام راحل در اراک و بیت 
تاریخی بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران در خمین و شرکت گسترده 
ورزشکاران در آیین راهپیمایی 22 بهمن از برنامه های کمیته ورزشی ستاد 

دهه مبارک فجر استان مرکزی است. 
23 کمیته تخصصی زیر نظر ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی برای 

برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر این استان تشکیل شده است.

مصرف بنزین البرز 9 درصد افزایش یافت
در ده ماهه اول سال جاري 887 میلیون لیتر انواع بنزین در استان البرز 
مصرف شده که در مقایسه یا مدت مشابه سال 1395 بیش از 9 درصد 
رشد داشته است. ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز گفت در ده ماهه اول سال جاري 410 میلیون لیتر 
بنزین معمولي، 51 میلیون لیتر بنزین سوپر و 426 میلیون لیتر بنزین 
یورو4 در استان البرز توزیع و مصرف شده که در مدت یاد شده مجموع 
مصرف انواع بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال 1395 بیش از 9 درصد 

افزایش یافته است. 
به گزارش زمان؛  وي افزایش تعداد خودروها و ترددهاي درون و برون 
شهري ناشي از وقوع حوادث طبیعي در روزهاي اخیر را عامل رشد مصرف 
بنزین در استان البرز دانست.  توسلي عرضه بنزین یورو 4 و سوپر را در 
راستاي کاهش آلودگي هواي استان بویژه هسته مرکزي کالنشهر کرج 
عنوان کرد و افزود از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود براي عرضه سوخت 
در شرایط کامال ایمن و مطلوب استفاده کرده ایم. مدیر شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز اظهار داشت در حال حاضر 65 باب پمپ 
بنزین در استان البرز فعالند که از این تعداد 18 باب  بنزین سوپر و  22 

باب بنزین یورو 4 عرضه مي کنند. 

خبر

مبارک  دهه  روز  اولین  با  همزمان  اردبیل:  عباسی-  بهزاد 
فجر و طي مراسمي با حضور استاندار اردبیل، نمایندگان مردم 
شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اهالی  و  ادارات  مسئولین  از  جمعي  اردبیل،  فرماندار  اسالمی، 
روستای چنذاب از توابع بخش هیر اردبیل، پروژه های گازرسانی 
فیروز  رسید.  برداری  بهره  به  اردبیل  استان  روستای   95 به 
خدایی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در سخنانی ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و شهدای مدافع 
حرم در این آئین اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها 
اعتباری بالغ بر 227 میلیارد ریال هزینه شده است. وی از رشد 
چشمگیر گازرسانی به روستاها در سالهای اخیر خبر داد و گفت: 
شرکت گاز استان اردبیل در حوزه گازرسانی به روستاها تا بحال 
با همت و تالش کارکنان و پیمانکاران توانسته است 88 درصد 
خانوار روستایی استان را تحت پوشش نعمت گاز طبیعی قرار دهد.

خدایی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه های گازرسانی به 320 
روستای استان در دست اجراء  می باشد و با اتمام گازرسانی به این 
روستاها 98 درصد از خانوارهای روستایی استان اردبیل از نعمت 

خدادادی گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
اکبر بهنام جو استاندار اردبیل هم در آئین افتتاح طرح گازرسانی 
توابع  از  اردبیل در مسجد روستای چنذاب  استان  به روستاهای 
شهرستان اردبیل افزود: اگر پیشرفت بیش از پیش ایران و استان را 

می خواهیم باید وحدت کلمه را که همواره مورد تاکید امام راحل 
بود سرلوحه کار قرار دهیم.

وی اظهار کرد: از برکات مهم نظام اسالمی این است که مدیران و 
مسئوالن خودشان را خادم مردم و ملت را نیز ولی نعمت خود می 
دانند. وی گفت: دولت تدبیر و امید از همان ابتدای آغاز کار خود 
توجه به رفاه مردم به واسطه ارائه خدمات و نیز اجرای طرح های 
مختلف را در برنامه قرار داده که قسمتی از مظاهر آن را امروز با 
وجود قرار داشتن کشور در بعضی تنگناهای اقتصادی تحمیلی از 
خارج همگان شاهدیم. استاندار اردبیل گفت: جهش چشمگیر در 
اجرای طرح های گازرسانی به روستاها و حتی روستاهای کمتر 
از 20 خانوار و روستاهایی که در نقاط دورافتاده و سخت گذر 
کوهستانی قرار دارند یکی از خدمات این دولت در چهار سال 
گذشته است. وی همچنین گردشگری را یکی از محورهای توسعه 
و پیشرفت استان اردبیل و رونق اشتغال منطقه دانست و گفت: در 
کنار اجرای طرح های مختلف در این حوزه به تامین زیرساخت های 
مناسب جنبی از قبیل راه ، فرودگاه ، راه آهن و تامین آب ، گاز و برق 

توجه ویژه ای شده است.

بهره برداری از 95پروژه روستایی در اردبیل
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آشیانه سوخته...
* سروان سمانه مهربانی
 کارشناس اداره اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ

قرار بود مهاجرت به تهران آغاز روزهای خوش زندگی شان باشد. درآمد بیشتر 
،آرامش و شادی پایدار و مسیری روشن رو به آینده ای سراسر خوشبختی برای 
کریم و لیال و فرزندان خردسالشان . روزها و ماه های اول هم همینطور بود 
.کریم با انگیزه و اشتیاق در یک مغازه میوه فروشی مشغول کار شد و درآمدش 
هم برای اداره خانواده کوچکشان بد نبود . همه چیز خوب پیش می رفت تا 
اینکه یکی از کارگرها موقع استراحت مواد مخدر به او تعارف کرد و کریم وقتی 
دید همه کارگرها  در کنار یکدیگر به استعمال مواد مخدر مشغولند نتوانست 
نه بگوید و او هم اولین نفس مسموم را به درون ریه های خود کشید . بخار 

سفیدی که  آغاز به سیاهی کشیدن زندگی مشترکش شد .
کم کم مواد مخدر همه زندگی کریم شد و توجه به همسر و فرزندان و زندگی 
خانوادگی جای خود را به وقت گذرانی با دوستان معتاد و خماری  و  بی خبری 
از واقعیتهای زندگی داد .اعتیاد کریم  و بی پولی  و مشکالت  مالی وتنهایی و 
نیازهای عاطفی و روحی آنچنان زندگی را برای لیال و فرزندانش سخت کرد 
که سرانجام  معصومیت زنانه اش را به قیمت برطرف نمودن خواسته های 
روحی وجسمی خود و همچنین تامین نیازهای مالی خود و فرزندانش به 
حراج گذاشت .  خانه اش محل رفت و آمد همان کسانی شد که شوهرش را 
در منجالب اعتیاد فرو برده بودند و کریم بی خبر و بی توجه از آتشی که خود 
به جان زندگی اشان انداخته بود روزها در مغازه کار می کرد و شبها هم در 
جمع معتادانی همچون خود به صبح می رساند . هیچ کس از سرنوشت تلخ 
لیال و کریم اطالعی نداشت تا اینکه اسد برادر کریم برای دیدن آنها به تهران 
آمد و بعد از چند روز متوجه وضعیت نابسامان  زندگی برادرش شد .از لیال 
خواست تا دست از کارهای خود بردارد. اما انگار لیال نیز به سیاهی و تباهی 
این شیوه زندگی عادت کرده بود و انگیزه و امیدی برای اصالح شرایط نداشت 
به همین دلیل اهمیتی به حرفهای برادرشوهرش نداد .اسد ناامید از لیال به 
سراغ کریم رفت و به هر طریقی که بود به او فهماند که اعتیادش سبب شده 
تا آتش خیانت در آشیانه زندگی مشترکش بیافتد . کریم هم نپذیرفت و زیر 
بار نرفت . شاید دیگر قدرت قضاوتی برایش نمانده بود تا بتواند شرایط را در 
ذهن تجزیه و تحلیل کند و بفهمد چه بالیی به سر خود و خانواده اش آورده 
است .اسد سر دوراهی مانده بود نه می توانست قدمی برای اصالح شرایط 
بردارد و نه می توانست آنان را در آن شرایط رها کند و به شهرستان برگردد . 
شاید بهتر بود به شهرشان برمی گشت و بزرگترها را در جریان می گذاشت تا 
قدمی برای حمایت و پشتیبانی از آنان بردارند اما اسد راهی اشتباه را برگزید 
تا اقدام او خشتی دیگر بر دیوار کج اشتباهات لیال و کریم باشد و همه آنها را 
به نابودی بکشاند و بر سر هر سه نفرشان آوار شود و از همه تلخ تر بر سر دو 
طفل معصومی که کوچکترین نقشی در این اتفاقات نداشتند و تنها قربانی 

خودخواهی و تصمیمات ناپخته بزرگترها بودند.
اسد به جای درمان اعتیاد برادر چاقو برداشت و برای کشتن لیال راهی خانه 
برادرش شد . در تاریکی شب و درست زمانی که کریم مست از استعمال مواد 
مخدر در گوشه ای از مغازه افتاده بود اسد چاقو به دست می رفت تا به خیال 

خود  با قتلی ناموسی از حیثیت برادر بی فکرش دفاع کند . 
سرانجام مرگ لیال و فرزندانش پایانی خونین را برای مهاجرت آنها از شهری 
کوچک برای رسیدن به آرزوهایی بزرگ رقم زد وباز هم در گوشه ای از این 

شهر بزرگ آشیانه ای دیگر در آتش اعتیاد سوخت. 
نظریه کارشناس:- اولین ضربه مهاجرت از دست دادن حمایت ، کنترل و 
نظارت خانواده ها بر اعضایی است که به تهران مهاجرت  می کنند و در نتیجه 

تنها ماندن آنان در مواجهه با مشکالت و معضالت زندگی .
- مهارت نه گفتن بزرگترین سد و سپر در برابر انواع آسیبهای اجتماعی می 

باشد .مهارت نه گفتن را بیاموزیم و به فرزندان خود آموزش بدهیم .
- خانواده بزرگترین حامی و پشتیبان فرد در برابر مشکالت و مسائل زندگی 
است شاید اگر لیال از همان روزهای نخست اعتیاد کریم  خانواده و بزرگترها را 
در جریان اتفاقات زندگی اشان می گذاشت و به تنهایی بار مشکالت را به دوش 

نمی کشید این سرنوشت تلخ و ناگوار برای هیچ یک از آنها رقم نمی خورد .
-  ایکاش اسد به جای قتل همسر برادرو فرزندان معصومش ، دلسوزانه و 

مسئوالنه در مسیر ترک اعتیاد کریم قدم برمی داشت  .
- یادمان باشد هیچ کس برای اعتیاد به مواد مخدر دست به اولین استعمال 
نزده و همه به دنبال خیال خام یک بار تجربه و  تفریح  آینده و سرنوشت خود 

و اطرافیانشان را در مسیر تباهی و نابودی قرار داده اند .
 با تشکر از سرهنگ کارآگاه حمید مکرم -معاون محترم مبارزه با جرائم جنائی پلیس آگاهی فاتب

زیر پوست شهر

برگزاری دومین کنگره زنان موفق 
ایران در روز جهانی زن

 17 ایران  موفق  زنان  تخصصی  کنگره  دومین 
اسفندماه مقارن با روز جهانی زنان و والدت حضرت 

فاطمه زهرا)س( برگزار می شود.
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان  ؛اعظم انتظاری، 
دبیر اجرایی کنگره تخصصی زنان موفق ایران، بیان 
کرد:« دومین کنگره تخصصی زنان موفق ایران » 
با حمایت وزارتخانه ها و سازمان های مختلف از 
جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای 
اسالمی شهر تهران و دانشگاه های معتبر کشور،  
17 اسفند ماه 96 مقارن با روز جهانی زن و والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( در تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد:  از جمله محورهای اصلی این دوره 
بررسی چالشهای پیش رو حضور بانوان در عرصه 
های اجتماعی، فرهنگی، کارآفرینی و... در جامعه می 
باشد که در این رویداد مورد بحث و بررسی قرار می 
گیرند. وی تصریح کرد: نخستین کنگره ملی زنان 
موفق ایران که در سال گذشته با حمایت وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه  ارشاد اسالمی،  های فرهنگ و 
اجتماعی، نفت، ورزش و جوانان و سایر سازمان های 
دولتی و مدیریتی، با حضور و سخنرانی شخصیت 
های ملی و بین المللی، وزرا از جمله جناب آقای 
دکتر محمود واعظی وزیر وقت محترم ارتباطات و 
فناوری اطالعات، جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با برگزاری بیش از 15 
پنل تخصصی و کارگاه آموزشی با جمع کثیری از 
بانوان فرهیخته از سراسر کشور، با موفقیت به اهداف 
از پیش تعیین شده این کنگره دست یافته است که 
با بازتاب وسیع خبری و پوشش رسانه ای گسترده 
در سراسر کشور ، اسفندماه 1395 برگزار شد. وی 
افزود: با توجه به اهمیت تصویب نامه شورای عالی 
با   96/05/30 مورخ  شماره 1351824  به  اداری 
عنوان افزایش 30 درصدی مشارکت زنان در پست 
های مدیریتی اهمیت برگزاری این رویداد دوچندان 
گردیده است که برگزاری  پنل ها و نشست های 
تخصصی باهدف تبادل دانش وتجربیات، در این 
رویداد برنامه ریزی گردیده است. این تصویب نامه بنا 
به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور باهدف 
بهره گیری از توانمندی های بانوان کشورمان برای 
تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم 
ونقش آنان در مدیریت اجرایی کشور تصویب شد. 
وی بیان کرد: دومین دوره این رویداد با همکاری 
دانشگاه های سراسر کشور برگزار می گردد تا  اهداف 
و محورهای علمی در حوزه پیشرفت و موفقیت 
بانوان کشور را دنبال کند و بستری را آماده نماید 
تا مشارکت بانوان در تمامی عرصه ها ی جامعه از 
جمله حوزه های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی  
رفع  راستای  در  موثری  گام  و  پیداکند  افزایش 
چالشهای پیش رو آنان برداشته شود. پژوهشگران 
گرامی می توانند با توجه به محورهای کنگره زنان 
موفق ایران مقاالت خودرا برای شرکت در این کنگره 
 www.topwomeni.irاز طریق پایگاه اینترنتی
به دبیرخانه کنگره، ارسال نمایند. عالقه مندان برای 
کسب اطالعات تکمیلی میتوانند به پایگاه اینترنتی 
کنگره مراجعه و یا با شماره های 33699093-4-

021و 9-36621318-021 تماس حاصل کنید.

خبر

کشوری  بازنشستگی  صندوق  مالی  مدیرکل 
پاداش  میزان  وزیران،  هیات  تصویب  با  گفت: 
بازنشستگان  »عیدی«  یا   1396 سال  پایان 
کشوری مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال 
با حقوق بهمن ماه  تعیین شده که قرار است 

پرداخت شود.
 حسین بخشی زاده، اظهار کرد: در آخرین جلسه 
و  کارکنان  عیدی  میزان  درباره  وزیران،  هیات 
بازنشستگان دولت تصمیم گیری شده که براین 
اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال 1396 یا 
عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 
8 میلیون و 475 هزار ریال )847 هزار و 500 

تومان( تعیین شده است.
بازنشستگان  است عیدی  قرار  تاکید کرد:  وی 
به  ماه  بهمن  حقوق  با  همراه  پوشش،  تحت 

واریز شود؛  پوشش  تحت  بازنشستگان  حساب 
بنابراین هر زمان حقوق بهمن ماه پرداخت شد، 

عیدی بازنشستگان نیز پرداخت می شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 

الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست 
هیات وزیران به ریاست حجت االسالم حسن 
 15( یکشنبه  روز  که  جمهور  رئیس  روحانی 
مهرماه( برگزار شد، میزان پرداخت پاداش آخر 
بگیران،  مستمری  بازنشستگان،  )عیدی(  سال 
وظیفه  حقوق  کارافتادگی،  از  وظیفه  حقوق 
وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های 
بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی 
بازنشستگی  های  صندوق  کشاورزی،  جهاد 
نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق 
های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان از 
کار افتاده کلی مبلغ 8 میلیون و 475 هزار ریال 
تعیین شد که از محل بودجه مصوب صندوق 
های بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل 

پرداخت خواهد بود.

رقم و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری 

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی از بخشش 
گفت:  و  داد  خبر  رانندگی  و  راهنمایی  جرائم  دیرکرد 
آذرماه  پایان  تا  را  اصل جریمه خود  توانند  شهروندان می 

سال 97 پرداخت کنند.
سرهنگ محمد ترحمی اظهار کرد: بخشش دیرکرد جرائم 
با موافقت نمایندگان مجلس شورای  برای یک سال دیگر 
آینده تمدید  برای سال  این مهلت  اما  اسالمی تمدید شد 

نخواهد شد.
و  بخشش  استمرار  گفت:  جرائم،  بخشش  مورد  در  وی 
تخفیف ها قدرت بازدارندگی را کاهش می دهد با این حال 
مجلس شورای اسالمی ، ارفاق قایل شده است؛ ضمن اینکه 
بخشش دیرکرد جرائم رانندگی سال 96 در الیحه بودجه 

دولت دیده شده بود.
وی ادامه داد: بنابراین تعدادی از شهروندان دیرکرد جرائم 
را پرداخت نکرده بودند یا توان پرداخت آن را نداشتند، می 
توانند با امکانی که برای آنان فراهم شده است اصل جریمه 

را به صورت انتخابی تا پایان آذرماه سال آینده بپردازند.
گفت:  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  حقوقی  اداره  رئیس 
مبلغ جریمه بیش از یک میلیون تومان خودرو ، برابر قانون 
قبل از اینکه توقیف شود به راننده اطالع داده می شود تا 
نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام کند در غیر این صورت 
خودرو راننده متخلف ، حتی اگر با خانواده در سفر باشد، 

توقیف می شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در 

صحن مجلس مجددا طرح می شود.
به گزارش پیام زمان و به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی الهیارترکمن با اشاره 
از پرداخت هزینه های آب،  به رد تبصره معافیت مدارس 
مجلس  علنی  صحن  در  مصرف  الگوی  مطابق  گاز  و  برق 
باز  را در جهت  این تبصره تالش زیادی  از رد  گفت: پس 
گرداندن این تبصره در بودجه سال 97 انجام دادیم که پس 
توسط  ششم  برنامه  قوانین  با  تبصره  این  انطباق  تایید  از 
کمیته قوانین مجلس، این تبصره مجددا به تایید کمیسیون 
تلفیق مجلس رسید و برای طرح مجدد به صحن مجلس 

فرستاده شد.
وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با تایید این تبصره، 

سبب حل بخشی از مشکالت مالی  مدارس شوند.

دانش پژوهان  باشگاه  افتتاحیه  آیین  در  قاسمی،  سیدعلی 
جوان استان مازندران، با بیان اینکه انقالب اسالمی فضای و 
تاریخ ایران را تغییر داد، افزود: بسترهای جدیدی ایجاد شد 
و ما باید قدردان همه کسانی که برای بشریت و انسانیت 

تالش کردند باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، با اذعان بر این 
امر که آنچه که داریم به سادگی به ما نرسیده و با تالش ها 
و خون دل ها بوده است، بر پاسداشت آنها تأکید کرد و افزود: 
باید پیوسته به دنبال تکامل بخشی آن باشیم چرا توقف بر 
وضع موجود منطقی نیست. وی خاطرنشان کرد: اگر ما بعد 
از چهل سال نسبت به برخی مسائل نگاه دیگری داریم اما 

این نباید ما را از بیان عظمت انقالب اسالمی بازدارد.
قاسمی با بیان اینکه ما بسترسازی الزم برای ارتقا علمی، 
فرهنگی و آموزشی استان را وظیفه خود می دانیم و برای 
امروز  اگر  اما  گفت:  نمی کنیم،  دریغ  هیچ کاری  از  امر  این 
ما  و  است  نشده  محقق  به سادگی  می شود  ایجاد  امکاناتی 
برای تک تک این فضاها با حوصله و خون دل کار می کنیم.

اینکه  بیان  با  مازندران،  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
دارد،  کشور  در  را  سواد  نرخ  باالترین  مازندان  استان 
بیشترین  مناسب،  بسترسازی  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز 
برسد  ظهور  منصه  به  استان  این  در  علمی  شخصیت های 
ادب،  علم،  عرصه  به  دانشمندانی  جوان،  دانش پروهان  و 

فرهنگ و تمدن کشور تقدیم کنند.

 96 دیرکرد جرائم رانندگی سال 
شد بخشیده 

ح مجدد معافیت مدارس از  طر
ینه آب، برق و گاز در مجلس پرداخت هز

خ نر ین  باالتر  مازندران 
 باسوادی را داراست

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه انجمن خانواده 
ناشنوایان استان البرز

به شماره ثبت 1873 وشناسه ملی 10190046419
بدینوسیله ازکلیه اعضای هیئت مدیره وهیئت امناء وشرکاء موسسه 
انجمن خانواده ناشنوایان استان البرز به شماره ثبت 18۷3 وشناسه 
عمومی  مجمع  تادرجلسه  میاید  بعمل  دعوت   10190046419 ملی 
فوق العاده که درمورخ 96/11/30 روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح 
واقع درمحل آدرس کرج میدان سپاه ،میدان والفجر،بلوارشهدای 
چهارصددستگاه خیابان گلستان نبش شقایق یک ساختمان انجمن 

ناشنوایان استان البرز تشکیل می گردد حضوربهم رسانند.
دستورجلسه:

1-تغییرمواد اساسنامه 
2-افزایش سرمایه 

3-تغییر آدرس
4-افزایش اعضاء هیئت امنا

رئیس هیئت مدیره انجمن خانواده 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه 
انجمن خانواده ناشنوایان استان البرز

به شماره ثبت 1873 وشناسه ملی 10190046419
وشرکاء  امناء  وهیئت  مدیره  هیئت  اعضای  ازکلیه  بدینوسیله 
موسسه انجمن خانواده ناشنوایان استان البرز به شماره ثبت 18۷3 
مجمع  تادرجلسه  میاید  بعمل  دعوت   10190046419 ملی  وشناسه 
عمومی عادی بطور فوق العاده که درمورخ 96/11/30 روز دوشنبه 
راس ساعت 12 ظهر واقع درمحل آدرس کرج میدان سپاه ،میدان 
والفجر،بلوارشهدای چهارصددستگاه خیابان گلستان نبش شقایق 
گردد  می  تشکیل  البرز  استان  ناشنوایان  انجمن  ساختمان  یک 

حضوربهم رسانند.
دستورجلسه: 1-انتخاب مدیران

2-انتخاب بازرسین )اصلی وعلی البدل(
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4-تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 9۵/12/29
رئیس هیئت مدیره انجمن خانواده 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول 
جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات 
اتومبیل کرایه کرج در روز یک شنبه مورخ 96/12/20 راس ساعت 14:30درمحل پروژه به آدرس 
: جاده ماهدشت بعداز محمد شهر نرسیده به پمپ بنزین عباس آباد خیابان بیستم یاجامعه القران 
فرعی اول سمت راست برگزارمی گردد.ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن دعوت می 

شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین مجمع حضوربهم رسانند.
یادآوری می شود: 1- درصورتیکه حضور عضوی درمجمع میسرنباشد میتواند حق حضور واعمال 
رای ازسوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید دراین صورت هیچ کس نمی تواند 
نمایندگی بیش از3عضورا بپذیرد وهرشخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت اضافه می شود 
برگه های نمایندگی مزبور باامضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود.بدین 
منظور عضومتقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود بادردست داشتن مدارک موید عضویت درتعاونی وکارت شناسایی معتبر 
درمحل دفتر تعاونی حاضر وپس از احراز هویت طرفین،عضویت متقاضی واهلیت نماینده،برگه 
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکورتایید وبرگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری بازرسی را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات(حداکثر 
ظرف مدت 7روز ازتاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن مدارک الزم)کپی 
– مدرک تحصیلی- تخصصی وتجربی- کارت ملی- کارت پایان خدمت  صفحات شناسنامه 
)آقایان(و2قطعه عکس(به دفترتعاونی تحویل نمایند. 3- این مجمع بانصف بعالوه یک رسمیت یافته 
ومصوبات آن درصورت عدم مغایرت باضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم ازحاضروغایب نافذ 

ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه : 1-گزارش کتبی هیات مدیره ازعملکرد سال 1395 - 2-گزارش کتبی بازرس 
ازعملکرد سال 1395- 3-طرح وتصویب صورتهای مالی 1395 ترازنامه 4-طرح وتصویب بودجه 
پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1396 - 5-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال 

مالی
هیئت مدیره

            آگهی مزایده
     مرحله اول

 شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر 
دارد نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی 
بازار هفتگی ساداتشهر از طریق مزایده 
برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها 

اقدام نماید.
کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان   
اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات 
نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  مزایده 
96/12/۷به  تاریخ  تا  دوم)96/11/29( 

امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 مجتبی رضوانی شهردار کتالم و سادات شهر

ادراه  ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک  رضوانشهر
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین  نامه  قانون تعیین  تکلیف  وضعیت ثبتی  و اراضی وساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر  رای شماره  139660318017005071 -1396/10/13هیات اول  موضوع 
فاقد  سند رسمی   اراضی  و ساختمانهای   قانون تعیین تکلیف  وضعیت   ثبتی 
مستقر  درواحد  ثبتی  حوزه ملک  رضوانشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
اداره   ثبت  احوال   رضوانشهر  به  شناسه ملی  14000193704در ششدانگ  یک 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان اداری  ثبت احوال و سرایداری با  کاربری اداری 
به مساحت 1008/57متر مربع   پالک 558فرعی  از 51 اصلی مفرزو ومجزی  شده 
از  پالک 4  فرعی  واقع در قریه چلیمان بخش 27 گیالن خریداری  ازمالکیت  
سونا بیگم محرز  گردیده است . لذا به منظور  اطالع عموم مراتب   دردونوبت به 
فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به صدور  سند  
مالکیت  متقاضی   اعتراضی  داشته باشند می توانند ازتاریخ  انتشار  اولین آگهی  
به مدت  دو ماه اعتراض  خود  رابه  این  اداره تسلیم  وپس ازاخذ  رسید   ظرف 
مدت   یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست خود  را مراجع قضائی  تقدیم 
نمایند  بدیهی است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . رم  الف :  6205
رییس اداره ثبت  اسناد و امالک  رضوانشهر- جعفر عبادی
 تاریخ انتشار  نوبت اول :  11/4/ 1396   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1396/11/19  

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 156/040101/8763/96 آقای حمید سهرابی 
بازپرسی  اول  از سوی شعبه  و جرح عمدی  ایراد ضرب  اتهام  به  یداله  فرزند  زاده 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم 
نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد 
تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
واقع در گلدشت  آباد  انقالب خرم  و  به آدرس دادسرای عمومی  آباد  انقالب خرم 
شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان ارش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام 
اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند. 

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی برابر  رای شماره 139660318603005241- 96/9/29 هیات  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  عیسی  توکلی  ایزدی  فومنی  فرزند  محمدرضا به 
شماره شناسنامه  1004 صادره  از رشت  در قریه  شالکو در شش  دانگ  یک 
قطعه زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی به مساحت 306/68 متر مربع  پالک  فرعی 
36144 از اصلی 77  مفروز  و مجزی  شده از پالک  فرعی 336 از اصلی  77 واقع  
ابراهیم  پرتوی  ویشکائی  محرز  در بخش  4 رشت  خریداری از مالک  رسمی 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  
اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد. رم الف:6761
رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:96/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/5

   متن آگهی
شرح  به  علی  قنبر  فرزند  خوئی  نعمتی  بهنام  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 960632  از این شعبه درخواست گواهی 
به  نعمتی خوئی  قنبر علی  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  حصر 
شماره شناسنامه 15 در مورخه 1396/10/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر به: 
1 ـ  ابراهیم نعمتی خوئی ش ش 4621699008 فرزند متوفی

 2 ـ  اسماعیل نعمتی  خوئی ش ش 62 فرزند متوفی
 3 ـ ایمان  نعمتی خوئی  ش ش 374 فرزندمتوفی 

4 ـ  بهنام نعمتی خوئی ش ش  4610205297 فرزند متوفی 
5 ـ فرانک نعمتی خوئی ش ش  791 فرزند متوفی 
6 ـ  مریم نعمتی خوئی ش ش  844 فرزند متوفی 

7 ـ سهیال نعمتی خوئی ش ش 43  فرزند متوفی
8 ـ  فروزان نعمتی خوئی ش ش  26 فرزند متوفی 

9 ـ نازنین نعمتی ش ش 24 همسر متوفی
تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با   اینک   
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
اینصورت گواهی  تقدیم دارد در غیر  این شعبه  به  ماه  نشرآگهی ظرف مدت یک 

صادر خواهد شد.
 رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان  ـ براتعلی کریمزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
 عبداله یوسفی بابادی دارای شماره شناسنامه 6 متولد 1361 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه  960594 
در  به شماره شناسنامه 1494  بابادی  یوسفی  علی  ناد  که شادروان  داشته  اظهار 
تاریخ 1396/8/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت  آن 

مرحوم منحصر به : 
1ـ خواهان فوق الذکر) پسر متوفی(

2ـ  علی یوسفی بابادی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 154 متولد 1367 )پسر 
متوفی ( 3ـ حیدر یوسفی بابادی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه5550151103 

متولد 1375) پسر متوفی(
متولد  5550216965به  نادعلی  ش ش   فرزند  بابادی  یوسفی  امیرحسین  4ـ  

1378       )پسر متوفی (
)پسر  نادعلی  ش ش 4670102109متولد 1396  فرزند  بابادی  یوسفی  رضا  5ـ 

متوفی(
 6 ـ  فرخه  یوسفی بابادی فرزند نادعلی به  ش ش 455متولد 1355  )  دختر 

متوفی(
7ـ لیال یوسفی بابادی فرزند نادعلی به ش ش 5550110008 متولد 1373 )دختر 

متوفی(
8ـ  ثریا یوسفی بابادی فرزند نادعلی به  ش ش 5550063891  متولد1371 ) 

دختر متوفی (
متولد   5558847638 به  ش ش  نادعلی  فرزند  بابادی  یوسفی  جان  ماهی  9ـ  

1358) دختر متوفی(
10ـ  گل بس خاتون ظاهری عبده وند فرزند طاهر به شماره شناسنامه 1028 متولد 

1339 )همسرمتوفی  (
متصدی شورای حل اختالف شماره 2 چلگردـ  ستاره علیخانی

متن آگهی
 خواهان رونوشت  حصر وراثت مرضیه سبزی پور فرزند تیمور به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9609983844500714 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین  توضیح داده که شادروان   عبداهلل خان قزوانی فرزند آقامحمدخان در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1ـ   مرضیه سبزی پور فرزند تیمور به ش ش 22295 متولد 1358 ) همسر(  

2ـ  اسکندر قزوانی فرزند عبداهلل ش ش 746 متولد 1337 ) فرزند ( 
3ـ  تهمینه قزوانی فرزند عبداهلل ش ش 2056 متولد 1335  ) فرزند ( 

 4ـ  فریبا قزوانی فرزند عبداهلل ش ش 210 متولد 1332 ) فرزند ( 
5ـ  افسانه قزوانی فرزند عبداهلل ش ش 1086متولد 1345 ) فرزند( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه شورای حل اختالف شماره 5شهرستان شهرکردـ  رحمان آماده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 و دادخواست ضمائم  به آقای علی صفر رشنو فرزند شیرزاد 

صفر  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آزادی چگنی  ستار  آقای  خواهان 
رشنو  فرزند شیرزاد به خواسته اثبات مالکیت  مطرح که به این شعبه ارجاع که 
به شماره پرونده کالسه 9609986610400709   شعبه چهارم  دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/20  
ساعت 11/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 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 چهارم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- مظفر پذیرش 

 نوبت اول

به دنبال بررسی مجدد موضوع اخذ مالیات بر مواد دخانی در 
در  گفت:  دخانیات،  با  مبارزه  جمعیت  اجرایی  مدیر  مجلس، 
صورت وضع و اجرای مالیات بر مواد دخانی با نرخ حداقل 70 
درصد قیمت خرده فروشی، حداقل 13 هزار میلیارد تومان درآمد 
برای کشور محقق می شود و همچنین این موضوع باعث کاهش 

حداقل 30 درصدی مرگ و میرهای ناشی از دخانیات تا سال 
1404 خواهد بود و جان 18 الی 20 هزار نفر در سال نجات 

پیدا می کند.
علی طاهری ، با اشاره به بررسی مجدد بحث مالیات بر دخانیات 
اینکه در  با بیان  در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، 
حال حاضر ساالنه بیش از 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف 
می شود، گفت: این میزان مصرف سیگار منجر به مرگ 55 تا 60 
هزار نفر در جامعه ایران می شود. در عین حال هزینه ساالنه مواد 
دخانی در کشور بیش از 10 هزار میلیارد تومان است و دو تا 
سه برابر این رقم نیز خرج هزینه های درمان بیماری های ناشی از 

مصرف دخانیات می شود.
وی افزود: طبق ماده شش کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات 
که این ماده در سال 1384 از سوی مجلس شورای اسالمی و 
بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی به 
بر  مالیات  از طریق  افزایش قیمت مواد دخانی  تصویب رسید، 
مبنای خرده فروشی، موثرترین گام برای کاهش مصرف دخانیات 
و افزایش درآمد دولت ها محسوب می شود. همچنین بر اساس 
ماده هشت قانون جامع کنترل دخانیات که در سال 1385 از 
سوی مجلس به تصویب رسیده، ساالنه باید 10 درصد به قیمت 

محصوالت دخانی از طریق افزایش مالیات، اضافه شود.

 افزایش قیمت سیگار، ساالنه جان
 20 هزار نفر را نجات می دهد
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عملیات توتال در پروژه پارس جنوبی درحال 
پیشرفت است

مدیر شرکت توتال فرانسه گفت: کار بر روی پروژه گازی پارس 
جنوبی ایران به رغم بالتکلیفی موضع آمریکا در خصوص تحریم 
های احتمالی علیه تهران در حال پیشرفت است.  پاتریک پویان، 
مدیر شرکت توتال فرانسه به روزنامه لوموند گفت، میزان خالص 
سوددهی این شرکت در سال 2017 میالدی حدود 30 درصد 
بهتر از رقم 8,3 میلیارد دالری ثبت شده در سال 2016 بوده 
است. گزارش رسمی عملکرد سه ماهه پایانی 2017 و کل سال 

2017 توتال قرار است روز 8 فوریه منتشر شود.
های  انرژی  در  گذاری  سرمایه  به  توتال  گفت،  همچنین  وی 
به  پاسخگویی  هدف  با  دارد  قصد  و  دهد  می  ادامه  تجدیدپذیر 
تقاضای رو به افزایش برای برق، تولید برق از گاز و دیگر انرژی 
های تجدیدپذیر را افزایش دهد. پویان همچنین در این مصاحبه 
رغم  به  ایران  جنوبی  پارس  گازی  پروژه  روی  بر  کار  که  گفت 
بالتکلیفی موضع آمریکا در خصوص تحریم های احتمالی علیه 
تهران در حال پیشرفت است. وی گفت: توتال در حال مشورت با 
مقامات فرانسوی و اروپایی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری 
های خود در ایران در صورت از سرگیری تحریم های آمریکاست.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 58 سنت، معادل 0.9 درصد 
افزایش به 67 دالر و 44 سنت رسید.

و  بورس  بازارهای  ترمیم وضعیت  این گزارش، در پی  اساس  بر 
در  آمریکا  خام  نفت  ذخایر  کاهش  در خصوص  گزارشی  انتشار 
طی هفته گذشته، قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه بود، هرچند 
که تحلیلگران هشدار دادند میزان تولید آمریکا در حال افزایش 
است و اینکه کاهش فصلی تفاضا احتماال به زودی بر قیمت ها 

تاثیر خواهد گذاشت. 
با 58  برنت دیروز  نفت  این گزارش، قیمت هر بشکه  اساس  بر 
سنت، معادل 0,9 درصد افزایش به 67 دالر و 44 سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 65 سنت، معادل یک درصد 
افزایش به 64 دالر و 4 سنت رسید. افزایش قیمت نفت پس از 
آن اتفاق می افتد که بورس های جهان بخشی از کاهش های 
شدید شاخص ها در جلسات قبل را جبران کرده اند. دیگر عامل 
تقویت بازار نفت گزارش انستیتوی نفت آمریکا بود که نشان داد 
میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 2 فوریه 1,1 
میلیون بشکه کاهش یافته و به 418 میلیون بشکه رسیده است. 
گروهی از تولید کنندگان نفت عضو و غیر اوپک از سال گذشته 
به این طرف تولید خود را با هدف کمک به مهار مازاد عرضه و 
رشد قیمت ها محدود کرده اند. این کاهش ها قرار است تا پایان 

سال 2018 ادامه داشته باشد.
فاند  انرژی  گلوبال  اشبورتون  موسسه  مدیر  رابینسون،  ریچارد 
به شکل  نفت  جهانی  ذخایر  که  دهد  می  نشان  »شواهد  گفت: 
در  ها  قیمت  تقویت  این موجب  و  توازن رسیده  به  ای  منطقی 

هفته های آتی خواهد شد.«

نفت در جهان

سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت 
به بهره برداری رسید

نفت  انبارهای  میترینگ  دیسپچینگ  سامانه 
ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 

صبح دیروز به بهره برداری رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، قاسم توتونچی، 
مجری طرح دیسپچینگ و میترینگ در مراسم 
مدیرعامل  حضور  با  که  پروژه  این  افتتاحیه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار 
شد با بیان اینکه اجرای این طرح بر اساس بند 
ج برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، 
گفت:این طرح دارای سه محور است، نخستین  
های  فرآورده  انواع  موجودی  به  مربوط  محور 
رسید.  نتیجه  به  سال92  در  که  است  نفتی 
وی ادامه داد:محور دوم مربوط به دیسپچینگ 
خروج  و  فروش  ورود  که  است  میترینگ  و 
فرآورده را بررسی می کند و در نهایت محور 
 سوم به بررسی موجودی سوخت در جایگاه ها 

می پردازد.
خواه،  موسوی  محمدرضا  سید  ادامه  در 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت   مدیرعامل 
نفتی در این مراسم افتتاح میزان هزینه اجرای 
این پرو ژه را 98 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر 40 انبار  فرآورده های نفتی از 
طی 3ماه  که  هستند  مند  بهره  سیستم  این 

آینده 20انبار دیگر به این آمار اضافه می شود.
وی هدف از اجرای این طرح را تکریم جایگاه 
نیروی انسانی دانست و ادامه داد: هدف نهایی 
سوختگیری  وضعیت  سازی  شفاف  طرح  این 
همچنین  و  سوخت  انتقال  حوزه  در  تانکرها 

کاهش هزینه ها است. 
به  حرکت  حال  در  کرد:  اظهار  خواه  موسوی 
هوش  جامع  های  سیستم  از  استفاده  سمت 
ای  مرحله  به  زودی  به  و  هستیم   مصنوعی 
می رسیم که نیاز به نیروی انسانی به حداقل 
می رسد البته  این به معنای تعدیل نیرو نیست 
این  بر  نظارت  بخش  در  قطعا  افراد  این  بلکه 

سیستم کارا خواهند بود.

خبر

مندی حدود 80  بهره  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
درصد جمعیت روستایی از گاز تا پایان سال 
گفت :در این صورت میانگین بهره برداری از 
گاز در کل کشور به حدود 95 درصد می رسد .

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما ، بیژن 
شبکه  خبری 21  بخش  با  گفتگو  در  زنگنه 
 99 حدود  اکنون  اینکه  بیان  با  سیما  یک 
 درصد جمعیت شهری ما از شبکه گاز استفاده 
بهره  میزان  امسال  پایان  تا  کنند،گفت:  می 
به حدود  گاز  از  ما  روستایی  مندی جمعیت 
 80 درصد می رسد که در این صورت میانگین 
بهره برداری از گاز در کل کشور به حدود 95 
درصد می رسد که رقم بی سابقه در جهان 
است. وزیر نفت افزود: این کار بزرگی بود که 
و حتی  انجام شد  این سال های گذشته  در 
بودجه عمومی  از  ریال  این منظور یک  برای 
استفاده نشد و همه این کارها را با استفاده از 
فرآورده های نفتی مایع که با گاز رسانی صرفه 
جویی شد انجام دادیم. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود، تکمیل فازهای باقیمانده پارس 
جنوبی را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در 
و  کرد  بیان  مشترک  میادین  و  گازی  بخش 

اضافه کرد:  اکنون 6 فاز پارس جنوبی را در 
دست اجرا داریم که به طور متوسط بیش از 
90 درصد پیشرفت دارند. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه تا پایان سال آینده نیز 5 فاز جدید به 
بهره برداری می رسد ، ادامه داد: در این صورت 
روزانه 140 میلیون متر مکعب به برداشت از 

میادین گازی پارس جنوبی افزوده می شود .
زنگنه با بیان اینکه در غرب کارون چند میدان 
بزرگ نفتی داریم، گفت: زمانی که ما کار خود 

را آغاز کردیم برداشت ما از این میادین روزانه 
اکنون به 300  اما  بود  حدود 70 هزار بشکه 
هزار بشکه در روز رسید که امیدواریم تا نیمه 
سال 97 به 360 هزار بشکه در روز برسد. وزیر 
نفت افزود: امسال برای نخستین بار از میدان 
های » آذر « ، » یاران شمالی و جنوبی « و الیه 
برداشت کردیم و  نفتی میدان پارس جنوبی 
اکنون حدود 63 هزار بشکه نفت از این میادین 
برداشت می کنیم و برای سال آینده هم این 

کار را ادامه خواهیم داد. وی اضافه کرد: تعداد 
داریم  مذاکره  دست  در  نفتی  قرارداد  زیادی 
اما با کارشکنی هایی از سوی آمریکا و برخی 
همسایگان روبرو هستیم که امیدواریم مکر آنان 
به خودشان برگردد و بتوانیم برنامه های توسعه 
میادین مشترک را اجرا کنیم. زنگنه افزود: با 
همه اراده و دانش و تجربه و بسیج ظرفیت ها 
و با کمک همه ارکان نظام کار را جلو خواهیم 
ببریم . وی گفت: برای سال آینده خط لوله گاز 
صادراتمان به عراق خط جنوبی به بصره فعال 
می شود و خط میانی ما فعال شده است و برای 
نخستین بار صادرات گاز به عراق را آغاز کردیم. 
زنگنه با اشاره به اینکه خط ششم گاز ما در 
سال آینده تکمیل می شود ، افزود: در زمینه 
پتروشیمی چندین واحد با ارزش تولید حدود 
یک میلیارد و 600 میلیون دالر به بهره برداری 
خواهد رسید. وی ادامه داد: امسال فاز نخست 
بنزین را  تولید  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
 آغاز کرد و تا پایان سال، فاز دوم آن به مدار 
می آید و فاز سوم آن نیز امیدواریم تا پایان 
سال 1397 وارد مدار شود و بتوانیم به طور 

کامل در تولیدبنزین به خودکفایی برسیم.

وزیر نفت:

میانگین بهره برداری از گاز به 95 درصد می رسد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  7057بشرح  شماره  شناسنامه  دارای  اسمعیلی  شقایق  خانم 
کالسه96/1651از این شورا   درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
بشناسنامهه درتاریخ 23/1/89اقامتگاه دلئمی  اسمعیلی  داده که شادروان مسعود 
مهین  به:1-  است  منحصر  آنمرحوم  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 

اسمعیلی ش ش 77خواهر
2-شهین اسماعیلی ش ش 51نسبت با متوفی خواهر

3-تاج ملوک اسمعیلی  ش ش 24خواهر4-سیروس اسمعیلی ش ش174برادر5-
فرید اسمعیلی ش ش 547برادر6-آزیتا اسمعیلی ش ش274خواهر7-روزیتا،ش ش 

403خواهر8-هنگامه ش ش56خواهر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 10390/م 

الف/12
رئیس شعبه اول حصروراثت شورای حل اختالف کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
آقای منوچهر مسلم پور دارای شناسنامه بشماره 22 به شرح پرونده کالسه 1716-

96 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رستم مسلم پور به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 1393/09/26 در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-منوچهر مسلم پور فرزند رستم به شماره شناسنامه 22 پسر متوفی.
2-عارف مسلم پور فرزند رستم به شماره شناسنامه 1291 پسر متوفی.
3-رقیه مسلم پور فرزند رستم به شماره شناسنامه  984 دختر متوفی.
4-زهرا مسلم پور فرزند رستم به شماره شناسنامه 1549 دختر متوفی.

5-گلزار قدسی فرزند فیروز به شماره شناسنامه 15 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس 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 وصیتنامه جز سری و رسمی 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره نامه:9610112291517598

شماره پرونده :9409982290200562
شماره بایگانی شعبعه: 953472

تاریخ تنظیم: 1396/11/17
به  حیدری  هوشنگ  امیر  له  محکوم  نفع  به   953472 کالسه  پرونده  موجب  به 
بشماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  ارزیابی  بر  مبنی  میرزایی  عمران  علیه  ضررمحکوم 
که  نصیر شهر  در  واقع  رضائی  خیر  قدم  خانم  ثالث  به شخص  متعلق   153/884

ارزیابی گردیده  است بشرح ذیل میباشد 
1-مشخصات مدارک مالکیت ارائه شده:

بنای  با  دانگ یک قطعه زمین  از شش  دانگ مشاع  اعیان سه  مالکیت  برابر سند 
احداثی در آن به مساحت 131/55 متر مربع قطه تفکیکی در پالک 884 فرعی 
از 153 اصلی مفروز واقع در نصیر آباد – خیابان امام خمینی- روبه روی شقایق 
دهم- پالک 666 جز محدوده شهرستان رباط کریم که در اجرای ماده 133 به نام 
خانم قدم خیر رضایی شمس در ثبت رباط کریم سند مالکیت سمی صادر شده 
است این سند در دفتر شماره 476 صفحه شماره 107 شهرستان رباط کریم استان 
تهران تحت شماره 117268 به نام قدم خیر رضایی شمس فرزند احمد به شماره 

ملی 3991640139 ثبت و سند صادر شده است .
2- مشخصات و شرایط اعیان واعیان:

ملک مورد نظر یک ساختمان سه طبقه با سه واحد مسکونی و یک مغازه تجاری 
است و این ساختمان مشجر است ساختمان به مساحت 131/55 متر مربع و به زیر 
بنای 110 متر مربع در سه طبقه و دارای 20 متر حیاط می باشد و یک باب مغازه 

ودر اطراف امالک مسکونی و تجاری وجود دارد.
3-نتیجه و نظر کارشناسی:

مالک  اتفاق  به  رویت شده  از محل ملک  بازدید عینی  و  به مطالعه سند  توجه  با 
از  پالک ثبتی و همچنین لحاظ کلیه موارد مشخص کنند ارزش کارشناسی اعم 
لحاظ جمیع  با  شهر  در  موقعیت  و  دسترسی  معبر  عرض  و  زمانی  مکانی  شرایط 
جهات رویت شده مشروط به اینکه پالک ثبتی فاقد دیون احتمالی و موانع ثبتی 
و بازداشتی نداشته باشد سه دانگ از کل پالک جمعا 1/900/000/000 ریال یک 
وبه  ارزیابی  تمام  تومان  میلیون  نود  و  یکصد  معادل  ریال  میلیون  ونهصد  میلیارد 

حضرر اعالم مگردد.
مقرر گردیده ملک موصوف در مورخ 1396/12/08 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح 
از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم واقع در رباط 
کریم. بلوار امام خمینی دادگستری رباط کریم به فروش برسد، قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد، ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید ، در غیر 
این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت  ضبط و مزایده تجدید می گردد . 
طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف 2371
مدبر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه : 9610102290210093

شماره پرونده :9609982290200366
تاریخ تنظیم:1396/11/11

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم اصالن شقاقی فرزنده فرامرز
خواهان اقای محمد عباسی دادخواستی به ظرفیت خوانده اقای اصالن شقاقی به 
خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609982290200366 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/13 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشا 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 دریا فت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف 2378
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

آگهی مزایده اموال منقول
شماره نامه : 961011229151717606

شماره پرونده:9609982291502390
شماره بایگانی شعبه :965879

تاریخ تنظیم:1396/11/17
نژآد  طاهری  سمیه  علیه  محکوم  و962589   965879 کالسه  پرونده  موجب  به 
محکوم است به پرداخت مبلغ 64/795/000 ریال در حق محکوم له محمد رضا 
عبادی و مبلغ 3/100/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت ،و 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفادحکم را اجراء نکرده است ، حسب تقاضای 
محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط 
کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 96/12/16 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد. 
از قیمت 60/000/000 یل شروع میشود و ما ل متعلق به کسی است که باال ترین 
قیمت را پیشننهاد نماید10 درصد از قیمت مزایده به  صورت وجه نقد یا چک بانکی 
)تضمین شده( فی المجس از برنده زایده دریافت میشود و البقی وجه مزایده ظرف 
مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد  حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده 
تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . در صورتی که روز 
مزایده مصادف با ایام  تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت 
و مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ضرف یک هفته از 
تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از ا نقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد . ضمنا 
طالبین متوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هما هنگی 
انتظامی  به شماره  مزایده یک دستگاه خودرو  نمایند. مورد  بازدید  اموال  از  اجراء 
722ط17 ایران 68 به شرح ذیل میباشد دارای دو محور چهار سلیندر و ظرفیت 
پنج نفر مدل 1384 به شماره متور 1146085 وشماره شاسی 1412284529861 
که با مندرجات اسناد مسلم الصدور مطابقت داشته وضعیت ظاهری و فنی خودرو 
در زمان بازدید خودرو مذکور دورنگ بوده و عالوه بر ان مجددا خوردگی داره و 
دارای چهار حلقه الستیک حدودا 40 درصد بوده و روکشهای صندلی فرسوده بوده 
و خودرو در لحظه بازدید با توجه به خالی بودن باطری روشن نگردید و دارای بیمه 
شخص ثالث میباشد و ارزش پایه خودرو به مبلغ 60/000/000 ریال میباشد. م 

الف 2372
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری متن آگهی 

شاکی به نام محمد رضا رحیمی مقدم به والیت از فرزندش محمد امین رحیمی 
مقدم فرزند محمد رضا شکایتی علیه متهم رضا فوالدوند فرزند علی ایراد جرح با 
چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق ( واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9409986612500996 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/12/23 و ساعت 
09:00تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند. 

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

و ماده 13 آئین  نامه  قانون تعیین  تکلیف  وضعیت ثبتی  و اراضی وساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر  رای شماره  139660318017004549 -1396/09/23  هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف  وضعیت   ثبتی اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  
درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک  رضوانشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی   
آقای احمد  وظیفه  دان  ارده  جانی فرزند مهراب به شماره شناسنامه 145 صادره از  
رضوانشهر  در ششدانگ  یکباب خانه ومحوطه به مساحت 335/90متر مربع   پالک 
1022فرعی  از 28  اصلی مفرزو ومجزی  شده از  پالک 475  فرعی  از 28  اصلی 
واقع در قریه اردجان خریداری  ازمالکیت  شیرینقلی وظیفه دان  محرز  گردیده 
است . لذا به منظور  اطالع عموم مراتب   دردونوبت به فاصله  15 روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به صدور  سند  مالکیت  متقاضی   اعتراضی  
داشته باشند می توانند ازتاریخ  انتشار  اولین آگهی  به مدت  دو ماه اعتراض  خود  
رابه  این  اداره تسلیم  وپس ازاخذ  رسید   ظرف مدت   یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست خود  را مراجع قضائی  تقدیم نمایند  بدیهی است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . رم  الف :  6243
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  رضوانشهر – جعفر عبادی
 تاریخ انتشار  نوبت اول :  11/4/ 1396   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1396/11/19  

 2.5 میلیون بشکه نفت خام سوآپ
 به تهران رسید

 16 میلیون بشکه میعانات گازی
 بارگیری شد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران از سوآپ دو میلیون و 500 هزار بشکه 

نفت خام سوآپ به منطقه تهران خبر داد.
عباسعلی  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جعفری نسب با اشاره به از سرگیری سوآپ 
نفت خام از مردادماه سال جاری اظهار کرد: 
تاکنون حدود دو میلیون و 500 هزار بشکه 
نفت خام  سوآپ به منطقه تهران وارد شده 
است. البته ظرفیت خط لوله بیشتر است. در 
حال حاضر طبق قرارداد روزانه حدود 10هزار 

بشکه منتقل می شود.
نظر  از  افزایش سوآپ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عملیاتی مشکلی ندارد، تصریح کرد: افزایش 
این میزان مباحث مربوط به قراردادها است و 
به امور بین الملل و توافقاتی که شرکت ملی 

نفت انجام می دهد  مربوط است.
وی با بیان اینکه ظرفیت خط لوله سوآپ 500 

هزار بشکه در روز است، افزود: قبل از اینکه 
هزار  روزانه حدود 120  شود  متوقف  سوآپ 
بشکه نفت خام سوآپ می شد، درحال حاضر 
هم خط لوله پاسخگوی روزانه 500 هزار بشکه 
است اما میزان سوآپ بستگی به سیاست های 
صرفه  باعث  سوآپ  دارد.  نفت  وزارت  کالن 
نفت  انتقال  برای  زیرا  می شود  انرژی  جویی 
خام از جنوب به تهران باید  14 تلمبه خانه 
در سرویس قرار داشته باشد اما اگر این نفت 
خام از شمال که همان کشور ترکمنستان است 
وارد تهران شود 4 تلمبه خانه باید در سرویس 

قرار داشته باشد.
بر اساس این گزارش، اوایل شهریورماه سال 
جاری، پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت 
طریق  از  خام  نفت  بشکه  هزار  کشور، 360 
خط لوله 32 اینچ نکا، ساری، ری سوآپ و به 

پاالیشگاه تهران وارد شد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از 
ثبت رکورد جدید در پهلودهی نفتکش ها و 
بارگیری میعانات گازی از گوی های شناور 
در  جنوبی  پارس  گازی  میعانات  پایانه 

دی ماه امسال خبر داد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 27 پهلودهی  با  گفت:  موسوی  سیدپیروز 
پارس  شناور  گوی های  در  نفتکش  فروند 
جنوبی، بارگیری میعانات گازی به مقدار 16 
میلیون و 430 هزار بشکه و بارگیری همزمان 
سه فروند نفتکش در گوی های شناور 1، 2 و 
3 در دی ماه امسال، پس از 15 سال رکورد 
جدیدی ثبت شد.  از این مقدار، 14 میلیون 
و 400 هزار بشکه میعانات گازی به مقاصد 

خارج از کشور صادر شد.
موسوی گفت: همچنین در دی ماه امسال، 
پاالیشگاه  به  بشکه  هزار   300 و  3میلیون 

 5 و  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات 
میلیون و 200 هزار بشکه نیز به پتروشیمی 

نوری )برزویه( ارسال شد.
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
یادآور شد: حجم عملیات جابه جایی دریایی 
و خشکی میعانات گازی پارس جنوبی در 
بشکه  میلیون   2,2 مرز  از  امسال  ماه  دی 
تعداد  میانگین  که  حالی  در  گذشت. 
ماه های  در  شده  بارگیری  نفتکش های 
در  اما  بوده،  فروند   18 امسال،  پیشین 
دی ماه امسال با افزایش 50 درصدی، این 

تعداد به 27 فروند رسید.
ماهانه  میانگین  مقام مسئول  این  به گفته 
 13,5 حدود  امسال  ماه   9 در  بارگیری 
که  است  درحالی  این  بوده،  بشکه  میلیون 
در دی ماه امسال، با رشد 22 درصدی، این 
رقم به 16 میلیون و 430 هزار بشکه رسید.

 آگهی مفقودی 
موتور  شماره  با   82 929ص63ایران  پالک  شماره  با   85 مدل  پراید  سبز  برگ 
1776936شماره شاسی s1412285992453به نام عادل هدایتی مفهوم گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

دادنامه 
کالسه پرونده 12/1169/96شماره دادنامه1277-96/9/19 خواهان یوسف حاجی 
تبار مرزناکی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور به آدرس  بابل اجرائیات 
پوشه 41 خواندگان مصطفی آرامش به آدرس بابل چهارراه فرهنگ جنب شیرینی 

پزی  جامعی  احسانشهرزاد  عصر مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
وکالت   با  مرزناکی  تبار  حاجی  یوسف  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
به  عصر  شهرزاد  احسان  آرامش  مصطفی  طرفیت  به  پور  بهرام  و  علیزاده  آقایان 
و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  200/000/000ریال  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته 
خواهان  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وکیل  الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
های  شماره  به  سفته  فقره  چهار  دوم  ردیف  خوانده  می دارد  بیان  شهر  این  به 
596907و956903و956904و956902به عهده بانک ملی صادر و خوانده ردیف 
اول ضمانت نموده به ایشان مراجعه که از پرداخت آن استنکاف می ورزد که فتوکپی  
قانونی  ابالغ  با  باشد در قبال دعوی خواهان خوانده  مستندات ضمیمه سابقه می 
به عمل آمده در شورا حضور  ندارد و الیحه  ای ارائه ننموده است لذا با عنایت به 
جمیع  اوراق و محتویات پرونده خصوصاً اصل استناد خواهان خواسته خواهان ثابت 
و موجه تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال اصل  خواسته و مبلغ 
2/580/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
بانک  از سوی  تعیینی  نرخ  وفق   به  تاریخ وصول محکوم  لغایت   مورخه 96/8/9 
مرکزی ایران و حق الوکاله وکیل در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی می باشد و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 

و پس از انقضای تاریخ اعالم شده ظرف 20 تجدید نظر می باشد 
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل حسین مهاجری

آگهی مزایده 
احکام کیفری دادسرای عمومی  پرونده 950302-951492-951115اجرای  در  
و انقالب میاندرود طبق دادنامه شماره های94/12/25-9409971984301459-

94099719843-94/12/11-9409971984300862-94/9/16 صادره از شعبه 
101 دادگاه کیفری دو میاندرود محکوم علیه قدمعلی عباس زاده فرزند اسماعیل 
و  امیرزاده  امیر  آقای  حق  در  469/350/000ریال  مبلغ  به  مجموعاً  پرداخت  به 
خانم ها صغری  راست بود فاطمه زهرا عباس زاده بابت دیه محکوم گردیده است 
که محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت دین خویش اقدامی ننموده است و با 
معرفی مال از سوی محکوم علیه  که به نام خودش می باشد ملک به میزان شش 
دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 205 متر دارای سند دستارمی  واقع در 
روستای  زید سفلی شرقا  وصل  به زمین با جی غریب زاده شماال آن وصل به خانه 
سرای محمد علی عباس زاده جنوبا وصل  به خانه سرای عباس زاده غربا وصل  به 
کوچه 3 متری بن بست است با توجه به نظریه کارشناس منتخب این اجرا قیمت 
مال تعرفه  شده450/000/000 ریال می باشد از طریق مزایده در مورخ 96/12/2 
به فروش می رسد متقاضیان می توانند  تا 11 صبح  از ساعت 10  روز چهارشنبه 
کیفری  احکام  اجرای  دفتر  به  بیشتر  اطالع  مزایده جهت  برگزاری  از  قبل  5روز  
دادسرای میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده 
کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده فی المجلس 10 درصد 
بهای پیشنهادی اخذ و بقیه  حداکثر یک ماه پس از مزایده دریافت خواهد شد و 
مابقی به صورت کامل دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت سپرده تولیدی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است  تحویل مال 

مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود 
منشی دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود

 دادنامه 
کالسه پرونده 12/825/96شماره دادنامه 1333-96/10/6خواهان رضا امیری فرزند 
ذوالفقار آدرس بابل ج آمل  روستای اندیکال منزل موسی امیری خواندگان میثم 
عاقب فرزند علیرضا به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه خسارت رای قاضی 
فرزند  عاقب  میثم  به طرفیت  ذوالفقار  فرزند  امیری  رضا  دعوی  در خصوص  شورا 
به  ریال  میلیون   47 مبلغ  به  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلمانی  عباس  علیرضا 
انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی خواهان بیان می دارد از خوانده ردیف 
اول خودرو به شماره 269ج87ایران 72 خریداری نموده سند خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم می باشد که سند خودرو توسط خوانده ردیف دوم به نام اینجانب تنظیم 
گردیده و انتقال داده شده است که بعد از مراجعه جهت تعویض پالک متوجه شدم 
که خودروی مذکور تکه گذاری شده بود و قابل تعویض پالک و خرید و فروش نمی 
باشد در قبال دعوی خواهان خواندگان باوصف  ابالغ قانونی به عمل آمده در جلسه 
رسیدگی شورا و حضور ندارند و الیحه هایی ارائه نداده اند فلذا با عنایت به محتویات 
پرونده قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 
518 و 515 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول میثم عاقب به مبلغ 47 میلیون 
ریال به انضمام مبلغ667/500 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 2 میلیون ریال هزینه 
کارشناسی صادر و اما در مورد خوانده ردیف دوم نظر به اینکه در فروش به خواهان  
سمتی  نداشته به استناد ماده 197 حکم رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد 
رای صادره برای خواندگان غیابی است و ظرف 20روز قابل  واخواهی در  همین 

شعبه و  سپس  ظرف 20 و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد 
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل حسین مهاجری

آگهی مزایده اموال منقول
به  اجرایی  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  بابل   مدنی  احکام  اجرای  دایره   
کالس 960068له  بهادر رئیسی و به طرفیت عبداهلل رضوانیان یکسری اموال منقول 
به شرح سواری پژو sd 206 خاکستری مدل 1386 الستیک جدید 80 درصد بدنه  
دورتادور دارای خط و خش صندلی نیاز به تعمیر فاقد بیمه نامه میباشد متعلق  به 
محکوم علیه را از طریق مزایده به تاریخ 96/12/7روز دوشنبه ساعت 11 صبح در 
محل دفتر اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه 145 میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید 10 
درصد بهارافی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورت 
عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

ضمن محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل پارکینگ
 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور
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الگوی یارانه اتریش
* محمدرضا وصفی

در کشور اتریش، افراد متعددی از دولت یارانه 
نقدی و یا حقوق بیکاری می گیرند. اما این 
دریافت برای گیرنده، بدون هزینه نخواهد بود.

اتریش، قوانین و سیستم نرم افزاري اي دارد 
از گرفتن سایر  یارانه  که توسط آن، گیرنده 

اتریش معتقد است،  امتیازات، خود بخود، محروم می شود. دولت 
گیرنده این یارانه به دلیل خود اظهاری و فقر اقتصادی خویش به 
صندوق عمومي پناه آورده است. قوانین این کشور، فرض را بر صحت 
اظهاراِت گیرنده یارانه می گذارد و به او کمک میکند.در قبال یارانه داده 
شده، اتریش به تمام بانک های دولتی و خصوصی اعالم کرده است که 
به فرد گیرنده، وام و یا اعتباری پرداخت نگردد. زیرا این شخص، فقر 
خود را در نداشتن پشتوانه برای بازپرداخت هر گونه امتیاز به شکل 
ضمني اظهار کرده است.این الگوی اتریشی، سوء استفاده از خزانه 
عمومی را کم کرده و تنظیم آن را هم بیشتر به دست خود مردم 
سپرده است. از این رو بسیاری، به سراغ اخذ یارانه نمی روند. اگر هم  
شخصي رفته است، هنگام گشایش مالي، صادقانه با مکاتبه ای ساده 
از طریق سیستم، انصراف خود را از اخذ یارانه اعالم می دارد.عالوه بر 
آن، قابل ذکر است، در اتریش افرادی که مقررات اجتماعی را نقض می 
کنند، مثل رعایت نکردن قواتین راهنمایی و رانندگی_ از سوی راکب 
و یا از سوي عابر_ از بسیاری امتیاز ها برای زماني معّین در قالب تنبیه 
اجتماعی محروم می شوند .در کشور ما، این امر می تواند با ابزار تشویقی 
نیز درآمیزد. در این صورت، گیرنده یارانه تشویق به رعایت مقررات می 
شود تا در توسعه ي هنجار ها نقش ایفا کند و در پي آن، با کاستن 
از هزینه های سنگینی که نقض مقررات بر جامعه و دولت تحمیل 
می کند، امتیاز بیشتري کسب کرده و سهم یارانه خویش را افزایش 
دهد.این نکته نیز قابل توجه میباشد که اتریش از مکانیزم کارت ملی 

هوشمند در این مسیر استفاده کرده است.

نقدینگی به هزار و ۴۴5هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس اعالم بانک مرکزی نقدینگی آذر ماه نسبت به آذرماه سال 
گذشته با 15.3 درصد افزایش به هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش زمان به نقل ازآمار بانک مرکزی، از این میزان نقدینگی، 
سهم پول 163 هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول هزار و 90 هزار 
میلیارد تومان است.بر اساس اعالم بانک مرکزی نقدینگی در آذر ماه 
96 نسبت به آذر ماه 95، 22 درصد و در آذر ماه 96 نسبت به اسفند 
95، 15.3 درصد افزایش داشته است.آمار جدید بانک مرکزی همچنین 
نشان می دهد که میزان دارایی های خارجی در آذرماه 1396 به 606 
هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به آذرماه 95، 17.7 
درصد رشد و در آذر 96 نسبت به اسفند 95، 13.5 درصد رشد داشته 
است؛ در عین حال بدهی بخش دولتی در آذرماه به 255 هزار میلیارد 
رسیده که نسبت به آذر 95 به 21.8 درصد و آذر 96 تا اسفند 95، 
16.1 درصد رشد داشته است. در این میان سهم بدهی دولت 227 
هزار میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به 28 
هزار میلیارد تومان رسیده است.میزان اسکناس و مسکوک نیز در آذر 
96 به 53 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 8 درصد رشد را نشان می دهد. سهم اسکناس و مسکوک در دست 
اشخاص از این رقم، 34 هزار میلیارد تومان و سهم اسکناس و مسکوک 
نزد بانک ها 11 هزار میلیارد تومان و سهم اسکناس و مسکوک نزد بانک 
مرکزی 7 هزار میلیارد تومان بوده است. در عین حال، میزان بدهی های 
ارزی در پایان آذرماه به 178 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت 

به آذر 95، 22.9 درصد رشد داشته است.

رجیستری گوشی های سامسونگ و هواوی تا پایان اسفند

به  اشاره  با  همراه  تلفن  گوشی های  واردکنندگان  انجمن  رئیس   
احتکارناپذیر بودن گوشی های موبایل گفت که بر اساس قولی که 
گرفته ایم قرار شده تا پایان اسفندماه امسال، گوشی های سامسونگ و 

هواوی هم مشمول اجرای طرح رجیستری شوند.
انجمن  رئیس   - صفار  محمود  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این که گوشی های  بیان  با   - تلفن همراه  واردکنندگان گوشی های 
سامسونگ و هوآوی 70 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح 
کرد: تا زمانی که این دو برند زیرپوشش طرح رجیستری نروند، عمال 70 
درصد از طرح بزرگ رجیستری بالتکلیف می ماند.وی درباره علت تاخیر 
در اعمال رجیستر شدن برندهای سامسونگ و هواوی نیز اظهار کرد: 
علت این مساله یکسری مسائل و مشکالت فنی است که البته براساس 
قولی که ما گرفته ایم قرار شده است تا پایان اسفندماه امسال )1396( 
این گوشی ها هم مشمول رجیستری خواهند شد. انجمن واردکنندگان 
تلفن همراه بیش از دو سال است که پیگیر اجرای طرح رجیستری 
است.رییس انجمن واردکنندگان گوشی های تلفن همراه درباره مزایای 
اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه، اظهار کرد: منفعت 
اعمال رجیستری در وهله اول نصیب مصرف کنندگان می شود چراکه 
بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش گوشی های موبایل تقویت 
خواهد شد و همچنین برخی از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 
می شوند، به دالیل مختلف برروی سالمت مردم هم اثر منفی می گذارد، 
چرا که کاالهای قاچاق بعضا تست های الزم را نگذرانده اند.صفار با اظهار 
این که انجام قاچاق بیش از 3000 میلیارد تومان به منابع کشور آسیب 
می رساند، گفت: درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می شود، در 
طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با 

آن می تواند برای امور مختلف خود برنامه ریزی کند.

یادداشت

 ضرر اپراتورها از بسته شدن
USSD بستر 

الکترونیک  بانکداری  حوزه  کارشناس  یک   
با اشاره به رو به رشد بودن استفاده از بستر 
برای  بستر  این  بودن  ناامن  بر  USSDها 

پرداخت های کارتی تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جاللیان 
 USSD بستر  محدود شدن  این که  بیان  با 
بانک  برنامه های  در  که  است  سالی  چند 
مرکزی مطرح شده است، گفت: اساسا بستر 
USSD یک ابزار و کانال پرداخت اصلی در 
خود  برای  مخابراتی  و  اپراتوری  سیستم های 
آنها و نه مجرایی برای پرداخت های دیگر است.

 USSD زیرساخت  این که  بر  تاکید  با  وی 
زیرساخت امنی نیست، ادامه داد: کسانی خارج 
فعالیت  حوزه  این  در  که  بانکی  مجموعه  از 
از  و  کنند  رصد  را  اطالعات  می توانند  دارند، 
آن در جهت اهداف مجرمانه استفاده کنند. در 
بحث پرداخت از بستر USSD وقتی شماره 
کارت و رمز دوم حساب های بانکی رد و بدل 
می شود یک خأل امنیتی به وجود می آید که 
باعث می شود امکان تقلب باالتر برود، هرچند 
فاجعه باری  صورت  به  خوشبختانه  اتفاق  این 
این که  بیان  با  است.او  نیفتاده  اتفاق  حاال  تا 
رو  اخیر  سال های  در   USSD از  استفاده 
بانک  البته  کرد:  اضافه  است،  بوده  رشد  به 
مرکزی سیستم ها را به گونه ای طراحی کرده 
است که اگر اتفاقی هم بیفتد ابعاد گسترده ای 
پیدا نمی کند. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت 
آن  با  شهروندان  بیشتر  آشنایی  و  کشور  در 
طور  به  را  USSDها  تدریج  به  می توان 
بانک  این که  بیان  با  زد.جاللیان  کنار  کامل 
مرکزی در سال های اخیر برخی تراکنش ها و 
را ممنوع  این بستر  از طریق  اعالم موجودی 
سرویس  کردن  محدود  گفت:  بود،  کرده 
به  نبود.  پیش بینی  غیرقابل  البته   USSD
این خأل امنیتی باید زیاده خواهی اپراتورها در 
کرد.  اضافه  را   USSD سرویس  از  استفاده 
آنها با فروش شارژ از این مجرا میزان توزیع و 
درآمدشان بیشتر شده است ضمن اینکه دیگر 
هزینه باالی چاپ و توزیع کارت های کاغذی 

شارژ را هم متحمل نمی شوند.

 تخفیف 3۰ درصدی بلیت
 قطار نوروزی

ریلی  نقل  و  حمل  شرکت  یک  مدیرعامل 
صندلی  هزار   700 بینی  پیش  به  اشاره  با 
برای سفرهای ریلی نوروز 97 از تخفیف 30 
درصدی بلیت قطار در برخی ایام نوروز خبر 

داد.
محمد  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بلیت قطار  آغاز پیش فروش  با  رجبی گفت: 
گذشته  یکشنبه  روز  از  نوروزی  سفرهای 
های  بلیت  تمام  آغازین  ساعات  همان  در 
تهران مشهد برای روزهای 25 تا 28 اسفند 
سراسری  مسیرهای  در  اما  شد  فروش  پیش 
به مشهد  اصفهان  قزوین، کاشان،  دیگر مثل 
همچنان ظرفیت خالی وجود دارد.وی با اشاره 
به دوره 20 روزه سفرهای نوروز از 25 اسفند تا 
15 فروردین اظهار داشت: تا امروز 20 درصد 
ظرفیت این شرکت ریلی با پیش بینی 700 
هزار صندلی فروخته شده و 80 درصد مابقی 
خالی است.وی ادامه داد: امکان خرید تلفنی 
بلیت از طریق سامانه تلفنی 1539 بطور 24 
ساعته وجود دارد و این مرکز به طور متوسط با 
صف انتظار 8 نفر پاسخگوی شکایات و سؤاالت 
افزایش 25  از  رجبی  نیز هست.محمد  مردم 
در  شرکت  این  ریلی  ناوگان  به  جدید  سالن 
سال 97 خبر داد و افزود: اقدامات خوبی برای 
بازسازی و بهینه کردن سایر قطارها به منظور 
آسایش و راحتی هموطنان انجام شده است.

وی ادامه داد: فروش خدمات گروهی در ایام 
نورزو ممنوع است و تمامی بلیت ها را مردم 
با  بلیت  دارندگان  و  کرد  خواهند  خریداری 
کارت شناسایی خود در ایستگاه ها کنترل می 
نگیرد. بازار سیاهی شکل  هیچگونه  تا  شوند 

محمد رجبی با اشاره به ثابت ماندن نرخ بلیت 
از آذر 94 تاکنون به مردم توصیه کرد با برنامه 
تخفیف 30  از  خود  سفرهای  توزیع  و  ریزی 
درصدی در برخی ایام نوروز بهره مند شوند و 

هزینه سفر خود را کاهش دهند.

خبر

معاون اول رییس جمهور مصوب 4 بندی هیات 
وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال 
کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای 

اجرا ابالغ کرد.
ابالغیه  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزیران  هیات  است:  آمده  جهانگیری  اسحاق 
شماره  پیشنهاد  به   1396.11.15 جلسه  در 
1652461 مورخ 1396.11.3 سازمان برنامه و 
بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه 
پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   75 ماده  و 
های  دستگاه  کرد:  تصویب   1386 مصوب 
اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
عمومی  محاسبات  قانون   5 ماده  و  کشوری 
کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه 
قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول 
قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، 
ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت 
و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات 
آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور 
ثابت  مبلغ  دارند،  کار  به  اشتغال  وقت  تمام 
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار 
خدمت  مدت  نسبت  به  ریال   8.475.000
تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر 
سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل 

مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.
تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان 
مشابه،  عناوین  یا  )عیدی(  سال  آخر  پاداش 
عالوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه 
های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و 
مورد  در  مقررات  اجرای  که  واحدهای  سایر 
آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. 
مالی دستگاه های  امور  و مدیران  ذیحسابان 
اجرایی مکلفند نظارت الزم را اعمال و موارد 

خالف را گزارش نمایند.
)عیدی(  پاداش آخر سال  پرداخت  تبصره 0 

خدمت،  خرید  کارکنان  به  بند  این  موضوع 
قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت 
آنان در سال 1396 است و در هر حال میزان 
عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد )50٪( رقم 
مذکور کمتر نخواهد بود.میزان پرداخت پاداش 
مستمری  بازنشستگان،  )عیدی(  سال  آخر 
بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق 
مشمول  متوفای  مستخدمین  وراث  وظیفه 
سازمان  کشوری،  بازنشستگی  های  صندوق 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق 
های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار 

افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و 
هفتادو پنج هزار 8.475.000 ریال حسب مورد 
بازنشستگی  مصوب صندوق  بودجه  محل  از 
یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. 
تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق 
بازنشستگی کشوری که در سال 1396 حق 
عائله مندی اوالد و بیمه خدمات درمانی آنها 
را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن 
صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که 
مشمول صندوق های مندرج در بند 2 نیستند، 
از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا 

شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.
3 خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این 
تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و 
معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس 

مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
4 شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر 
مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال )عیدی( 
یا عناوین مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع این 
تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره 
خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر 
عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. 
سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت 
را  اعمال و خالف  را  نظارت الزم  ها مکلفند 

گزارش کنند.

عیدی جداگانه مدیران ممنوع است  

اعالم جزییات مصوبه عیدی کارکنان دستگاه های دولتی 

دریافت مالیات از معامالت ارز ایجاد جمعه بازار در فضای مجازی

و  خریداران  به  مالیاتی  امور  سازمان 
اطالعات  که  کرد  اعالم  ارز  فروشندگان 
باید  ارز  مربوط به هرگونه خرید و فروش 
در اختیار این سازمان قرار گیرد تا حسب 

قوانین، مالیات بردرآمد آن اخذ شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در اطالعیه 
تمامی  است:  آمده  مالیاتی  امور  سازمان 
حقیقی  اشخاص  از  اعم  اقتصادی  فعاالن 
های  دستگاه  کلیه  همچنین  و  حقوقی  و 
خدمات  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرایی 
کشوری، من جمله صرافی ها، بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی 
مواد  اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
)169( و )169( مکرر قانون مالیات های 
فعالیت  شفافیت  منظور  به  و  مستقیم 
یکپارچه  نظام  استقرار  و  اقتصادی  های 
اطالعات  کلیه  موظفند  مالیاتی،  اطالعات 
فروش  و  )خرید  معامالت خود  به  مربوط 
هرگونه کاال و خدمات من جمله انواع ارز( 
و همچنین اطالعات هویتی، عملکردی و 
دارایی اشخاص نظیر اطالعات مالی، پولی 
و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی 
اختیار  در  را  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
دهند. قرار  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای 
به  موظف  خود  سازمانی  وظایف  انجام 

میزان  و  بالقوه  مالیاتی  مودیان  شناسایی 
درآمد آنها است. بدینوسیله اعالم می دارد 
اطالعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید 
اختیار  در  نمایند  می  ارز  انواع  فروش  و 
سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و َحَسب 
مالیات  مطالبه  به  نسبت  موضوعه  قوانین 
بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.از اینرو 
به کلیه خریداران و فروشندگان انواع ارز 
کنترل  و  دریافت  ضمن  شود  می  توصیه 
)صورتحساب  خود  معامالت  مستندات 
خرید و فروش( با صرافان، اسناد و مدارک 
مربوط به معامله را برای ارائه به اداره امور 

مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند.

و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  دانش آموختگان  اشتغال 
یکی از اهداف طرح مشاغل خانگی ایجاد 
در  محلی  بازارچه های  یا  و  بازارها  جمعه 
گستره   ICT گفت:  است،  مجازی  فضای 
ارتباطات را گسترش داده و به عنوان بخش 
واسطه ای تمام محصوالت و خدمات حوزه 
مشاغل خانگی و خرد با کیفیت و ارزان را 

به بازار معرفی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدصادق 
که  معتقدیم  اینکه  به  اشاره  با  بیجندی 
توسعه  بستر  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
بسیاری از فعالیت ها و مشاغل خرد و کوچک 

فناوری  و  ارتباطات  کرد:  تصریح  است، 
اطالعات گستره ارتباطات را گسترش داده 
و به عنوان بخش واسطه ای تمام محصوالت 
و خدمات حوزه مشاغل خانگی و خرد را به 
بازار معرفی می کند.وی افزود: مهار بیکاری 
با احیاء برخی از مشاغلی که در کشور به 
فراموشی سپرده شده اند در کنار نوآوری و 
خالقیت در ایجاد رشته های جدید و ایجاد 
ابراز  با  محقق خواهد شد.او  ارزش  زنجیره 
امیدواری از اینکه در حوزه مشاغل خانگی 
نقاط  مشکالت  از  کوچکی  بخش  بتوان 
این  کرد:  بیان  کرد،  حل  را  کم برخوردار 
طرح الگویی است که نتایج و بازخورد آن در 
صورت قابلیت عملیاتی بودن به سایر مناطق 
کشور تعمیم داده خواهد شد.وی در پایان 
مشاغل  طرح  اهداف  از  یکی  اینکه  ذکر  با 
خانگی ایجاد جمعه بازارها و یا بازارچه های 
محلی در فضای مجازی است، یادآور شد: 
برای اتصال به بازار چند هدف گذاری شده 
است از جمله استقرار بازارهای روز محلی 
و منطقه ای با نگاه و شیوه مدرن که بخشی 
از آن به بحث بسته بندی محصوالت خانگی 
و خرد، بخشی به برندسازی برای محصول و 
بخشی به مقوله کیفیت مربوط می شود که 
در آن تالش شده محصوالتی با ویژگی ارزان 

قیمت و با کیفیت عرضه شود.

آگهی اخطاریه
 ماده 87 آیین نامه اجرا 

بدین وسیله به 1- علی رضا نادی حیدری 2- فهمیه نادی حیدری 3- فاطمه نادی 
حیدری 4- فریده نادی حیدری 5- مهناز نادی حیدری همگی ف: مسلم 6- زهرا 
درویش زاده همگی از وراث مسلم نادی حیدری در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
ن- 3996 اعالم می گردد پالکهای ثبتی 256 فرعی از 2820 اصلی و 242 فرعی 
و  اصلی  و 2820/255  اصلی  و 2820/243  اصلی  و 2820/258  اصلی  از 2820 
2820/248 اصلی همگی واقع در بخش یک شرق بابل متعلق به مورث شما )آقای 
مسلم نادی حیدری( در قبال طلب بانک پاسارگاد بابل بازداشت گردیده لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از 

طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
صیاد  بهنام  برای   9986611200875 کالسه  پرونده  در   961043661105307
جعفری فرزند ابراهیم به اتهام توهین و فحاشی و تهدید به ضرر ناموسی تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/20 ساعت 10:00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مجتبی حسنوند. 

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
فرزاد  برای   9609986611600974 کالسه  پرونده  در   9610436611005349
فتح الهی فرزند داراب به اتهام توهین و فحاشی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/12/20 ساعت 
09:00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

منتشر تامتهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد –مجتبی حسنوند. 

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی برابر  رای شماره 139660318603005243- 96/9/29 هیات  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  عیسی  توکلی  ایزدی  فومنی  فرزند  محمدرضا به 
شماره شناسنامه  1004 صادره  از رشت  در قریه  شالکو در شش  دانگ  یک 
قطعه زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی به مساحت 230/03  متر مربع  پالک  فرعی 
36145 از اصلی 77  مفروز  و مجزی  شده از پالک  فرعی 336 از اصلی  77 واقع  
ابراهیم  پرتوی  ویشکائی  محرز  در بخش  4 رشت  خریداری از مالک  رسمی 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  
اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد. رم الف:6759
رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:96/11/19  تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/5

آگهی مفقودی 
انتظامی 31- به شماره  پارس  امین حسینی مالک خودروی سواری پژو  اینجانب 

952 ج 69 مدل 1386 شماره بدنه 50324663 به شماره موتور 12486078687 
به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی ( سند 
مورد خودروی  در  ادعایی  هر شخص  چنانچه  لذا  است  نموده  را  مذکور  کمپانی  
مذکوردارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

لرستان –خرم آباد طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. .

مفقودی
برگ  سبز  و کارت ماشین خودروی سواری تندر ال 90 به رنگ سفید پرشین مدل 1396 
 100013498RR243211به شماره انتظامی  782 ط 58 ایران 82  شماره موتور

NAALSRALDHA289685 شماره شاسی
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

 تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی  

به بابک محمدی    ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.فرزاد 
خاکسار    دادخواستی بخواسته       واخواهی از دادنامه 386/ مورخه 96/6/5  به 
.... به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 360/96 شعبه سوم  ثبت و  استناد   
وقت دادرسی  به روز 96/12/5 ساعت 9/45صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست      
با  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73  باستناد  و  دادگاه)شورا(  و دستور  واخواه   
انتشار یک نوبت آگهی  وقت رسیدگی)  ابالغ سراسری محلی( در یکی از جراید 
انتشار آگهی برای دریافت  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  کثیر االنتشار بشما 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر  ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر  نسخه 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود.  
     مدیر  دفتر شعبه    سوم  شورای حل اختالف تنکابن 

شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور 
شدت یافته، جمعیت مرغ های معدومی از 24 
میلیون قطعه گذشته، قیمت تخم مرغ در بازار 
همچنان رو به اوج است و مسئوالن تنظیم بازار 

به سکوت خود ادامه می دهند!
به گزارش زمان به نقل ازمهر، قیمت تخم مرغ 
در بازار طی حدود دو هفته اخیر مجددا روند 
افزایشی پیدا کرده و گزارشات میدانی نشان می 
دهد که هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در 
مراکز خرده فروشی به حدود 16 هزار و 500 تا 
17 هزار تومان رسیده است.این در حالی است 
که چندی قبل کریم ذوالفقاری، رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود: قیمت 
ابالغ شده برای هر شانه تخم مرغ 12 هزار و 
600 تومان است و اگر نرخ محصول گران تر 
از این میزان باشد گران فروشی محسوب می 
آن  با  که  می خواهیم  تعزیرات  از  ما  و  شود 
برخورد کند.با این حال کارشناسان معتقدند در 
پی شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کشور و معدوم شدن چند میلیون 
مرغ تخم گذار، دولت نمی تواند با اعمال فشار 
بر تولیدکنندگان قیمت تخم مرغ را پایین نگه 
دارد.در این راستا ناصر نبی پور، رئیس هیات 

تهران  استان  گذار  تخم  مرغ  اتحادیه  مدیره 
اظهارداشت: متاسفانه دولت فکر می کند همه 
چیز را می تواند به زور حل کند؛ زمانی که 
عرضه کم است و حدود 22 تا 23 میلیون قطعه 
مرغ معدوم شده مرغدار نمی تواند تخم مرغ 
تولیدی خود را کیلویی 5300 تومان بفروشد؛ 
چون تولیدکنندگان نمی دانند واحدهای آنان تا 

چه زمانی پا برجاست؟
وی افزود: به عنوان مثال واحدی در تهران بوده 
که یک روز بخاطر اینکه تخم مرغ را گران تر 
از 5300 تومان فروخته جریمه شده و فردای 
بیماری  شیوع  گسترش  دلیل  به  روز  همان 
مجبور به معدوم سازی مرغ های خود شده 
است.نبی پور تصریح کرد: مسئوالن باید مردم را 
توجیه کنند و صادقانه به آنان بگویند که دلیل 
گرانی تخم مرغ چیست؛ نه اینکه بیشتر باعث 
تحریک مردم شوند.وی با اشاره به اینکه واردات 
با دالر حدود 5000 تومانی به صرفه نیست، 
افزود: بخشی از تخم مرغ های وارداتی به کشور 
نیز تا وارد و توزیع شوند؛ تاریخ شان گذشته 

بود.نبی پور ادامه داد: بنابراین واردات توجیهی 
ندارد و تولیدکنندگان نیز به هر طریقی دلشان 
می خواهند تولید خود را ادامه دهند.براساس 
این گزارش؛ جمعیت مرغ های معدومی نیز 
طی روزهای اخیر افزایش یافته و به 24 میلیون 
رسیده، این خبر را روز گذشته معاون بهداشتی 

و پیشگیری سازمان دامپزشکی در گیالن اعالم 
کرده است.علی صفر ماکنعلی روز سه شنبه با 
اشاره به شناسایی ویروس جدیدی در منطقه 
بوچاق کیاشهر استان گیالن، اظهارداشت: بعد از 
12 سال برای نخستین بار ویروس H5N6 وارد 
ایران شده است.وی همچنین در ادامه به تعداد 
طیور معدوم شده از ابتدای موج جدید در کشور 
نیز اشاره و تصریح کرد: از ابتدای موج جدید که 
از فصل پاییز آغاز شده است حدود 24 میلیون 
و 200 هزار قطعه مرغ معدوم شده است.در 
همین زمینه پیگیری های مهر برای تماس با 
مسئوالن اتحادیه مرکزی مرغداران میهن که به 
گفته وزارت جهادکشاورزی، مسئولیت تنظیم 
برای اطالع  برعهده گرفته،  را  بازار تخم مرغ 
از  اقدامات صورت گرفته جهت جلوگیری  از 
افزایش بی رویه قیمت و کنترل شرایط بازار، 
بی نتیجه ماند.با شرایط ایجاد شده، باید منتظر 
ماند و دید اقدام مسئوالن برای تنظیم بازار تخم 
مرغ چه خواهد بود و آنان چه راهکاری را برای 
خروج از این بحران ارائه می کنند؛ آیا این بار 
به موقع وارد عمل خواهند شد یا مانند دفعات 
گذشته زمانی به میدان خواهند آمد که قیمت 

سربه فلک گذاشته است.

قیمت تخم مرغ دوباره پرکشید



که  دارند  یاد  به  همواره   ، بزرگ  سیاستمداران 
خدمتگذار مردم هستند . 

 حکیم ارد بزرگ 

سخن حکیمانه

در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است
هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است  

از درد تو هیچ روی درمانم نیست
        درمان که کند مرا که دردم هیچ است

امروز با موالنا

»فراتر از خاموشی« در کتابفروشی ها 

رمان »فراتر از خاموشی« نوشته پاتریک مودیانو 
چشمه  نشر  توسط  رستمی  منوچهر  ترجمه  با 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »فراتر از خاموشی« نوشته 
منوچهر  ترجمه  با  تازگی  به  مودیانو  پاتریک 
بازار  راهی  و  منتشر  نشر چشمه  رستمی توسط 
و چهلمین  این کتاب دویست  است.  نشر شده 
است  نو«  »جهان  مجموعه  غیرفارسی  داستان 

که این ناشر چاپ می کند.
جایزه  برنده   2014 سال  در  مودیانو  پاتریک 
ترجمه ای  کتاب، دهمین  این  و  نوبل شد  ادبی 
است که چشمه از آثار او منتشر می کند. نسخه 
اصلی »فراتر از خاموشی« برای اولین بار در سال 
1995 چاپ شد و بستر زمانی آن دهه 1960 

میالدی است.
داستان این رمان از این قرار است که مردی در 
پی نام های قدیمی و از یاد رفته اش، به روزگار 
خاطر  به  را  زمانی  و  می کند  رجوع  اش  جوانی 
می آورد که در پاریس پرسه می زد و زنی جوان را 
دوست داشت. مرد و زن در آن سال ها بسیاری 
زیرپا  را  پاریس  شهر  کافه های  و  خیابان ها  از 
می گذارند و با هم صحبت می کنند. این زن که 
در گذشته مرد حضور دارد، شخصیتی مرموز و 

معمایی داشته است.
دو شخصیت رمان، پس از قدم زدن در پاریس 
اولین  برای  این  و  می کنند  سفر  لندن  شهر  به 
بر  نیز عالوه  بار است که مودیانو شهر لندن را 
شهر پاریس و فرانسه وارد داستان هایش می کند. 
درباره  مودیانو  آثار  دیگر  مانند  هم  کتاب  این 

گمگشتگی در گذشته و رویاهای آدمی است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۵/34   طلوع آفتاب 6/۵9 
اذان ظهر 1۲/18  اذان مغرب 17/۵7

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

زن ترسیم ناب عشق در قاب مادر است
* معصومه سلطانی

آنگاه که خداوند از روح خود بر کالبد خاکی انسان دمید و وی را راهی سخت ترین 
جاده نمود، به تنهایِی آدم فکر می کرد و از آنجایی که آدم عزیز ترین مخلوقش بود 
و او می دانست که چه دشوار است این راه زندگی، دلش گرفت، خداوند دلش گرفت 
 از آنچه پیشروی آدم بود، به همین خاطر با عشق و محبت بسیار زیاد همراهی برای 
لحظه های سخت او معرفی کرد و بعد از آن نفسی راحت کشید و دیگر خیالش راحت 
شد، زن زاده ی عشق و محبت خداوند است و بی شک مسوولیتی که دارد بسیار 
سنگین تر از مردان است، چرا بزرگ ترین مردان نیز در دامان او عشق را میاموزند 
و اولین واژه از دنیای عشق، مادر است. گرچه شاید در این مسیر سخت و به فراخور 
مشکالت فراوان زندگی گاهی اتفاق بیفتد که وظیفه ای انجام نشود و کوتاهی هایی رخ 
دهد اما آنچه انکار ناپذیر است مهرو محبت زنی است که در قالب مادر تعریف میشود 
و هر آدمی از شنیدن این واژه ی مقدس در دل به جز عشق و محبت هیچ خصلتی را 
یاد نمی کند و حتی خداوند در کتاب آسمانی، عشق مادر به فرزند را مثالی برای تعریف 

عشق خود به بندگانش آورده و همین تشابه ارزش باالی زن را نشان می دهد.
اینگونه است که کامل ترین دین خدا نقش زن را بسیار پر رنگ تعریف نموده است و به 
واقع که چنین است. مادر هسته ی خانواده است و خانواده اصلی ترین عنصر یک جامعه 
و آنچه به عنوان نقش مادر در جوامع تعریف می شود تاثیر گذارترین بخش زندگی یک 
فرد است و هیچ برنامه و راهکار دیگری یارای رقابت با آن را ندارد و الگویی ناب برای 

پرورش نسل آینده است.
زن یعنی همراهی صبور و آرام و از خود گذشته، که این از خود گذشتگی با تولد فرزند 
چندین برابر شده و مادر تعریف می شود، مادر یعنی شب بیداری های بسیار برای 
آرامش من و تو، مادر یعنی عشق به وظیفه ای که حاصل روحی است که نور است و 
گرمای آن راه سخت و سرد دنیا را هموار میسازد، مادر یعنی نماینده ی مطلق عاشقی 
که عشق بی کرانش در قاب چشمان او تعریف می شود و جز محبت انتظار دیگری 
نمیتوان داشت و آرامش را تنها در آغوش او میتوان حس کرد و شاد بود. از تجربه ای بی 
نظیر که گاهی از کسانی دریغ میشود و اتفاقا تعریفی ترین جمله ها را در وصف مادر از 
زبان آنانی بیرون میاید که از این، رحمت بی همتا بی نصیب هستند و در رویای خود آن 
را تداعی می کنند و به امید روزی میمانند که شاید بار دیگر و باز شاید در جایی دیگر 
بتوانند آن را تجربه کرده و اشک های سنگین شان را که در تمام راه در کوله بار بغض 
شان نگاه داشته اند در آغوش گرم او رهسپار کرده و دست مادر را بر روی شانه های 
لرزانشان حس کنند. مادر نشانه ای از جلوه ی عشق خداوند است و بی شک نعمت و 
رحمتی بی همتاست و جامعه ای که جمعیت مادرانش را چون آموزگارانی که قرار است 
نسل آینده را پرورش دهند، می بیند و شرایط را برای هرچه بهتر این پرورش فراهم می 

کند راهی به جز پیشرفت و سربلندی ندارد.
به امید روزی که در هیچ جامعه ای مادری به دلیل فشار و مشکالت و فقر دست از 
عشق خود نکشد و وظیفه اش را به اجبار به جامعه واگذار نکند که هیچ جامعه و برنامه 
ریزی و تحلیلی جای آن را پر نخواهد کرد و تنها مادر است که می تواند مادری کند.  
masomesoltani@ymail.com

یادداشت

امیدوار  اسالمی گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هستیم امنیت فکری و روانی پدید آورندگان 
آثار فرهنگی و فرصتهای نقد بیش از گذشته 
فراهم شود، به اقتصاد و مسائل معیشتی این 
قشر از جامعه اهتمام ویژه شده و منزلت آنها 

ارج نهاده شود.
اختتامیه  مراسم  در  صالحی  عباس  سید 
و  سال  کتاب  جایزه  دوره  پنجمین  و  سی 
کتاب  دوره جایزه جهانی  پنجمین  و  بیست 
سال جمهوری اسالمی اظهار داشت: انقالب 
که  گونه  همان  شد  متولد  کتاب  با  اسالمی 

اسالم با کتاب متولد شد.
انقالب  معدود  از  اسالمی  انقالب  افزود:  وی 
های جهانی بود که رهبران آن از جمله امام 
خمینی )ره(، شهید مطهری، شهید بهشتی، 
رهبری  معظم  مقام  و  طالقانی  اهلل  آیت 

نویسنده بودند.
با  اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  ارشاد  وزیر 
خیابانهای  کتابها  و  آمد  دنیا  به  نویسندگان 
و  کردند  پر  دوران  این  در  را  شهرها  همه 
انقالب اسالمی در دوران پایداری نیز به کتاب 

نیازمند است.
عضو کابینه دوازدهم اضافه کرد: کتابها نقطه 
اتصال ما به علم، فرهنگ، هنر و دین هستند 
پیوند  کتاب،  با  کشورها  اجتماعی  توسعه  و 
مثالی  بخواهیم  اگر  و  دارد  وثیق  و  عمیق 
بزنیم، کتاب مانند ذخائر نفت خام است که 
با پتروشیمی این ذخیره طالیی، فرآوری می 

هنر  فرهنگ خالق،  پیشران،  علم  به  و  شود 
پویا و دین عالمانه و نه عامیانه تبدیل خواهد 

شد.
به گفته وزیر ارشاد اگر بخواهیم توسعه پایدار 
همه جانبه و ژرف نگر داشته باشیم به کتاب 

و خواندن کتاب خوب نیازمندیم.
که  هستیم  خوشبخت  امروز  گفت:  صالحی 

بزرگ  های  جشن  از  که  سال  کتاب  جشن 
اهالی فرهنگ مکتوب است را با حضور رییس 
جمهوری که خود از این قبیله و یک کتابخوان 

حرفه ای است گرامی می داریم.
به  دوازدهم  دولت  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
ریاست دکتر روحانی بتواند بیش از گذشته 

به حوزه فرهنگ مکتوب توجه کند.
از  رییس جمهوری  با حضور  مراسم  این  در 
برگزیدگان جایزه کتاب سال و جایزه جهانی 

کتاب سال با اهدای لوح تجلیل شد.
ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه 
حمایت  و  کتاب  خانه  همت  به  ساله  هر 
هدف  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ترسیم  فرهنگی،  شاخص  چهره های  معرفی 
مقایسۀ  و  اسالمی  جامعۀ  فرهنگی  کارنامۀ 
آن با فعالیت های پژوهشی سال های پیشین 
یاری  قوت ها،  و  کاستی ها  یافتن  منظور  به 
دست اندرکاران  و  سیاستگذاران  به  رساندن 
برنامه ریزی های  در  فرهنگی  حوزه های 
و  قلم  اصحاب  جهت دهی  و  کاربردی 

آفرینندگان آثار فرهنگی برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امنیت فکری پدید آورندگان آثار فرهنگی بیش از گذشته فراهم شود

کاریکاتور

نقاب تعارض بن سلمان!

 آگهی مزایده مرحله اول
 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷081مورخ 96/11/4 در 

نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل  برگزار نماید. 
1- موضوع مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی 

2- مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی ۵/600/000ریال )پنج  میلیون و ششصد هزار ریال (
3- مدت بهره برداری یک سال شمسی 

4- کل مبلغ مزایده 6۷/200/000ریال 
۵- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 3/360/000ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور  به حساب سپرده سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری به شماره 01094۷8020003نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 
۷- متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت 

اسناد و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند 
8- واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 96/12/۷به سازمان ارائه نمایند 

9- تاریخ بازگشایی پاکت ها ی  دریافتی روز چهارشنبه 96/12/9می باشد 
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است 

11- سپرده نفر اول دوم سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به 
استعداد آن اقدام خواهد شد

12-  شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011میباشد 
 مهیار بابازاده سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )96-52( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج اولین نوبت 
آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان 
واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  ۷-16 و چهارشنبه ها  ۷-1۵ ( اقدام 
و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به 
مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین 
نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط 
کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد 
 http://iets.mporg.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات www.nigc-kerman.ir مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ردیف
1

کد فراخوان
3/149/876

موضوع
تهیه مصالح و اجرای حدود 153 
کیلومتر شبکه توزیع روستاهای 

بخش حور از توابع فاریاب

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو

شماره مجوز

1396.5288

مدت زمان اجرا    )روز(

365 روز

مبلغ تضمین)ریال(

2 / 690 / 000 / 000

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

 نوبت دوم

 ( حضورزندي  با  فجر  دهه  ایام  بمناسبت  نظري:  هچیرود-شهرزاد 
فرماندارشهرستان چالوس(، دکترمحمدکیاکجوري )شهردار شهر هچیرود(، 
خاني  چاه  سرچشمه  محله  دیوارحفاظتي  هچیرود  شهر  شوراي  اعضاي 

هچیرود افتتاح شد.
عبورومرور  :بهبود  داشت  بیان  ایین  این  برگزاري  در  شهردار شهر هچیرود 
شهري،جلوگیري از ابشتگي جاده ودسترسي 25 خانواراز هدف برگزاري این 

پروژه بزرگ مي توان نام برد .
دکتر محمد کیاکجوري تصریح کرد:براي ساخت پروژه مبلغ 125 میلیون 

تومان از منابع داخلي هزینه شده است.
متر،ضخامت  الي 30/6  دیوارچاه خاني 55متر،ارتفاع 5/12  افزود:طول  وي 

دیوار5/1 متروضخامت پي 3متر است.
شورا250  جاده  وورودسازي  کرد:زیرسازي  بیان  هچیرود  شهردارشهر 
مترطول وعرض 16 متراست وهمچنین 9 مترسواره و7 مترپیاده رو در نظر 
دیوارسنگي طول 120  یاداورشد:پروژه  . دکترکیاکجوري  است  گرفته شده 

متر،ارتفاع متوسط 70/2 ،عرض متوسط 40/1 مي باشد.
وي در ادامه اینچنین عنوان کرد:بهبود عبورومرورشهري ونیز کاهش ترافیک 
ورودي  نقطه  در  ترافیک  تمرکز  از  وپیشگیري  بازارتجاري  مرکزشهر،توسعه 

هچیرود ازهدف برگزاري این پروژه است .
شهردار شهر هچیرود با اشاره به برنامه هاي دهه فجر به خبرنگار ما گفت:

شهیدقاسمي  مدرسه  انقالب  زنگ  شهر،نواختن  انقالبیون  با  دیدار 
خدوم  کارکنان  شهرتوسط  محورکناره  در  پاشي  کیاکالشهرهچیرود،نمک 
،تبلیغات محیطي دهه مبارک فجر وفاطمیه شهر هچیرود  خدمات شهري 
شعورانقالبي وشورفاطمي،جلسه مدیدیت بحران شهر هچیرود وجلسه بررسي 

کشاورزي  مدیرکل  با حضور  هچیرود  پیشنهادي شهر  هادي  تصویب طرح 
استان مازندران ،همایش منظقه اي شهرداران غرب استان مازندران را نیز 

مي توان از برنامه هاي شهرداري هچیرود نام برد.
گفتني است از پروژهاي ایام دهه فجر فرماندارشهرستان چالوس ومسووالن 

شهرستاني با شهردارواعضاي شوراي شهر هچیرود بازید بعمل اوردند.
شایان ذکراست مدیرکل جهاد کشاورزي در تمامي بازدیدهاي پروژه کلنگ 
زني زیرسازي ودیوارحائل جاده شورا وهمچنین افتتاح احداث دیوارحفاظتي 

محله چاه خاني حضورداشتند.

در ايام دهه فجر صورت گرفت:

آيين افتتاحيه احداث ديوارحفاظتي محله سرچشمه )چاه خاني (هچيرود

فیلم سینمایی»هاری« ساخته امیراحمد انصاری از 23 بهمن 
ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می شود.

به گزارش رسیده،» هاری« به کارگردانی امیر احمد انصاری 
و تهیه کنندگی مهدی مددکار پس از 3سال اکران می شود 
. »هاری« نوشته امیرعلی محسنین یک اثر اجتماعی است و 
در خالصه داستان فیلم آمده ؛ من خطر کردم که همه چی 
درست شه یا هیچی! هر کاری می کنم واسه خاطر بچمونه 

که توی اون سگدونی که من بزرگ شدم بزرگ نشه…
هنگامه قاضیانی، علیرضا کمالی، جمشید هاشم پور، مینا 
معززی،  اکبر  واشقانی،  مجید  سلیمانی،  ، حسین  ساداتی 
اصغر طبسی، ماریه ماشاالهی، علی گلبهاران، اشکان مهری، 
بازیگران  مرام  کی  میالد  و  افتخاری  سمانه  کیوان،  ایلیا 
هاری را تشکیل می دهند. »هاری« در فستیوال های بین 
المللی معتبری همچون مونترال، تورنتو، لندن، استانبول، 
فیلم  پخش  است.  داشته  و… حضور  فجر  کلن،   ، زنگبار 
سینمایی»هاری« بر عهده نیمروز فیلم به مدیریت مهدی 

صباغ زاده است .

مجید قناد مجری کودک تلویزیون بیان کرد که برنامه »یه 
گله جا« به درخواست مدیران شبکه دو در نوروز 97 روی 

آنتن می رود.
مجید قناد در گفتگو بامهر درباره ضبط برنامه »یه گله جا« 
که هر جمعه روی آنتن شبکه دو می رود، بیان کرد: پخش 
این برنامه تا نوروز 97 ادامه دارد اما ضبط این فصل هفته 

پیش به پایان رسید.
وی همچنین با اشاره به پخش نوروزی برنامه نیز خبر داد: 
مدیران شبکه دو درخواست داشتند که »یه گله جا« در 
نوروز 97 هم روی آنتن برود و باید خود را برای این منظور 

آماده کنیم.
این مجری کودک درباره تغییرات این برنامه در ایام نوروز 
برنامه  یک  مطابق  که  تغییراتی  با  را  برنامه  کرد:  عنوان 
نوروزی است تولید می کنیم که این تغییرات در ساختار 

برنامه، عوامل، هنرمندان و... خواهد بود.
 20 در  نوروزی  برنامه  این  که  کرد  اعالم  پایان  در  قناد 

قسمت ساخته می شود.

مهلت دریافت آثار برای ششمین کنفرانس بین المللی افق نو 
اعالم شد. روابط عمومی کنفرانس بین المللی افق نو با اعالم 
این خبر افزود: چهارم اسفندماه آخرین مهلت دریافت آثار 
این کنفرانس است. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر 
http://newhorizon.   :می توانند سایت کنفرانس به نشانی

ir/fa  مراجعه نمایند. متن کامل فراخوان مقاالت ششمین 
کنفرانس بین المللی متفکران و هنرمندان مستقل)افق نو( با تِم 
»قدس، پایتخت همیشگی فلسطین« منتشر شد. ششمین 
کنفرانس بین المللی هنرمندان و متفکران مستقل »افق نو« 
به دبیری نادر طالب زاده با حضور 40 شخصیت برجسته 
هنری، آکادمیک، سیاسی، رسانه ای و فعاالن ضدصهیونیستی 
آمریکایی و اروپایی با تم »قدس، پایتخت همیشگی فلسطین« 
12 تا 14 اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار می شود. 
طبق هماهنگی های انجام شده دبیرخانه کنفرانس با ائتالف  
حق بازگشت فلسطینیان مستقر در کورال اسپرینگز،  فلوریدا، 
همزمان با افتتاحیه کنفرانس در تهران در واشنگتن دی سی 

نیز تظاهرات ضداسرائیلی برنامه ریزی شده است.

 »هاری« از ۲۳ بهمن اکران
 می شود

وی وز ۹۷ ر  »یه گله جا« نور
ود   آنتن می ر

یافت آثار به ششمین  مهلت در
کنفرانس بین المللی »افق نو« اعالم شد

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی 
با حضور در  ماه  بهمن  شامگاه سه شنبه 17 
ششمین  و  سی  برگزاری  محل  ملت  پردیس 
جشنواره ملی فیلم فجر به سواالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی 
ششمین  و  سی  در  حاضر  های  فیلم  درباره 
جشنواره ملی فیلم فجر بیان کرد: به نظرم نفس 
گفتگو خوب و الزم است و جشنواره و نشست 
ها تمرینی برای گفتگو کردن است. هر مراسمی 
و جشنواره ای مستلزم انتخاب است و آن هم 
گروهی برای انتخاب می خواهد و این معنای این 
نیست که آنهایی که نیستند و آثاری که انتخاب 
نشده اند نامناسب بوده اند و باید بپذیریم که ما 
هر ساله تعداد محدودی از آثار را می توانیم در 

جشنواره داشته باشیم.
برای  ای  جشنواره  هر  داد:  توضیح  حیدریان 
خودش سمت و سویی دارد و بر اساس آن آثار 
آن جشنواره انتخاب می شوند ولی باید در شفاف 
تر شدن این رویکرد و انتخاب کسانی که سنجش 

دقیقی دارند تالش کنیم.
فیلم  حضور  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
سینمایی »التاری« با نگاه انتقادی اش در این 
جشنواره اظهار کرد: این موضوع مربوط به هیات 
انتخاب است. به نظر من نباید اصرار داشته باشیم 
که فیلم ها موضع دولت را داشته باشند. دولت به 
عنوان نهادی که مسئول است باید راهبرد اصلی 
و رسمی مملکت را تعریف کند. به نظرم حضور 
فیلم سینمایی »التاری« با آن موضوع در جشنواره 
خطرناک نیست. سینمای ما فراتر از این حرف ها 
است که موضوعات آن به عنوان مواضع رسمی 
دولت تلقی شود. همه می دانند که ما سینماگرانی 
با نظرات متفاوت داریم که این خود یک امتیاز 
است و باید قضاوت مردم را اصل بدانیم و اجازه 

بدهیم که سینماگران نظرات خود را بگویند.
رییس سازمان سینمایی درباره مکان برگزاری 
جشنواره بیان کرد: به نظرم اگر ما به دنبال برگزاری 

یک جشنواره حرفه ای هستیم این پردیس جای 
خوبی است چون پیش از این بسیاری اعتقاد 
و  غیرسینمایی  افراد  از  بسیاری  که  داشتند 
غیررسانه ای در سالن های همایش حضور دارند.

وی درباره حواشی های ایجاد شده درباره آرای 
مردمی و امکان مهندسی کردن این آرا بیان کرد: 
مسئول برگزاری این بخش خانه سینما است و 
باید از آنها اطالعات الزم را دریافت کنیم اما باید 
بگویم در این بخش تاکید ما بر این بوده است که 

حرفه ای برگزار شود. همیشه نقدهایی درباره این 
موضوع وجود داشته است مبنی بر اینکه بعضی 
از دست اندرکاران می توانند به شیوه غیرحرفه 
اساس  همین  بر  کنند  اخذ  را  مردم  آرای  ای 
فکر می کنم شیوه رای گیری امسال حرفه ای 
است. اختالالتی که در کار پیش می آید به نظرم 
مقداری طبیعی است و امشب طبق گزارشی که 
از خانه سینما گرفتم دوستان در حال رفع نقص 
هستند. امیدواریم این روش عادالنه تر و امانت 

دارانه نسبت به آرای مردمی باشد.
برگزاری  از  قبل  ها  فیلم  تماشای  درباره  وی 
جشنواره توسط نمایندگان مجلس اظهار کرد: 
تحقیقا عرض می کنم که مطلقا هیچ کس فیلم 
ها را قبل از برگزاری جشنواره ندیده است. امسال 
این اتفاق رخ نداد. من شهادت می دهم که ما 
چنین به چیزی معتقد و قائل نیستیم و اجازه هم 
ندادیم که حتی یک فیلم توسط کسی خارج از 

هیات انتخاب شده باشد.
حیدریان در پایان تاکید کرد هیچ فیلم حاضر در 

جشنواره مشکل پروانه نمایش پیدا نمی کند.

پردیس ملت جای خوبی برای جشنواره فیلم فجر است


