
     چهارشنبه
     29 فروردین 1397  

   1 شعبان  1439 
 18April 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3736    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان

 اعطای وام 
کم بهره به زنان 
سرپرست خانوار

 برخورد جدی
 با کشف حجاب 

در خودرو

رشد ۵۵ درصدی 
تشکل های 

کارگری
753

2

1

روحانی در گفتگوی تلفنی با اردوغان:

 تاکید بر ادامه همکاری ها میان تهران 
مسکو و آنکارا در موضوع سوریه 

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

ارزی جدید  های  سیاست  با  قیمت  کاهش  انتظار 

  

به گزارش زمان، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی از آماده سازی 
تاسیسات برای افزایش و تنوع بخشی به صادرات نفت خام کشور 
این  اولویت های دیگر  به عنوان  آذرپاد،  اسکله  کامل  نوسازی  و 

6شرکت در سال جدید نام برد.

آماده سازی برای تنوع بخشی 
به صادرات نفت خام 

به گزارش زمان،  معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که با توجه 
به سیاستگذاری جدید ارزی در راستای تامین دالر 4200 تومانی 
و پرداخت مابه التفاوت برای واردات کاالهای اساسی مشمول ارز 

مبادله ای، با گرانفروشان متخلف برخورد می شود.

به گزارش زمان،  ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: از گذشته 
هم روال بر این بوده که ســازمان غذا و دارو از طریق کمیســیون 
قیمت گذاری نســبت به تعیین قیمت دارو اقدام کرده و کلیه موارد 

قیمت گذاری در حیطه اختیارات این سازمان است. 7

پرداخت یارانه برای واردات 
محصوالت اساسی کشاورزی

 بابت دارو در کشور
 نگرانی نداریم

5

5

3

تلگرام به تعهداتش برای فعالیت در ایران عمل نکرد؛

بازی »فیلترینگ تلگرام« ادامه دارد
سرمقاله

 جنبه های تهاجم محدود
 به سوریه

نگاه روز

حمایت از کاالی داخلی 
یک ضرورت ملی

ناکامی تروریست ها در 
تصرف برجک مرزی ناجا

حمله موشــکی و هوایی آمریــکا، انگلیس و 
فرانســه به مواضعی در سوریه، بیش از آن که 
صحنــه ای از یــک رویارویــی تــازه را میان 
قدرت های جهانی در این کشــور سبب شود، 
نمایشی از تهاجم محدود با اهدافی معلوم بود. 
این حمله حتی کمترین آسیب را به موقعیت 
در حال بازسازی دولت بشــار اسد وارد کرد. 
به عبارت روشن، حمله موشکی شنبه گذشته 
بیشــتر جنبه ای نمادین و نمایشــی داشت تا 
این که بخواهــد توازن قوا را میــان نیروهای 
متعارض تغییر دهد. البتــه پیام ها و آثار این 
حمله در بلند مدت در صحنه تعامالت سوریه 
و منطقه بروز ملموس تری خواهد یافت.حمله 
شنبه گذشته نه به عقب نشینی ارتش سوریه از 
مواضع خود انجامید و نه متحدان دولت بشار 

اسد را به تغییر سیاست های شان واداشت.
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2 جالل خوش چهره  

وجود 1۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور7  داریوش قنبری

به گزارش زمان، کالف پر پیچ و خم استفاده از پیام رسان ها هر روز در هم تنیده تر می شود، برخی مسئوالن به مهاجرت اختیاری مردم از پیام رسان های خارجی به پیام رسان های داخلی اعتقاد دارند و در مقابل گروهی 
نیز بر کوچ اجباری تأکید می ورزند.اعالم فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین ماه، خبری بود که به نقل از عالءالدین بروجردی در ایام نوروز عنوان شد.علی رغم اعالم مخالفت برخی نمایندگان و دیگر مسئولین و تاکیدشان 

بر لزوم اعتمادسازی مردم نسبت به استفاده از پیام رسان های داخلی، او بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و مسائل امنیتی ناشی از استفاده از تلگرام را به عنوان ضرورت فیلتر شدن آن، تبیین کرد.

آگهی مناقصه عمومی
به  مناقصه عمومی  از طریق  را  ذیل  های  بودجه مصوب 1397،پروژه  استناد  به  دارد  نظر  در  ورامین  شهرداری 

اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پروژه

جدولگذاری معابر 

سطح شهر 

آسفالت مکانیزه 

معابر سطح شهر 

تکمیل زیر سازی و 

آسفالت بلوار 3۰ 

متری کهنه گل

ردیف بودجه مصوب سال 1397

ردیف 83

ردیف 72 تا 81و 136و1۴8تا 
15۰و 155 تا 159

ردیف126

اعتبار)ریال(

5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

36/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6/72۰/۰۰۰/۰۰۰

 نوبت اول

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار 
دادهای شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.)تلفن تماس:7-36242525 داخلی 366-364(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعا ت و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد.

دهقان شهردار ورامین  تاریخ انتشار نوبت اول:1397/1/29  تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/2/5

قیمت بر اساس

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

روحانی در گفتگوی تلفنی با اردوغان:

تاکید بر ادامه همکاری ها میان تهران، مسکو و آنکارا در موضوع سوریه 
رئیس جمهور کشــورمان گفت: همه باید نسبت به 
مســایلی که به نوعی مداخله غیرقانونی در منطقه 

است، حساسیت نشان دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی دیروز در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه با وی، توسعه و تعمیق بیش از 
پیش روابط دو کشور در همه حوزه های مورد عالقه 
را خواســت دو ملت برشمرد و تاکید کرد که تسریع 
در اجرای توافقات، به این روابط رو به توسعه، شتاب 
خواهد داد.رئیس جمهور همچنین تداوم همفکری 
و رایزنی های ایران و ترکیه را برای پیشــبرد اهداف 
صلح دوستانه مشترک در منطقه ضروری خواند و با 
اشاره به تحوالت روزهای اخیر در سوریه اظهارداشت: 
دو کشــور باید با تقویت همکاریهای مشترک، اجازه 
ندهند تنش ها در این کشــور افزایش یابد.روحانی 
گفت: مبارزه با تروریســم، پایان جنگ در سوریه و 
ایجاد امنیت در منطقه از اهداف مشترک سه کشور 
اســت و معتقدم این همکاری مشــترک در موضوع 
ســوریه و تداوم روند آســتانه، شــرایط مناسبتری 
را در تحوالت میدانی در ســوریه برای دستیابی به 
صلح ایجاد کرده که باید از آن پاسداری شود.رئیس 

جمهور با اشــاره به اینکه برخــی از قدرتهای بزرگ 
غربــی فکر می کنند به هر نحوی که شــده باید در 
مســاله ســوریه مداخله کنند، حمله موشکی اخیر 
آمریکا، انگلیس و فرانسه به ســوریه را تجاوزکارانه 
عنوان کرد و تصریح کرد: این بدعتی بســیار زشت 
در روابط بین الملل اســت که چند کشور قدرتمند 
و زورگو هر موقع خواستند به کشوری حمله کنند. 
روحانــی به برخورد دوگانه و گزینشــی این قدرتها 
با موضوع تســلیحات شیمیایی اشــاره کرد و افزود: 
حمالت شیمیایی چندین باره صدام به ایران اسالمی 
و ســکوت این قدرتها، برای ما به خوبی اثبات کرده 
که این کشورها نسبت به سالح شیمیایی هیچ گونه 
حساسیتی ندارند.رئیس جمهور، دولت و ملت ایران 
را از بزرگترین قربانیان تسلیحات شیمیایی خواند و 
تاکید کرد: همین موضوع باعث شده تا دولت و ملت 
ایران بشــدت نسبت به بکارگیری این تسلیحات در 
جهان حساس باشــند و بکارگیری این تسلیحات از 

سوی هر کشوری را شدیدا محکوم کنند.
روحانی با بیان اینکه همه باید نســبت به مســایلی 
که به نوعــی مداخله غیرقانونی در منطقه اســت، 
حساســیت نشــان دهند، گفت: وقتی هنوز چیزی 

اثبات نشــده و بازرســان ســازمان منع تسلیحات 
شــیمیایی نتیجه تحقیقات و بررسی های  خود را 
اعالم نکرده اند، نباید به کشور و یا کشورهایی اجازه 
داده شــود که دســت به اقدام نظامی بزنند.رئیس 
جمهور با اشــاره بــه دخالت ها و اقدامات مشــکل 
آفرین آمریکا و رژیم صهیونیســتی در منطقه تاکید 
کرد: اگر کشورهای حمله کننده، واقعا دنبال عامالن 
حمله شــیمیایی بودند چرا اجازه ندادند بازرســان 
سازمان منع تســلیحات شیمیایی تحقیقات خود را 
انجام دهند.روحانی اظهارداشــت: تمام این تحوالت 
اهمیت همکاری های مشترک ایران، ترکیه و روسیه 
را بازگو می کند. در شــرایط فعلی کاهش تنش در 
ســوریه و عدم مداخله کشورهای غربی به عنوان دو 
اصل می تواند برای ما مطرح باشــد. سه کشور کار 
بسیار ســنگین و بزرگی را آغاز کرده اند و ضروری 
اســت با کمک یکدیگر به سمت دستیابی به هدف 
نهایی کــه بازگرداندن آرامش به ســوریه و منطقه 
است، گام برداشته شود.رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی، تاکید کرد که 
کشــورش  از گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط 

تهران – آنکارا در همه عرصه ها استقبال می کند.

رئیس کل بانک مرکزی: نرخ کنونی ارز به تدریج دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد
رئیــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در 
تالش اســت تصمیم های بزرگ اقتصادی، کمترین 
هزینه و تبعات را برای جامعه داشــته باشد، تاکید 
کرد: تصمیم اخیر ســتاد اقتصادی دولت و سیاست 
هــای جدید ارزی آن، گام بلندی برای جلوگیری از 

خروج سرمایه است.
به گزارش زمــان به نقل ازبانک مرکــزی، ولی اله 
سیف افزود: در شــرایط کنونی اقتصاد ایران، بانک 
مرکــزی برای عمل به ماموریت خود، نیاز به حضور 
و مجاهدت همگان دارد.وی افزود: در روزهای اخیر 
و همزمان با اعالم این سیاست ها، در بانک مرکزی 
شاهد مشــارکت چشمگیر، همبســتگی و همدلی 
همــکاران بخش های مختلف و به ویژه بخش ارزی 

به صورت شــبانه روزی بودم، که جــا دارد قدردان 
فعالیت های آنها باشیم.رییس شورای پول و اعتبار با 
بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای 
کاهش نوســانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند، عنوان 
کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های 
متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی دارند اما مهم، 
اتخاذ تصمیم مناســبی بود که به اقتصاد استحکام 
بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

ســیف اظهار کرد: منابع ارزی کشــور در شــرایط 
مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناســب 
است و از این رو کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار 
می گیرد.وی خاطرنشان ساخت: معتقدم با سیاست 
هــای جدید ارزی و نیز بــه کارگیری ظرفیت های 

موجــود در نظام یکپارچه معامالت ارزی )ســامانه 
نیما( همــه فعالیت های نیازمند تامین ارز نیازهای 
خود را تأمین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود 
را از این طریق بــه بازارعرضه کنند.به گفته رییس 
کل بانک مرکزی، نــرخ کنونی ارز در این حد باقی 
نمی مانــد و به تدریج دســتخوش تعدیل و تغییر 
خواهد شد. سیف با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در 
معرض توطئه ها و دشــمنی های بسیاری در سطح 
بین الملل قرار دارد، عنــوان کرد: در هر توطئه ای 
که علیه ایران در ســطح بین الملــل رخ می دهد، 
همواره نگاهی به اقتصاد کشورمان برای ایجاد تزلزل 
وجود دارد؛ از این رو باید تالش کرد به اقتصاد کشور 

استحکام و ثبات بخشید.
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جنبه های تهاجم محدود به سوریه

*جالل خوش چهره  
حمله موشکی و هوایی آمریکا، انگلیس و فرانسه به مواضعی در سوریه، 
بیش از آن که صحنه ای از یک رویارویی تازه را میان قدرت های جهانی 
در این کشور سبب شود، نمایشی از تهاجم محدود با اهدافی معلوم بود. 
این حمله حتی کمترین آســیب را به موقعیت در حال بازسازی دولت 
بشار اسد وارد کرد. به عبارت روشن، حمله موشکی شنبه گذشته بیشتر 
جنبه ای نمادین و نمایشــی داشــت تا این که بخواهد توازن قوا را میان 
نیروهای متعارض تغییر دهد. البته پیام ها و آثار این حمله در بلند مدت 
در صحنه تعامالت سوریه و منطقه بروز ملموس تری خواهد یافت.حمله 
شــنبه گذشته نه به عقب نشینی ارتش سوریه از مواضع خود انجامید و 
نه متحدان دولت بشار اســد را به تغییر سیاست های شان واداشت. این 
حمله در واقع قدرت نمایی برای اعالم حضور در صحنه ای بود که روسیه، 
ایران و دولت بشــار اســد در ماه های اخیر و به ویژه پس از ســرکوب 
داعش، بیشــترین امتیاز را کســب کردند. اما فارغ از جنبه نمادین این 
اقدام، کیفیت انجام آن حائز اهمیت اســت که آثار آن در بلندمدت بروز 
بیشتری خواهد یافت. ائتالف سه گانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در اقدام 
نظامی اخیر که هریک بخشــی از هواداران خــود را در جامعه جهانی 
نمایندگی می کردند، حاکی از ایجاد هم سویی نظری -اگرنه اجماع کلی- 
میــان طرف های اروپایی، آمریکایی و آســیایی در حمایت از این اقدام 
بود. در واقع هیچ یک از اعضای ناتو، اتحادیه اروپا و دولت های هم ســو با 
آنها در غرب آســیا، موضعی مخالف و اعتراضی اعالم نکرد. این وضع به 
ویژه برای مسکو که به وجود برخی گسل ها در روابط اروپایی-آمریکایی 
چشم دوخته، پیام روشن دارد. بنابراین در گفت وگوهای چالشی آینده 
مسکو با غرب در همه ســطوح دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی می توان 
آثار ائتالف نانوشته میان رقیبان و منتقدان روسیه را شاهد بود. اگرچه 
اقتدار نظامی روس ها در ســوریه نیــز در این حمله و با هر دلیل پیدا و 
پنهان، دچار آســیب شــد. جنبه نمادین دیگر در حمله محدود هوایی 
شنبه گذشته، ایجاد دلگرمی میان متحدان آمریکا و دو بازیگر انگلیسی 
و فرانسوی در منطقه بود. اسرائیل، عربستان سعودی مدت هاست که در 
سودای اقدام عملی قدرت های جهانی برای تغییر آرایش قوا در منطقه 
تالش می کنند. حمله شــنبه گذشته البته نتوانست -و یا در دستور کار 
نداشــت- به این ایده جامه عمل بپوشاند، ولی به ترتیبی اعالم حضور 
بــرای حمایت از متحدان منطقه ای بود. بهره گیری از پایگاه های نظامی 
قطر، اردن و اینجرلیک ترکیه در حمله به سوریه، حکایت از هم پوشانی 
مواضع دولت هایی را با ائتالف سه گانه آمریکا، انگلیس و فرانسه دارد که 
به طور مشخص با دستاوردهای نظامی روسیه و ایران در جنگ با داعش 
و ســلفی ها در سوریه موافق نبوده و اصوالً خواستار تغییر موازنه قوا در 
منطقه هستند. در همین راستا نقش حمایتی ترکیه از حمله انجام شده، 
چشم زد اســت. دولت »رجب طیب اردوغان« در حالی به مشارکت در 
گفت وگوهای سوچی مشغول اســت که با برهم زنندگان دستاوردهای 
دیپلماتیک این مذاکرات، همراه و هم رأی شــده است. به عبارت دیگر، 
آنکارا در بزنگاه خود را از روســیه و ایــران دور کرد تا باردیگر دوگانگی 
رفتارش را در بندبازی دیپلماتیک نشان دهد. مهم تر از همه اما سکوت 
و مصون ماندن پایگاه های روسیه در حمله شنبه گذشته به سوریه بود. 
این وضع و روشن نبودن دالیل آن، دیگر متحدان روسیه را دچار تردید 
جدی می کند که مواضع مســکو در آینده تا چه میزان به موازین جاری 
در یک اتحاد واقعی وفادار اســت؟ ایران، حزب اهلل و دولت بشــار اســد 
در این باره پاسخ های روشــن را از مسکو باید طلب کنند. تهاجم شنبه 
گذشــته به سوریه اگرچه محدود و بدون دستاورد نظامی روشن بود اما 

آثار و تبعات آن را نمی توان نادیده گرفت.    
Email: Info@zamandaily.ir 

 شکایت نمایندگان مجلس
 از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از تهیه گزارشی در خصوص 
تخلف رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای حکم برنامه ششم 

توسعه برای شفاف سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس 
جمهور و وزیر اقتصاد گفت: طبق قانون برنامه ششــم توسعه دولت 
مکلف بود ســامانه ای را برای شــفاف ســازی حقوق مدیران و وزرا 
طراحی کند اما تاکنون این ســامانه طراحی نشده است.وی با بیان 
اینکه تعدادی از نمایندگان خواســتار اعمال مــاده ۲۳۶ آیین نامه 
داخلی هســتند، اظهار داشــت: طبق این مــاده از رئیس جمهور و 
وزیر اقتصاد در خصوص عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه 
قضاییه شــکایت می شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن 
این شکایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.وی تاکید کرد: عالوه بر 
این تعدادی از نمایندگان طرح ســوال از وزیر اقتصاد را در خصوص 
عدم اجرای حکم برنامه ششــم مبنی بر شفاف سازی حقوق وزرا و 
مدیران دولتی امضا کردند که این ســوال نیــز اعالم وصول خواهد 
شد.در برنامه ششم  توسعه طی حکمی دولت موظف به شفاف سازی 
حقوق وزرا و مدیران دولتی در ســامانه ای شد. طبق این حکم همه 
حقوق و مزایای مدیــران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت 
شود تاکنون دولت اقدامی برای اجرای این حکم از قانون برنامه انجام 
نداده است دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای قانون برنامه این 

سامانه را طراحی کند.

 آمریکا در پی ایجاد ارتش عربی
 برای استقرار در سوریه

یک رسانه غربی از تالش واشنگتن برای متقاعد کردن کشورهای 
عربی برای ایجاد یک ارتش و استقرار آن بجای نظامیان آمریکایی 
در سوریه خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که ماموریت ارتش آمریکا در 
سوریه را با ایجاد یک ارتش عربی به پایان برساند.در همین رابطه 
یک مقام آمریکایی به روزنامه وال اســتریت ژورنال  گفت: دولت 
ترامپ به دنبال تشــکیل نیروی عربی برای جایگزینی نیروهای 
آمریکایی در سوریه و استقرار آنها در بخش شمال شرقی سوریه 
پس از شکســت داعش در این منطقه است.از سوی دیگر جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا اخیرا با عبــاس مصطفی کامل، رئیــس اطالعات مصر 
گفتگو کرده تا بداند آیا قاهره در این طرح مشارکت خواهد کرد؟ 
مقام های آمریکایی برای تشکیل ارتش عربی به سراغ عربستان، 
قطر و امارات رفته اند تا توسط آنها میلیاردها دالر هزینه و منابع 
نظامی را برای تضمین امنیت ســوریه پس از شکســت داعش 
تامین کنند.مقام های آمریکایی به وال اســتریت ژورنال گفته اند 
که متقاعد کــردن اعراب برای اعزام نیرو به ســوریه در صورت 
خــروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشــور جنگ زده امری 

دشوار است.

سفر رئیس جمهور و هیات دولت 
هفته آینده به آذربایجان شرقی 

جلسه هماهنگی ســفر کاروان دولت تدبیر و 
امید به اســتان آذربایجان شرقی برگزار شد و 
طبق برنامــه ریزی های صورت گرفته، رئیس 
جمهور قرار اســت سه شنبه هفته آتی به این 

استان سفر کند.
به گــزارش زمــان به نقــل ازمهر، جلســه 
هماهنگی ســفر کاروان دولــت تدبیر و امید 
به اســتان آذربایجان شرقی به ریاست حجت 
االسالم حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل 
و در آن روند اجــرای برنامه ها و فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در مسیر 
توســعه بیش از پیش این استان مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت.  در این جلسه که دیروز 
با حضور بخش عمــده وزرای کابینه، معاونان 
رئیس جمهور، اســتاندار آذربایجان شــرقی و 
برخی مســئولین اســتانی برگزار شد؛ پس از 
ارایه گزارشی از برنامه ها و پروژه های هر کدام 
از دســتگاه های اجرایی، روند پیشرفت پروژه 
های عمرانی و خدماتی اســتان مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفــت و تصمیمات الزم نیز 
اتخاذ شــد.همچنین در جلسه هماهنگی سفر 
کاروان دولت تدبیر و امید به استان آذربایجان 
شرقی با مرور پروژه های جاری و فرصت های 
سرمایه گذاری در این اســتان؛ در بخش های 
مختلف راه و راه آهن، صنعت و معدن، انرژی، 
آب و بــرق، بهداشــت و درمان، کشــاورزی، 
ترانزیت و گردشــگری، فرهنگی و ورزشــی، 
پیشنهادات و طرح های توسعه ای با هدف رفع 
نیازهای مردم اســتان مطرح و بررسی شدند.

طبق برنامــه ریزی های صورت گرفته، رئیس 
جمهور قرار است سه شنبه هفته آتی به استان 

آذربایجان شرقی سفر کند.

برنامه ریزی آمریکا برای تضعیف 
اقتصاد ایران 

رییــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
آمریکایی ها برای تضعیف اقتصاد ایران برنامه 
ریزی کرده اند ، گفت: حمایت از کاالی ایرانی 
تنهــا راه مقابله با این اقدام اســت.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، عالءالدین بروجردی اظهار 
داشــت: مدت هاســت که درگیر یک جنگ 
اقتصادی تحمیلی از سوی آمریکا هستیم و با 
وجود اینکه توافق هســته ای به امضا رسیده، 
آمریکائی ها اجازه نمی دهند بانک های بزرگ 
بــا ایران کار کنند. وی بــا بیان اینکه اختالل 
در سیســتم مالی بر اقتصاد کشور اعمال فشار 
مــی کند، گفت: آمریکائی ها تمام تالش خود 
را بــه کار گرفتــه اند تا اقتصاد کشــورمان را 
تضعیف کنند. بروجردی افزود: تنها راه خروج 
از این فشــارها این اســت که با به کار بستن 
رهنمودهــای رهبر معظم انقــالب در زمینه 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی که 
یک امر بسیار مهم است، اقتصاد ملی خود را با 

اتکا به توانمندی های ملی خود تقویت کنیم.

اسارت۷۰۰۰فلسطینی در 
زندان های رژیم صهیونیستی

بین المللی حمایت  دبیرخانه دائمی کنفرانس 
از انتفاضه فلسطین با صدور بیانیه ای مناسبت 

روز »اسیر فلسطینی« را گرامی داشت.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، متن بیانیه 
به این شرح اســت: دبیرخانه دائمی کنفرانس 
بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس 
شورای اسالمی روز 17 آوریل به عنوان روز اسیر 
فلسطینی که از مهم ترین مناسبت های ملی و 
عامل وحدت میان فلسطینی ها به شمار می آید 
را بــه امید آزادی تمامی مردان، زنان و کودکان 
دربند زندان های رژیم صهیونیستی گرامی می 
دارد.تجاوزات رژیم صهیونیســتی علیه اسرای 
فلســطینی جنایت جنگی و بــه منزله تبعیض 
نژادی در حق فلســطینی هاســت و به موجب 
قوانین بین المللی عامالن آن باید بازخواســت 
و محاکمه شوند. رژیم نامشروع صهیونیستی که 
از روز نکبت در سال 1948 تاکنون بیش از یک 
میلیون فلسطینی را در بند نموده و آنها را تحت 
شکنجه روانی و بدنی قرار داده و از ارائه خدمات 
به آنها خودداری می کند، امروز همچنان بیش 
از 7000 اسیر فلسطینی بی گناه را به اتهام های 
واهی در بند دارد و بدترین رفتارهای غیرانسانی 
را در حق آنهــا روا مــی دارد.دبیرخانه دائمی 
کنفرانس حمایت از انتفاضه فلســطین در روز 
اسیر فلســطینی از فداکاری و رشادت این اسرا 
قدردانی می کند و از همه مجالس کشــورهای 
جهان، جامعه بیــن المللــی و نهادهای مردم 
نهاد مدافع عدالت و حقوق بشــر می خواهد با 
جدیت درجهت توقف تجاوزات و جنایات های 
رژیم صیهونیستی اقدام و تالش نمایند تا اسرای 

دربند از زندان خارج شوند.

اخبار

سرمقاله

 ترس قرین نومیدی است
و شرم بیجا موجب محرومی است

کالمامیر

وزیر اقتصاد : قیمت دالر با سیاســت جدید 
ارزی، 4۲00 تومــان تعیین شــد ؛ بنابراین 

توقع کاهش قیمت  داریم.
به گــزارش زمان بــه نقل ازصدا و ســیما، 
مســعود کرباسیان در نشســت کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی افزود: 
برای کاالهای اساســی که بــا دالر ۳800 
تومان وارد می شد در جلساتی که با وزارت 
صنعت ، ارشاد و بهداشت داشتیم مقرر شد 
400 تومان بــه ازای هر دالر اختصاص یابد 
بنابرایــن نه تنها هیچگونــه افزایش قیمتی 
نباید در ســطح جامعه داشــته باشیم بلکه 
باید با کاهش قیمت روبرو شویم.وی با بیان 
اینکه درآمد ارزی دولت در ســال گذشــته 
97 میلیــارد دالر بود یعنی 50 میلیارد دالر 
درآمد نفتی و 47 میلیــارد دالر درآمد غیر 
نفتــی بود که 54 میلیارد دالر آن به واردات 
اختصــاص یافت بنابرایــن 4۳ میلیارد دالر 
مازاد درآمد ارزی داشتیم که اگر هزینه هایی 
ماننــد خدمات ، درمان و واردات ته لنجی و 
بازارچه های مرزی را نیز به آن اضافه کنیم 
باز هم نباید کمبود ارز داشــته باشیم. وزیر 
اقتصــاد با بیان اینکه دولــت از دو ماه قبل 
روی ســاماندهی بازار ارز کار می کرد و در 
این باره جلســاتی با صــادر کنندگان بویژه 
صادر کنندگان پتروشیمی برگزار کرد، گفت 

: در این جلسات صادر کنندگان پتروشیمی 
اعالم کردند تنها به ۳0 درصد از ارز حاصل از 
صادرات نیاز دارند از این رو می توانند بقیه را 
به چرخه اقتصاد برگردانند اما راهکاری برای 
آن وجود نداشت. کرباسیان افزود: همچنین 
در این جلسات مقرر شده بود که اگر کسی 
ارزی حاصل از صــادرات را عرضه نمی کند 
معافیت های مالیاتی وی برداشته شود حتی 
پیش بینی شــده بود قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده اجرا و جایگزینی طال به جای ارز در 
تامین نقدینگی نیز در نظر گرفته شود ضمن 

اینکه ســامانه پرتال ارزی نیــز که صادرات 
در آن دیده نمی شــد اصالح و مقرر شــد 
به ســامانه گمرک و تجارت وصل شــود اما 
به یکبــاره افزایش قیمت ارز مانع از اجرایی 

شدن این تمهیدات شد.
وی افزود: با سیاست جدید ارزی که واردات 
کاال حتما باید با ثبت سفارش و انتقال وجه 
آن نیز از طریق ســامانه باشد دیگر کاالیی 
بدون هویت مشخص وارد نمی شود یعنی 
اگر تا االن 1۲ میلیــارد دالر قاچاق وجود 
داشــت بعد از اجرایی شــدن این سیاست 

چیزی به نام قاچاق نباید وجود داشته باشد 
و یا اینکه باید به حداقل برســد. کرباسیان 
گفت : حتــی برای مناطــق آزاد نیز ثبت 
ســفارش کاال اجباری شد و واردات از این 
مناطق کنترل می شــود که خود گامی در 
جهت کاهش قاچاق محســوب می شــود. 
وی افزود: وقتی همه کاالها مجبور به ثبت 
ســفارش و عبور از مســیر قانونی هستند 
یعنی تعرفه ســر جای خود جاریســت و 
کســی نمی تواند در این باره قانون را دور 
بزند ضمن اینکه معافیت های مالیاتی نیز 
تعلق نمی گیرد و این یعنی اینکه از تولید 
داخل حمایت کرده ایم . وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه دولت بنای برخورد با صرافان را ندارد 
گفت : صرافان درموارد متعدد کمک حال 
نظام بانکــی بودند بنابراین برای این صنف 
نیز تمهیداتی اندیشیده می شود اما وقتی 
خود را موظــف به تامیــن نیازهای ارزی 
هموطنان می بینیم آیــا باید برای خروج 
سرمایه از کشور و تبدیل نقدینگی ، دولت 
ارز تامین کند؟ کســی که 5 هزار یورو به 
قول اعضای کمیسیون با پیک می خرد ما 
که اعالم کرده ایم ارز ســفر اول در سال را 
تامین می کنیم قدری صبر و تحمل کنند 
تا ببینیــم 10 تا ۲0 روز آینده چه تصمیم 

تکمیلی گرفته می شود .

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

انتظار کاهش قیمت با سیاست های جدید ارزی

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: امروز خط مقدم 
برای حل مشکالت اقتصادی در کشــور راه اندازی کارگاه 

های تولیدی در داخل است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســردار پاسدارغالمحسین 
غیب پرور اظهار کرد: رهبــری در پیام های نوروزی چند 
سالی است که شعارها را در خصوص اقتصاد کشور بیان می 
کنند که نشــان از دغدغه ایشان در خصوص اقتصاد کشور 
دارد و این آفتی است که باید از کشور پاک شود.سردارغیب 
پرور گفت: اگر مردم صاحب اصلی انقالب هستند؛ مسئوالن 
نباید دچار غفلت شوند چرا که با این مساله هر نظام با هر 
اعتقادی از پای درمی آید. اما انقالب اســالمی تنها انقالبی 
بود که تا امروز بر همه مشــکالت فائق آمده اســت.وی در 

خصوص برنامه های دشمن برای براندازی انقالب اسالمی 
افزود: آشــکار است که دشــمن از روز اول مخالفت کند و 
برنامه های خود را از ابتدای انقالب و از زمان جنگ تحمیلی 
تا فتنه دی مــاه 9۶ برای این نظام مقدس بچیند. لذا این 
دشــمنی همواره ادامه خواهد داشت و اکنون نیز دشمن با 
حربه اقتصادی می خواهد به مبــارزه با این نظام بپردازد.

سردار غیب پرور تاکید کرد: اقتصاد وجه های مختلفی دارد 
که یکی از آنها اصناف اســت. در واقع صورت های مختلف 
اقتصاد باعث تعامل و ایجاد ارتباط با دیگر کشــورهای دنیا 
می شــود تا وسیله ای برای پیشرفت یک ملت به کار آید.

وی ادامه داد: مشکالت اقتصادی در ایران بسیار زیاد است 
و ســوال اساسی این جا است که چرا تولید و فروش البسه 
ایرانی باید با رکود مواجه شــده اســت یا چرا محصوالت 
داخلی کشــور باید با برندهای ترکیه ای یا اروپایی در بازار 
عرضه شــود؟ وی گفت: همه این ها جریاناتی اســت که 
دشمن برای وابسته کردن اقتصاد ایران برنامه ریزی کرده، 
وابســتگی که ظاهرش محترمانه است اما مقصود دشمن 
گداپروری ایران بود. آنها قصد دارند که نظام اقتصادی ایران 
را تنبل کنند.ســردار غیب پرور با اشــاره به ظرفیت های 
داخلی کشــور تصریح کرد: اگر دیروز خط مقدم در حلب 
ســوریه بود امروز خط مقدم پشــت یک دستگاه بافندگی 
در یک کارگاه یا تولیدی ایرانی اســت، مسئوالن باید تفکر 
خــود را تغییر دهند و موظف به حمایــت از کاالی ایرانی 
و روی آوری به سیاســت های اقتصاد مقاومتی هســتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص فعالیت های 

اصناف گفت: اصناف در کشور برای حل مشکالت اقتصادی 
تعیین کننده هســتند چرا که قشــر زیادی از جامعه ما را 
بازاریان و تولیدکنندگان تشکیل می دهند و امیدوارم این 
قشــر از جامعه بتواند مثل این جلسه راهکارهای عملیاتی 
برای رهایی از بحران های اقتصادی ارائه کند. سردار غیب 
پرور با اشــاره برخی ضعف هــا در خصوص کنترل بحران 
های اقتصادی در کشور عنوان کرد: قصد من انتقاد از هیچ 
مسئولی نیســت اما باید قبول کرد که ما مشکل مدیریت 
اجرایی داریم. چرا که هم نیروی متخصص،جوان با انگیزه و 
سرمایه در کشور وجود دارد اما مدیری نداریم تا بتواند این 
بروکراسی مدیریت بیمار را اصالح کند. وی گفت: من بارها 
تاکید کردم که بسیج و رسالت بسیج آن است که به مردم 
خدمت کند و چه خدمتی باالتر از آنکه برای تحقق سخنان 
رهبری به دولت کمک کنیم و من اینجا بار دیگر می گویم 
که بسیج آماده خدمت کردن به دولت و ملت است.جانشین 
فرمانده سپاه در امور بسیج گفت: مشکل سوء مدیریت به 
قدری زیاد اســت که ما با وجود آنکه رهبری بر حمایت از 
کاالی ایرانی تاکید داشتند واردات اقالمی را داریم که خود 
توانایی تولید آن را پیدا کرده ایم.سردار غیب پرور افزود: از 
طرفی نیز یک تولید کننده برای گرفتن تسهیالت وام چند 
میلیونی با مشکل مواجه است، متاسفانه برخی بانک ها به 
جــای آنکه تفکری برای پیدا کــردن راهکار برای حمایت 
از تولیدکنندگان ارائه کننــد خود به بنگاه های اقتصادی 
تبدیل شده اند که منبع عظیمی از سرمایه در آن محبوس 

شده است.

کارگاه های تولیدی امروز خط مقدم هستند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور:

 اصلی ترین جنگ ما 
جنگ اقتصادی است

رئیس ســازمان پدافند غیر عامل کشــور گفت:احتمال دارد 
امسال نیز یک سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیافتد، بنابراین 
بایــد نگاه مان به عنصر تهدید، آســیب و رونــد مقابله با آن 

پیش دستانه باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غالمرضا جاللی گفت: 
ســال 9۶ را پشت ســر گذاشــته ایم و وقتی در ابتدای سال 
هســتیم باید به ظرفیت ها، تهدیدات و آســیب های پیش رو 
نــگاه کنیم و رویکردی را اتخاذ کنیــم که رهبر انقالب از ما 
انتظــار دارند و آن را به نحو احســن انجــام دهیم.جاللی با 
اشــاره به ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل بعنوان یک 
سازمان دفاع پایه اظهار داشــت: موضوع مقابله با تهدیدات، 
مراقبت،کنترل آسیب ها و بررسی سناریوهای تهدیدات باید 
مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با تهدیدات رویکرد مناسب 
اتخاذ کرد، حوزه پدافند غیرعامل، کل کشور را در بر می گیرد 
و در ایــن حوزه تهدیدات کل کشــور را مدنظر داریم.وی با 
اشاره به سخنان رهبر انقالب در مشهد در آغاز سال نو تصریح 
کرد: احتمال دارد امســال نیز یک سری حوادث و تهدیدات 
اتفاق بیافتد و ما می خواهیم نگاه مان به عنصر تهدید، آسیب، 
فآایند و روند مقابله، پیش دســتانه و به افق های آینده کشور 
توجه داشته باشد که نگاه رهبر انقالب، نگاه راهبردی و نویی 
است که رویکردهای کشور در سال نو را تبیین می کند.جاللی 

اظهار کرد: رهبر انقالب معتقدند امروز روز اعتالی ایران است 
و به همین خاطر، تمرکز زیادی از تهدیدات برای ما شــکل 
گرفته است دنیا بر تهدیدات غیرموثر و کم اثر تمرکز نمی کند، 
اگر تهدیدات موثر علیه ما دارند نشان دهنده نقش کلیدی و 
موثر ما در منطقه است. رهبر انقالب در سخنان خود به جنگ 
اقتصادی و مشکالت کشور اشاره کردند و در جمع بندی خود 
گفتند ما هیچ مشــکل غیرقابل  حلی در جمهوری اســالمی 
ایران نداریم.وی در ادامه گفت: رهبر انقالب معتقدند مجموعه 
راه حل های مشــکالت درون کشور است، باید با اتکا به درون 
مشکالت را حل کنیم و نیازی به وابستگی به خارج از کشور 
برای حل مشــکالت نداریم، پاســخ تمام مشکالت با تمرکز 
و اســتفاده از ظرفیت های داخلی وجود دارد.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل در خصوص مباحث ســال 97 افزود: مانند 
سابق اصلی ترین جنگ ما جنگ اقتصادی است، این موضوع 
محور اصلی تهدیدات اســت، در نگاه کلی ،تمرکز تهدیدات 
بــر محور مردم ،از اصلی ترین تهدیدات اســت و دشــمن به 
دنبال ایجاد عارضه و مشکل در انقالب اسالمی در حوزه های 
مختلف اســت که شــامل؛ حوزه های اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی بوده و می تواند از طریق شبکه اجتماعی 
به مردم منتقل شــود و مردم را در درگیر نمایند.وی با اشاره 
به تهدیدات امنیتی افزود: این تهدید به طبع سایر تهدیدات 
می تواند شکل بگیرد که تهدیدات نظامی و کالن را نیز شامل 
می شود که محور آن مردم  است، و ابزارها و مدل های مختلفی 
را در بر دارد.جاللی گفت: باید بتوانیم در برابر تهدیدات مردم 
را حفظ و نیازهای آنان را پاســخ داده انســجام میان مردم و 
حکومــت را حفظ کنیم و در یک تعامل اجرایی اجازه ندهیم 
تعامل میان مردم و حکومت بهم بخورد، طبیعتا شــبکه های 

اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی مردم را هدف 
گرفته اند، در اویل دی ماه دیدیم الگویی از این مســئله اجرا 
شــد، موضوع مردم محوری، اقتصاد و شبکه های اجتماعی در 
حوزه تهدیــدات به صورت جــدی نقش آفرینی می کند که 
دشــمن تالش دارد این موضوعات را در حوزه امنیتی دنبال 
کند.جاللی گفت: تهدیدات پیچیده ترشده و فرصت و تهدید 
با هم مخلوط و ترکیب شدند که سازمان پدافند غیرعامل به 
درستی آنها را تشخیص داده ، بحمداهلل اعتماد خوبی نسبت 
به آن ایجاد شده است که باید آن را حفظ و ارتقاء دهیم.وی 
در ادامه گفت:در طــول چندین دولت ترجیح منافع ملی بر 
منافع گروهی و حزبی محور کار در ســازمان شده است که 
باید آن را حفظ کنیم،سازمان پدافند غیرعامل بر اساس یک 
پایداری ساختاری، تداوم کارکرد و استراتژی منسجم و ثابت 
، حفظ اصول راهبردی پدافندی ، استراتژی منسجم حرکت 
می کند و این باعث شده تصویر ی مناسب از سازمان پدافند 
غیر عامل در کشور ایجاد شود و توانسته ایم یک بنیه علمی و 
تقریبا تخصصی با عمق دانش در کشور ایجاد کنیم.وی اظهار 
کرد: در برنامه امسال این سازمان برنامه محوری و حرکت بر 
اساس استراتژی های تدوین شده را رویکرد برنامه های سال 
97 قرار دادیم و تالش کردیم که امســال برنامه ها بر اساس 
انطباق با واقعیت بوده و قابل اجرا باشد. وی با اشاره به شکل 
گیری برخی جریانات علیه انقالب اسالمی با تمرکز آمریکایی 
ها ، رژیم صهیونیستی و سعودی ها افزود: این جریانات تالش 
مــی کنند ظرفیت های مخالف بیرونی و درونی را علیه نظام 
اسالمی بکار ببرند، نزدیک شدن رژیم صهیونیستی و آمریکا و 
عربستان سعودی به یکدیگر می تواند برای ما خطرناک باشد 

و محور خطر خیزی علیه کشور شکل گیرد.

کنگره آمریکا درصدد محدودیت اختیارات نظامی ترامپ
کنگره آمریکا درصدد محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ 

است تا اجازه اقدام نظامی ضد هیچ کشوری نداشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، یک گروه دو حزبی از 
سناتور های عضو کمیته روابط خارجی سنا از بازنگری عمده 
"اجازه اســتفاده از نیروی نظامی علیه تروریست ها" پرده 
برداشتند. به این ترتیب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
از اختیارات جدیدی برای جنگ با داعش و دیگر گروه های 
تروریستی برخوردار می شود درحالیکه این حق کنگره نیز 
محفوظ نگاه داشته می شــود که قدرت فرمانده کل قوا را 
در زمینه جنگ با تروریســم محدود کند.این توافق پس از 

سال ها نگرانی در کنگره درباره اختیارات گسترده ای که در 
زمینه جنگ با تروریسم پس از حمالت 11 سپتامبر ۲001 
به قوه مجریه داده شده بود و پس از ماه ها مذاکره با سناتور 
باب کورکر - رئیس این کمیته، تیم کین – عضو این کمیته 
و دیگر ســناتور هایی که معتقد بودند کنگره باید در جنگ 
آتی با تروریسم نقش بزرگتری در تصمیم گیری ها ایفا کند، 
حاصل شــد.کورکر این توافق را حاصل ســال ها تالش به 
منظور به روزرســانی این اختیارات عنوان و ابراز امیدواری 
کرد سرانجام توازن مناسبی حاصل شود به گونه ای که هم 
دولت از انعطاف پذیری الزم برای دســتیابی به پیروزی در 

این جنگ برخوردار باشــد و هم جایــگاه قانونی و ضروری 
کنگره تقویت شود.
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رشد ۵۵ درصدی تشکل های کارگری

  وزیــر تعاونف کار و رفاه اجتماعی از رشــد 55 درصد تعداد تشــکل های 
کارگری خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ربیعی افزود: جامعه کارگری 
همواره خواســتار ثبات خواهی همراه با حق طلبی بوده است. رابطه خوبی با 
اعضای تشــکل ها و در جریان مسائل کارگری قرار دارم و تحوالت آن را به 
خوبی می دانم.وی ادمه داد: ایجاد تشــکل های قوی با صدای بلند و تشکل 
های متعدد با هویت واحد ، آرمان ما در ایجاد تشــکل های کارگری اســت. 
در تشــکل های کارگری به صورت کمی 55 درصد رشد داشتیم. تشکالت 
تجمعی ما در حال فرو افتادن بود که آنها را در قالب شوراها احیا کردیم، چرا 
که وجود هر نوع تشــکلی که در آن کارگران انبوه شرکت داشته باشند برای 
ما مهم است.وزیر تعاون تاکید کرد:  باید به سمت قدرتمند کردن تشکل ها 
پیش برویم. شــنیده شدن صدای تشکل ها و کیفی کردن فعالیت های آنها 
راهکاری برای قدرتمند سازی تشکل ها است. خواستگاه جامعه کارگری نهاد 
گرایی اســت و این صداها باید بلندتر شنیده شود.وی گفت: جامعه کارگری 
در فرایندهای اقتصادی ســریع پیش آمده از خود صبوری خوبی نشان داد. 
جامعه کارگری در تحوالت اخیر و شبه اغتشاشات حضور نداشت و این نشان 
از آن دارد که جامعه کارگــری دیدی دراز مدت و آینده اندیش دارد.ربیعی 
خاظرنشان کرد: تشکل ها باید هم افزایی مشترک داشته باشند، مثل مسئله 
مزد که گفتگو پیرامون آن بین تشکل ها تفاهم ایجاد کرده است و ما در این 

راستا باید بتوانیم تشکل های متعدد با هویت واحد را تقویت کنیم. 

 اعالم اسامی زمین خواران دانه درشت 
توسط مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل 90 از تهیه گزارش زمین خواری در این کمیسیون 
خبر داد و گفت: اســامی زمین خواران دانه درشت به صورت اختصاری اعالم 
خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی داداشی با اشاره به بررسی پرونده 
زمین خواری در کمیســیون اصل 90 اظهار داشت: در قانون مقوله ای به نام 
زمین خواری وجود ندارد و از اصطالح زمین خواری اســتفاده نمی شود، این 
اصطالح عرفا از جانب سیاسیون مطرح می شود.وی ادامه داد: زمین خواری به 
معنای اعم شــامل ساختار ساخت و ساز غیر مجاز، تصرف اراضی ملی، تصرف 
اراضی ســازمان ها و نهادهای دولتی، ســاخت و ســاز در کوه ها و استفاده از 
سواحل دریاها را شــامل می شود.وی گفت: گزارش اجمالی را در مورد زمین 
خواری در کمیســیون اصل 90 آماده کرده ایم که در این گزارش راهکارهای 
مبارزه با زمین خواری و آسیب های ناشی از افزایش زمین خواری مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. تالش داریم با قانونگذاری با افزایش نظارت، مانع ساخت و 
سازهای غیر مجاز و تصرف منابع طبیعی شویم.داداشی تأکید کرد: به صورت 

اختصاری اسامی زمین خواران درشت اعالم خواهد شد.

آغاز اعزام ارزان قیمت به عتبات

 مدیــرکل عتبات ســازمان حج و زیارت از آغاز طرح ابــرار ۲ ویژه کاروان های 
زیارتــی ارزان قیمت خبر داد که از ۲5 فروردین ماه در دو گروه ۶ و 7 روزه به 
کشور عراق اعزام شده اند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی از آغاز طرح ابرار 
۲ ویــژه کاروان های زیارتی ارزان قیمت خبر داد که از ۲5 فروردین ماه در دو 
گروه ۶ و هفت روزه به کشور عراق اعزام شده اند.وی با اشاره به تالش سازمان 
حج و زیارت برای افزایش اعزام کاروان های زیارتی ارزان قیمت و فراهم شدن 
امکان تشرف اقشار ضعیف جامعه به سرزمین عتبات عالیات، طرح ابرار ۲ را در 
این راستا ارزیابی کرد.وی با بیان اینکه تمرکز اصلی خود را بر روی کاروان های 
زیارتی ارزان قیمت متمرکز کرده ایم، گفت: بر اساس این طرح، زائران برخی از 
استان ها با مبلغ زیر یک میلیون تومان و برخی استان های دورتر با مبلغ یک 

میلیون و پنجاه تا صد هزار تومان به کشور عراق اعزام می شوند.

ایران تا ۲۰۲۰ دبیرکل»اکو«شد

بیســت و سومین شورای وزیران اکو در شهر دوشنبه 
پایتخت تاجیکستان برگزار شد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، بیست و سومین شورای وزیران اکو در دوشنبه 
پایتخت تاجیکستان برگزار شد.در این اجالس وزرای 
شــرکت کننده تصمیمات الزم جهت اجرایی شدن 
مصوبات موافقتنامه های اکو را اتخاذ کردند تا توسعه 
منطقــه ای و به تبع آن ســطح زندگی مردم منطقه 
ارتقاء یافته و مردم منطقه اکو نتایج ملموس همکاری 
های اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند.از دیگر 
مصوبات اجالس موضوع انتصاب دبیرکل سازمان بود 
که دبیرکلی اکو به مدت ۳ ســال از ۲018 تا ۲0۲0 
به جمهوری اســالمی ایــران واگذار شــد.در بیانیه 
اجالس کشــورهای عضو از الحاق جمهوری اسالمی 
ایران به ســازمان جهانی تجــارت)WTO( حمایت 
کردند و مانع تراشــی های بعضی کشورهای خارج از 
منطقه را محکــوم کردند.همچنین پروتکل اصالحی 
موافقتنامه مربوط به موسســه استاندارد اکو که مقر 
آن در جمهوری اســالمی ایران می باشد تصویب شد 
و راه برای راه اندازی کامل این موسسه مهم که برای 
توســعه تجارت در منطقه بسیار ضروری است هموار 
گردید.محکوم کردن تحریم های یک جانبه اقتصادی 
علیه کشورها که مانع توسعه اقتصادی و تجارت آزاد 
میان ملت ها است از دیگر بندهای بیانیه وزیران بود.

همچنین تصمیماتی برای مشــارکت موثرتر اکو در 
بازسازی افغانستان اتخاذ شــد از جمله طراحی ساز 
و کار مناســب برای کارآمد تر شدن صندوق ویژه اکو 

برای بازسازی افغانستان.

ناکامی تروریست ها در تصرف 
برجک مرزی ناجا

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه در 
اطالعیه ای از اقدام قاطعانــه رزمندگان این قرارگاه 
در ناکام گذاشــتن حمله بامداد دیروز تروریست ها 
به یک برجک مرزبانی در منطقه مرزی میرجاوه خبر 
داد.بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، روابط عمومی 
قرارگاه قــدس نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد:  دیروز یک تیم تروریستی از داخل خاک 
پاکســتان با حمله به برجک مرزبانی ناجا در »میل 
مرزی 89«، قصد تصرف آن را داشتند که با مقاومت 
شدید نیروهای مرزبانی مستقر در برجک مواجه و با 
ورود نیروهــای احتیاط به منطقه برای کمک به آنها 
، طی یک درگیری شــدید ، اقــدام قاطعانه و بموقع 
رزمندگان اسالم تروریست ها را در دستیابی به هدف 
شوم خود ناکام گذاشتند.این اطالعیه می افزاید : در 
این درگیری سه نفر از تروریستها به هالکت رسیدند 
و تعــدادی زخمی و متواری شــدند و بر اثر برخورد 
یک دســتگاه خودروی نیروهــای احتیاط با یک تله 
انفجاری، دو تن از رزمندگان دالور سپاه شهید و دو 
تن دیگر نیز زخمی شــدند. گفتنی است؛ همچنین 
در حمله ناکام تروریســت ها به این برجک ، یکی از 

مرزبانان دالور نیروی انتظامی نیز به شهادت رسید.

روزنهخبر

کالف پر پیچ و خم اســتفاده از پیام رســان ها هر 
روز در هم تنیده تر می شــود، برخی مسئوالن به 
مهاجرت اختیاری مردم از پیام رسان های خارجی 
به پیام رسان های داخلی اعتقاد دارند و در مقابل 

گروهی نیز بر کوچ اجباری تأکید می ورزند.
به گــزارش زمان به نقــل ازخبرآنالیــن، اعالم 
فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین ماه، خبری بود 
کــه به نقل از عالءالدین بروجــردی در ایام نوروز 
عنوان شد.علی رغم اعالم مخالفت برخی نمایندگان 
و دیگر مسئولین و تاکیدشان بر لزوم اعتمادسازی 
مردم نسبت به استفاده از پیام رسان های داخلی، او 
بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و مسائل امنیتی 
ناشــی از اســتفاده از تلگرام را به عنوان ضرورت 
فیلتر شــدن آن، تبیین کرد.اما دیروز یکی دیگر 
از نمایندگان پس از جلســه با دبیر شورای عالی 
فضای مجازی خبر داد که ماجرای فیلتر شــدن 
تلگرام به اردیبهشــت ماه موکول شــده است. او 
همچین از فیلتر شــدن اینستاگرام و واتس آپ به 
مرور زمان خبــر داد.ابوالفضل ابوترابی در توضیح 
جلسه دیروز فراکسیون نمایندگان والیی با حضور 
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: 
بارها به تلگرام پیشنهاد دادیم که فعالیتش را ذیل 
قوانیــن ایران ادامه دهد ولــی تلگرام این موضوع 
را نپذیرفــت. اگر تلگرام یا بقیه پیام رســان های 
خارجــی حاضر به پایبیندی به قوانین ما باشــند 
می توانند فعالیتشان را ادامه دهند. وگرنه بر این 
اساس شــنیده ها در آینده نزدیک و احتماال اوایل 
اردیبهشت تمامی پیام رســان های خارجی و در 
وهله اول تلگرام در صــورت عدم پذیرش قوانین 
کشــورمان بسته می شــوند.این عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این که بنایی 
بر فیلتــر وجود ندارد، اظهار کرد: ما نمی خواهیم 
پیام رســانی را فیلتر کنیم بلکه شرطمان رعایت 
قوانین کشورمان است. به همین دلیل برنامه زمان 
بندی وجود دارد تا بعد از تلگرام سایر پیام رسانها 
همچون اینســتاگرام و واتس آپ در صورت عدم 

پایبندی به قوانین ایران به مرور زمان بسته شوند.
ابوترابی در عین حال با اشــاره به افزایش ظرفیت 
پیام رســانهای داخلی گفــت: از دی ماه تاکنون 
ظرفیت پیام رســانهای داخلــی 10 برابر افزایش 
پیدا کرده. پنج پیام رسان داخلی یعنی گپ، بله، 
ایتا، ســروش و ویســپی از جمله پیام رسان های 
داخلی هســتند که با بیشترین ظرفیت در اختیار 
مردم بوده و می تواننــد تا مرز 85 میلیون نفر را 
پوشش دهند. قطعا در آینده نه چندان دور کیفیت 
آنها با کیفیت پیام رســان های خارجی همسان 
می شود. این پیام رسان ها زیر نظر بانک مرکزی، 
صداوسیما و بخش خصوصی است.ابوترابی درباره 
فعالیت نسخه های تلگرام داخلی گفت: موبوگرام و 
تلگرام طالیی که تحت لیسانس تلگرام فعالیت می 
کنند فعال در فاز بسته شدن قرار ندارند چون آنها 
داخلی تر بوده و بــک آپ داخلی دارند. به همین 
دلیل تصمیمی برای بسته شدن آنها وجود ندارد.

توصیه ما به مردم آن است که از همین االن پیام 
رسان داخلی مورد نظرشان را انتخاب و نصب کنند 
و اعضای کانال های تلگرامی  شــان را برای حضور 
در پیام رســان های داخلی تشــویق کنند. چون 
برنامه ریزی برای کوچ از پیام رســان خارجی به 

داخلی وجود دارد.حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
فراکســیون نمایندگان والیی نیز درباره جلسه با 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی گفت: فیروزآبادی در این جلســه به طور 
مشــروح تصمیمات اتخاذ شــده در حوزه فضای 
مجازی را برای نمایندگان بیان و بر ســازماندهی 
این فضا و خروج از شــرایط انحصاری تاکید کرد.

حاجی بابایی ازدیگر موضوعات مطرح شده در این 
جلسه را وضعیت پیام رسان های داخلی در آینده 
بیان کرد و یادآور شــد: امکانات و شرایط داخلی 
برای استفاده از پیام رسان های داخلی آماده است. 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در این جلســه 
ضمن تشــکر از تشکیل کمیســیون ویژه فضای 
مجــازی در مجلس اعالم کرد که شــرایط برای 
رضایت کامل و واقعی از شــبکه های داخلی پیام 
رسان مهیا می شود.درخواست تشکیل کمیسیون 
ویژه فضای مجازی با امضای روسای سه فراکسیون 
امید، والیی و مستقلین والیی تقدیم هیات رییسه 
مجلس شده است.در پی گسترش فضای مجازی 
در حوزه های اقتصادی، مالی، اجتماعی، آموزشی، 
خدماتــی و فنی و تاثیــر روزافــزون در زندگی 
روزمره شهروندان این کمیسیون با هدف پیگیری 

تخصصی موضوعــات مربوط در دو بخش تقنینی 
و نظارتی تشکیل می شود.تاکنون مسائل مربوط 
به فناوری اطالعات در کمیسیون صنایع و کمیته 
مخابرات آن کمیســیون مطرح و رســیدگی می 
شد.این اولین بار است که سه فراکسیون مجلس 
متفقا طرح ســاختاری جهت تشکیل کمیسیونی 
ویژه را در مجلس بطور مشترک مطرح می نمایند.

براســاس ماده 44 آئین نامــه داخلی، در صورت 
تصویب مجلس امکان تشکیل کمیسیونهای ویژه 
وجود دارد و اعضای آن با رای نمایندگان در صحن 
تعیین می شوند.در دوره دهم مجلس، کمیسیون 
ویژه ای بنام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 

44 در سال 9۶ تشکیل شده است.
تلگرام به تعهداتش برای فعالیت در ایران 

عمل نکرد
عضو شــورای عالی فضای مجازی: پیام رســان 
تلگرام به تعهدات خــود در موارد مختلف پایبند 
نماند و آن ها را نقض کرد.رضا تقی پور در حاشیه 
نشســت تخصصی با عنــوان »تلگــرام؛ بودن یا 
نبودن«، افزود: موضوع اول ما با تلگرام این بود که 
قوانین جمهوری اسالمی را رعایت کند و باید برابر 
قانون در ایران دفتر تاســیس  می کرد و نماینده 
می فرستاد که این کار را نکرد.وی گفت: تعهد دوم 
تلگرام، همکاری بــرای پیگیری جرائم بود یعنی 
هر جا دادگاه حکم داد که جرمی رخ داده اســت 
تلگرام باید اطالعات منشا جرم را در اختیار دادگاه 
قرار می داد و تعهد دیگر این بود که کانال های غیر 
اخالقی و مستهجن را برای نشانی های ایران غیر 
فعال می کرد، اما در این مــورد هم بازی درآورد 
و پیوســته با آی پی های جدید بــه این کانال ها 
اجازه فعالیــت داد.تقی پور با اشــاره به موضوع 
احراز هویــت کاربران در شــبکه های اجتماعی، 
افزود: امروزه در کشــور های بزرگ نظیر انگلیس 
در مورد فعاالن شبکه های اجتماعی همانند قانون 
مطبوعات برخورد می شــود و هــر فردی در این 
شبکه ها تهمت یا دروغی منتشر کند باید همانند 
قانون مطبوعات پاســخگو باشد، آن ها برای احراز 
هویت افراد زیر ساخت های الزم را ایجاد کرده اند.

وی گفت: در ســال 1997 امریکایی ها نیز قانونی 
تصویب کردند که هر نرم افــزاری با قابلیت رمز 
گذاری و شناسایی نشدن منشا جرم اجازه فعالیت 

نداشته باشد.

تلگرام به تعهداتش برای فعالیت در ایران عمل نکرد؛

بازی »فیلترینگ تلگرام« ادامه دارد

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد فعالیتهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید:

لذا کلیه تامین کنندگان  و شرکتهایی که دارای تجربه ، تخصص و تجهیزات الزم بوده ، می توانند 2 روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه  به مدت پنج روز جهت خرید اسناد 
مناقصه با در دست داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار)500،000( ریال به حساب سپهر شماره ) 0102164357002( نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ،به آدرس ذیل و یا 
شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس   www.tavanir.org.ir   مراجعه نمایند و تصویر فیش واریزی خرید اسناد خود را در مدت زمان تعیین شده  در خصوص 

خرید اسناد به کارشناس مناقضات تحویل یا فکس نمایند.  
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی –جنب شهرک مسکونی زیتون)نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان  تلفن: 076-33512344 ، 

فاکس:  33512336-076 -محل بازگشایی پاکات: شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها 
- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .                          راهنمای دانلود اسناد از سایت :

ردیف

3

۴

موضوع
 خرید پانزده هزار )15۰۰۰( دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی

طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی 
مبلغ تضمین    شرکت در مناقصه:157۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

مدت زمان انجام کار:حداکثر 6 ماه              نوع مناقصه:دو مرحله ای 
 خرید پانزده هزار )15۰۰۰(دستگاه کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی 

طبق شرایط پیوست اسناداز محل اعتبارات داخلی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:67۰۰۰۰۰۰۰ریال 

مدت زمان انجام کار:حداکثر 6 ماه            نوع مناقصه :دو مرحله ای 

شماره مناقصه

97-16

97-17

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی - کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول است .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

www.tavanir.org.ir سربرگ مزایده و مناقصه سایت اطالع رسانی معامالت صنعت برق انتخاب کلمه مناقصه مندرج در کادر سمت راست صفحه

انتخاب توزیع برق هرمزگان انتخاب مناقصه مورد نظر http://tender.tavanir.org.ir/all-list-mo.asp?tndrID  2#= توزیع برق هرمزگان 

آگهی مزایده  )مرحله دوم(
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره 903/68مورخ 97/01/20 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 5/600/000  ریال  ) پنج میلیون و ششصد هزار ریال (   
3. مدت بهره برداری : 1 سال شمسی  
4. کل مبلغ مزایده : 67/200/000  ریال 

5. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 3/360/000 ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری به شماره 0109478020003  نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم  نماید.

6. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است..
7. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد 

به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  مراجعه نمایند. 
8. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز دو شنبه   مورخ 97/02/10 به سازمان ارائه نمایند. 

9. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز سه شنبه  97/02/11 می 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 
استرداد آن اقدام خواهد شد.

شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011 می باشد. 
نوبت اول :97/1/22 نوبت دوم 97/1/29 

مهیار بابازاده  - سرپرست  سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری 

 برگه اجراییه
 مشخصات محکوم له قاسم  سالمت فرزند علی به نشانی فریدونکنار خ شهدا بین 
9 و 11 مشخصات محکوم علیه سارا سعیدی رضا مومن زاده هر دو مجهول المکان 
به موجب رای شماره 49۶ تاریخ 9۶/5/۳1شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
مبلغ  پرداخت  به  را  تضامنا  خواندگان  به  است  محکوم  علیه   محکوم  فریدونکنار 
دادرسی  بابت هزینه  مبلغ 4۲۲/500ریال  و  اصل خواسته  بابت  1۳/500/000ریال 
و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک 7۳010۲-94/7/15لغایت زمان اجرای حکم 

ضمناً هزینه دیوانی ۶75/000ریال می باشد
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  ماده 189  اجرائی  نامه  آیین  ماده 19  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا داگستری محل تحویل خواهد شدم
 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی حصر وراثت
1881075141صادره  بشناسنامه  پدرسیدرضا  سیادتان،نام  محمد  سید  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
شوشتردرتاریخ  بشناسنامه 188107۳0۳۳صادره  عسکری  نرگس  مرحومه  مادرش 
1۳97/1/۲8درشوشتر فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر۲-

بشناسنامه۲۳1صادره  احمد  ازشوشتر۳-سید  بشناسنامه8۲4صادره  علی  سید 
از  1881981۳04صادره  بشناسنامه  سادات  متوفیه(4-فاطمه  )پسران  ازشوشتر 
ازشوشتر)دختران متوفیه( بشناسنامه188198887۲صادره  شوشتر5-منیژه سادات 

متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  والغیر.تشریفات  سیادتان  همگی  شهرت 
بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال 
گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)1۶/7(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصر وراثت
خانم پروین قادری دارای شناسنامه شماره 59۶9880191 به شرح دادخواست به 
کالسه 970019 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
  9۶/5/۲5 تاریخ  در  شناسنامه 59۶9۶78007  به  خداکرمی   خلیل  شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-میکائیل خداکرمی شماره ملی  59۶018۶5۶1تاریخ تولد 1۳9۶پسر متوفی

۲-حدیث خداکرمی شماره ملی  59۶0077477  تاریخ تولد 1۳8۲دختر متوفی
۳-اسرا خداکرمی شماره ملی  59۶0141541 تاریخ تولد 1۳91دختر متوفی
4-پروین قادری شماره ملی  59۶9880191 تاریخ تولد 1۳۶1همسر متوفی

5-آهو سعیدی شماره ملی 59۶9757۶8۳ تاریخ تولد 1۳۳۳مادر 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 

آگهی حصر وراثت
ش   /1/۲۶/97 کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه5۳   کارگربهشماره  یوسف 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنیناشعار داشتهاست که شادروان 
محمدرشیدکارگربه شناسنامه ۲47 و شماره ملی ۳۲۳05۲9901 در تاریخ1۳9۶/5/۲4 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از افراد ذیل:
1.مهناز کارگرزایچه 1۳4۶/۶1۲دختر متوفی

۲.حسن کارگر زایچه 1۳49/۶1۳ پسر متوفی
۳.مکتوبه کارگر زایچه 1۳51/۶75 دختر متوفی
4.ادیبه کارگر زایچه 1۳5۳/7۲9 دختر متوفی

5.فاطمه کارگر  زایچه 1۳58/81۳ دختر متوفی
۶.یوسف کارگر  زایچه 1۳۶5/5۳  پسر متوفی

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پاوه

مفقودی
 برگ سبز سواری پی کی نقره ای مدل 85 با شماره پالک 49۳م74ایران 8۲ با شماره 
درزی  نژاد  میر  کبری  سیده  شاسی 0۶088۶بنام  شماره  موتور m1۳1۳95178و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری پراید  جی تی ایکس مدل 88 با شماره پالک 118س۲۲ 
ایران 19 با شماره موتور ۳1150۳4و شماره شاسی s141۲۲88۳۲54۳8بنام پیوند 

قنبر پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب مرتضی خداجو ماسوله فرزند سلیمان به شماره دانشجویی 
9۳1۲0019 و شماره ملی ۲5809۲547۳ رشته علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فن 

آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری یک لول ته پر کالیبر 1۲ به شماره بدنه 791۳0107 و 
شماره کالسه 8۶4 متعلق به اینجانب ابوالقاسم نصرتی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بهشهر

 نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

اتحادیه اروپا سرگردان در 
بیراهه تحریم برای حفظ برجام 

 
با نزدیک شدن به موعد اعالم نظر دولت آمریکا درباره توافق هسته 
ای ، اتحادیه اروپا در تالش برای حفظ این توافق موسوم به برجام ، 
پای در بیراهه تحریم گذاشته که با هشدار صریح ایران دچار تشتت 
شده و ممکن است ســرانجام با اعالم تحریمهایی نمایشی درصدد 

راضی کردن آمریکا باشد. 
به گزارش زمان، برخی دیپلمات ها در حاشیه نشست وزیران امور 
خارجه عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ گفتند که 
این نتیجه به این معنی اســت که اتحادیه اروپا احتماال نمی تواند 
تا ضرب االجــل دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا برای اصالح 
توافق هســته ای ایران و گــروه 1+5 در تاریخ 1۲ مه، کاری انجام 

دهد.اتحادیه اروپا مایل اســت این توافق را کــه در ژوئیه ۲015 
حاصل شــد و موجب محدویت فعالیت های هســته ای ایران در 
ازای لغو تحریم های بین المللی این کشــور شده است، حفظ کند 
اما رئیس جمهور ترامپ بارها این توافــق را مورد انتقاد قرار داده 
و هشــدار داده اســت که اگر اروپایی ها آنچه وی نقاط ضعف این 
توافق می داند را اصالح نکنند، واشنگتن دیگر تحریم های مرتبط 
هســته ای ایران را تعلیق نخواهد کرد.فرانسه، انگلیس و آلمان در 
تالش برای پاســخگویی به انتقادات ترامپ علیه توافق هسته ای 
و تهران پیشــنهاد تحریم هایی را علیه ایران داده اند. آنها امیدوار 
بودند که این اقدام بتواند ترامپ را برای ماندن در توافق هسته ای 
متقاعد کند. اما در نشســت روز دوشنبه شــورای روابط خارجی 
اتحادیه اروپا این کشورها با مخالفت ایتالیا و سپس اتریش مواجه 
شــدند.یک دیپلمات در اینباره گفت: ممکن است توافق هسته ای 
در نهایت نابود شــود. بنابراین چرا باید تندروها را در ایران تقویت 
و فرصتهایمان برای دســت یافتن به قراردادهایی در این کشــور 

تضعیف کنیم.اما یک دیپلمات دیگر از یکی از کشورهای اروپایی 
طرف برجام امیدوار اســت که آنها بتوانند در هفته های پیش رو 
به موفقیت دســت یابند. وی گفت: این کشورها چهار هفته دیگر 
فرصــت دارند. ما قصــد داریم به آنجا )واشــنگتن( برویم و فقط 
به مدت زمان بیشــتری نیاز داریم.یک دیپلمــات اروپایی دیگر 
نیز گفت که بعید اســت این سه کشــور بتوانند تا اواسط ماه مه 
محدودیت های جدیدی را )علیه ایران( اعمال کنند.اتحادیه اروپا 
که در مجموع خواهان حفظ توافق هسته ای است، در نشست روز 
دوشــنبه با حضور ۲8 وزیر از کشــورهای عضو توافق کرد که در 
روزها و هفته های پیش رو روی این مســئله کار کند.هایکو ماس، 
وزیرامورخارجه آلمان گفت که این مسئله کماکان در دستور کار 
قرار دارد.اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم های کنونی خود علیه 
ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشر را تمدید کرد. این در حالی 
است که یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا گفته است واشنگتن 
از تالش های اروپا برای وضع تحریم های جدید استقبال می کند.
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برگزاری دهمین نشست مدیران 
صنعت نفت اصفهان

بهادری - اصفهان: دهمین نشست مدیران صنعت 
نفت اصفهان، با هماهنگی شرکت گاز استان اصفهان و 

حضور مدیران صنعت نفت اصفهان برگزار شد. 
در ابتدای این نشست که به میزبانی منطقه دو عملیات 
انتقال گاز در مجتمع تقویت فشار دهق برگزار شد، 
بازدیدی از تاسیسات آن و همچنین واحد ۲5توربین 
این مجتمع که به دست متخصصین ایرانی ساخته 
شده است، صورت گرفت. الزم به ذکر است، این سلسله 
نشست ها با هدف هم اندیشی و هم افزایی بیشتر شرکت 
های تابعه صنعت نفت اصفهان با ابتکار شرکت گاز استان 
اصفهان از سال 1۳9۲ آغاز شده که در دهمین دوره آن 
مقرر گردید کمیته ارتقاء سالمت کارکنان این صنعت 
با مسوولیت مرکز بهداشت و درمان نفت اصفهان و با 
حضور نمایندگان )HSE( شرکت های تابعه صنعت 
نفت اصفهان تشکیل و برنامه ریزی در خصوص اجرای 
برنامه های ارتقاء سالمت کارکنان این صنعت صورت 
پذیرد. شایان ذکر است، با تشکیل کمیته ارتقاء سالمت 
کارکنان شاخص هایی مثل وزن، فشارخون، قندخون، 
چربی خون و ... اندازه گیری شده و به منظور ارتقاء 
سالمت کارکنان، برنامه های سالمت شامل؛ آموزش، 
مشاوره در زمینه تغذیه و ورزش به کارکنان ارائه و در 
پایان طرح، جشنواره سالمت با حضور افرادی که موفق 
به کسب اهداف تعیین شده، گردیده اند، برگزار و تقدیر 
از برترین ها توسط شرکت ها و مدیریت های مختلف به 
صورت متمرکز و حتی االمکان در هفته ایمنی سال 97 

خواهد گرفت.

مسابقات دو و میدانی مردان استان 
مرکزی برگزار شد

فصل  آغاز  میدانی  و  دو  مسابقات  -اراک:   داودی 
مردان استان مرکزی روز جمعه در مجموعه ورزشی 

شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.
در این رقابت بیش از 100 ورزشکار از شهرستان های 
اراک، کمیجان، ساوه، شازند، فراهان، زرندیه و خمین 
در رده های مختلف سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
در  خمین  از  موسایی  علی  نونهاالن،  سنی  رده  در 
دو 100 متر، حسین جیریایی، علیرضا کمانی، علی 
احسان مقدم، حمیدرضا امیرآبادی، امیر حسین نجفی 
و حسین قاسمی هر ۶ نفر از اراک، به ترتیب در مواد 
۲00، 400، هزار و 500، سه هزار متر پیاده روی، پرش 
طول و پرتاب نیزه عنوان نخست رده سنی خود را به 

دست آوردند. 

خبر

بهره برداری از پروژه سردخانه کشتارگاه بلداجی 
در چهارمحال و بختیاری 

مصطفوی - چهارمحال و بختیاری: شهردار بلداجی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: این سردخانه با ظرفیت ۳00 الشه دام در راستای ارتقای بهداشت و 
سالمت عمومی مردم بخش بلداجی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال توسط 
شهرداری بلداجی اجرایی شد. محمد طهماسبی با اشاره به اینکه این طرح از 
اسفندماه سال گذشته آغاز و طی ۲ ماه راه اندازی شد افزود: جلوگیری از انتقال 
و انتشار بیماری های مشترک بین دام و انسان نظیر بیماری تب کریمه کنگو 
و الزام وزارت بهداشت مبنی بر نگهداری ۲4 ساعته گوشت در سردخانه پس 
از کشتار، از اهداف راه اندازی این طرح است. طهماسبی جلوگیری از تعطیل 
شدن کشتارگاه بلداجی و بی نیازی صنف قصابان بخش بلداجی به مراجعه به 

شهرهای دیگر و کاهش هزینه ها را از نتایج اجرای این طرح برشمرد.
 

 نیروهای مسلح در اجرای منویات رهبری
 پیشتاز هستند

سلیمانی- گلستان: ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و خراسان 
شمالی و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 گرگان گفت: نیروهای مسلح به 

ویژه ارتش سرافراز در اجرای منویات مقام معظم رهبری پیشتاز هستند.
امیر سرتیپ ۲ ستاد مهدی معمارباشی در کرسی تالوت و تفسیر قرآن کریم 
در دانشگاه گلستان با تبریک هفته ارتش اظهار کرد: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، دشمنان و کسانی که سالها در کشور ما حضور داشتند، منافع خود 
را به خطر دیدند و درصدد مقابله با این نهال نوپا که راهبردهای منطقه و 

خاورمیانه را برهم زده بود، برآمدند.
معمارباشی به عوامل موثر در پیروزی انقالب اشاره کرد و گفت: رهبری ارزشمند 
حضرت امام، حضور یکپارچه مردم و نقش ارزشمند ارتش و پیوستن نیروی 
دفاعی کشور به ملت در بحبوحه انقالب تاثیر بسیاری در پیروزی انقالب داشت.

وی تصریح کرد:  ارتش با پیوستن به توده های مردم در روزهای منتهی به 
پیروزی انقالب نقش بسیار مهمی در این مهم ایفا کرد.

ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و خراسان شمالی ادامه داد: دشمنان و 
معاندان انقالب با پدیده ارتش که رکن رکین انقالب بود مخالفت می کردند و 
شعار ارتش بی طبقه توحیدی و انحالل ارتش را در تجمعات اوایل انقالب سر 
می دادند. معمارباشی تصریح کرد: حضرت امام در ۲8 فروردین 58 با اعطای 
درفش ارتش به این نهاد تولد دیگری را برای ارتشیان سرافراز رقم زدند و به 

ملت اعالم کردند با حضور با صالبت از فرزندان انقالب دفاع کنند.
وی ادامه داد: حسن اعتماد حضرت امام به فرزندان خود پاسخ در خور شانی 
درپی داشت و تحرکات ضدانقالب و غائله های سال های نخست پیروزی 

انقالب خاتمه پیدا کرد.
وی گفت: تقدیم بیش از 48 هزار شهید در دفاع مقدس برگی دیگر از عشق و 

دلدادگی ارتشیان سرافراز به نظام و مردم است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 گرگان در ادامه اظهار کرد: امروز در عرصه 
دفاعی و نظامی نیروهای مسلح به ویژه ارتش در سطح منطقه از چنان اقتداری 

برخوردار است که اجازه تعرض به بیگانگان را نمی دهد.
امیر سرتیپ ۲ معمارباشی تصریح کرد: توان نظامی و فاعی نیروهای مسلح به 

هیچ عنوان قابل مذاکره یا معامله نیست.

خبر

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج گفت: مرحله 
انتخاب شهردار جدید می تواند سکوی پرتابی برای 

توسعه عمرانی شهرمان باشد.
رحیم خستو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار »پیام 
زمان« با بیان اینکه شهردار سابق کرج )اصغر نصیری( 
بهترین گزینه را برای بازگشت فضای وحدت و تعامل 
به بدنه مدیریت شهری این کالنشهر انتخاب کرد، 
بیان داشت: پایان همکاری آقای نصیری با شهرداری 
کرج به معنای انکار توانمندی های ایشان نیست، 
گاهی اختالف دیدگاه ها و بکارگیری روش های 
مختلف مدیریتی مانع از تداوم همکاری دو جانبه 
می شود، در غیر این صورت رفتن و ماندن به معنی 

فقدان صالحیت نیست.
و  رزومه  ارائه  روزهای  نصیری در  آقای  افزود:  وی 
تشریح توانمندیها و سوابق مدیریتی و اجرایی خود 
به اعضای شورای اسالمی شهر کرج به نکات مثبتی 
اشاره کردند که در نهایت نمایندگان مردم ایشان را 
برتر از سایر گزینه های مطرح دانستند؛ اما متاسفانه 
برنامه های ارائه شده در بستر اقدام و عمل نمود 

نداشت و حتی در برخی موارد اقدامات و انتصابات 
متضاد با صحبت ها و مذاکرات قبلی بود.

انتظار  بیان داشت:  این مسئول شهری همچنین 
ما از شهردار سابق کرج شفافیت، شایسته ساالری 
پروژه های  از مشکالت  انتصابات، گره گشایی  در 
سمت  به  حرکت  بزرگ،  کارهای  شروع  عمرانی، 
جلب مشارکت بخش خصوصی، استفاده از نیروهای 

نخبه، جوانگرایی و ایجاد منابع پایدار درآمدی بود، اما 
متاسفانه این موضوعات محقق نشد و امیدواریم که 

شهردار جدید از عهده این موارد برآید.
به گفته عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج، 
نمایندگان مردم در انتخاب شهردار جدید حساسیت 
های الزم را خواهند داشت و با دقت نظر بیشتری 
انتخاب می کنند تا فردی عهده دار این مسئولیت 

شود که توانایی های مدیریتی وی ثابت شده، آشنا 
به مشکالت کرج، کارآزموده و خوشنام باشد و برای 
لیست امید نیز اعتبار خوبی رقم بزند. خستو اظهار 
کرد: کرج در حال حاضر از مشکالت عدیده زیست 
محیطی، ترافیک، آلودگی هوا و مباحثی از این قبیل 
رنج می برد و در اقصی نقاط این کالنشهر معضل 
ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده می گردد که بی 
شک رفع این مشکالت از گذر مشارکت با بخش 
خصوصی و ایجاد منابع پایدار درآمدی ممکن است 
و امیدواریم که کلیددار جدید به این موارد دقت نظر 
الزم را داشته باشد. عضو شورای اسالمی شهر کرج 
ادامه داد: البته پسندیده بود که شرایط ادامه همکاری 
با آقای نصیری فراهم می شد و اهداف و برنامه ها 
در فضای تعامل و همکاری محقق می گشت، اما 
متاسفانه ایشان بنای همکاری سازنده و پاسخگویی 
الزم به نمایندگان مردم را نداشتند و ما به نقطه ای 
رسیدیم که چاره ای جز پذیرش استعفای شهردار 
نداشته باشیم تا کارها قفل نشده و کارِ مردم روی 

زمین نماند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج:

انتخاب شهردار جدید؛ سکوی پرتابی برای توسعه عمرانی شهر

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی)نوبت اول(
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کانون 

کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی کرج )نوبت اول(

 در روز سه شنبه مورخ 97/3/1 ساعت 14 درمحل کرج سه راه رجایی شهر بلوار 
امام جعفر صادق مسجد امام جعفرصادق برگزار می گردد . ازکلیه داوطلبان اعضای 
شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین 

مجمع حضور بهم رسانند.
یاد آوری می شود : 1- درصورتیکه حضور عضوی درمجمع میسرنباشد می تواند 
نماید  واگذار  خود  االختیار  تام  نماینده  رابه  خود  ازسوی  رأی  واعمال  حضور  حق 
دراین صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش ازسه عضو را بپذیرد وهرشخص 
غیرعضو تنها یک رأی خواهد داشت .اضافه  می شود برگه های نمایندگی مزبور 
با امضاء اکثریت هیات مدیره وبازرس تعاونی معتبر خواهد بود .بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 30 روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
وکارت  درتعاونی  موید عضویت  مدارک  داشتن  بادر دست  خود  نماینده  همراه  به 
شناسایی معتبر درمحل دفتر تعاونی حاضر وپس از احراز هویت طرفین ،عضویت 
متقاضی واهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید وبرگه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- اعضای که تمایل به کاندیدا توری هیات مدیره / بازرسان را دارند درخواست 
دعوت  آگهی  انتشار  ازتاریخ  روز   )7( مدت  حداکثر ظرف  )فرم مشخصات(  کتبی 
مدرک   – شناسنامه  صفحات  )کپی  الزم  مدارک  داشتن  همراه  به  عمومی  مجمع 
تحصیلی ،تخصصی وتجربی – کارت ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و2 قطعه 

عکس(دربه دفتر تعاونی تحویل نمایند.
3- این مجمع بانصف بعالوه یک رسمیت یافته ومصوبات آن درصورت عدم مغایرت 

باضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم ازحاضر وغایب نافذ ومعتبر خواهد بود.
 دستور جلسه:

1- گزارش کتبی هیات مدیره ازعملکرد سال 96
2-گزارش کتبی بازرس ازعملکرد سال 96

3-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 96شامل عملکرد ،سود وزیان وترازنامه
4-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 97

5-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی
هیات مدیره6-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

آگهي فقدان سند مالکیت
جهاد  سازمان  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
کشاورزی استان بموجب درخواست کتبی منضم به دوبرگ 
به  مالکیت  سند  هستند  مدعی   ، مصدق  محلی  استشهاد 
واعیان  عرصه  ششدانگ  به  مربوط  سریال788120  شماره 
 645 از  454فرعی  پالک  تحت  دزک  در  واقع  خانه  یکباب 
انگاري مفقود گردیده وتقاضای صدور  ـ اصلی دراثر سهل 
آیین   120 ماده  مطابق  مراتب   است  نموده  را  المثني  سند 
نامه قانون ثبت اسنادوامالک  آگهي میشود هرکس مدعي 
انجام معامله )غیر ازآنچه در آگهي ذکر شده ( نسبت به آن 
از  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  میتواند  
تاریخ انتشار این آگهي تا  ده روزبا ارایه اصل سند مالکیت 
یاسند معامله  به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار 
نماید. بدیهی است  را کتبًا  تسلیم  اعتراض خود  مراجعه و 
نگردد. اعتراضی واصل  ازانقضای مهلت مذکورچنانچه  پس 
یا در صورت  وجود اعتراض اصل سند یا سند معامله  ارائه 
نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضي تسلیم 

خواهد شد./       تاریخ انتشار: 1397/01/29
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان کیار - سیدمهدی حسینی ایرانی 

مفقودی
موتور بشماره  1۳95سفیدروغنی  سمندمدل  سواری  )مادر(کمپانی   سندمالکیت 

پالک  شاسیNAAC91CEXGF09۳۶4۳شماره  1۲4شماره   k   08۶0547
وازدرجه  مفقودگردیده  طالشی  رضایی  سیداسماعیل  7۲بنام  78۶ی4۶ایران 

اعتبارساقط می باشد.
جویبار 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به این که آقای/ خانم سعید رحمتی ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تایید شده 
ثبتی  پالک  دانگ  مالکیت شش  سند  که  نموده  اعالم  مالکیت  المثنی سن  جهت 
10۳71 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه االرد رباط کریم که سند مالکیت آن در 
صفحه 101 جلد 907 بنام سعید رحیمی ثبت شده است. سپس بموجب سند رهنی 
شماره ۳۶8۶8 – ۲/7 /9۲ دفتر ۲۳ رباط کریم در رهن بانک  مسکن رباط کریم قرار 
گرفته است. به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 1۲0 قانون ثبت یک نوبت منتشر 
تا چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یادیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسیدن 
دریافت نماید . در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقراتت اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی مباشد. م الف 105 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی فروش اموال غیر منقول
حسب تقاضای محکوم له حمیدرضا ابراهیمی در پرونده کالسه9۶009۳از شعبه اول 
اجرا دادگستری گیالنغرب مبنی بر فروش اموال غیر منقول یک واحد منزل مسکونی 
به شماره ملک ۳454فرعی از ۲74۲فرعی از ۲۶57فرعی از یک اصلی ملکی غالم 
ابراهیمی در دفتر صفحه به شماره واقع  در اسالم آبادغرب شهرک ولیعصر که توسط 
کارشناس دادگستری ارزش کل شش دانگ آن به مبلغ ۲10میلیون تومان ارزیابی 
احکام  اجرای  محل  مورخه 1۲اردیبهشت1۳97ساعت 11صبح  برای  است  گردیده 
حقوقی به مزایده گذاشته می شود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند 
میتوانند 5روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا با هماهنگی این اجرا از ملک مورد 
مزایده بازدید نمایند.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
از سوی خریدار فروخته خواهد شد.در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. 

مجوز ارشاد۲۳
دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگستری اسالم آبادغرب-محمد صیدمحمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ایران حاجی ملکی دارای شناسنامه شماره ۳۳۲9971991بشرح دادخواست به 
کالسه 97/۳0 از این شورا   درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان برزو حاجی ملکی بشناسنامه 194در تاریخ14/1/1۳97اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به:1-نجات حاجی 

ملکی ش ملی ۳۳۲97۲7950 فرزند برزو پسر متوفی
۲-فرشید حاجی ملکی شماره ملی ۳۳۲97۲7470 فرزند برزو پسر متوفی
۳-پوران حاجی ملکی شماره ملی۳۳۲0088149 فرزند برزو دختر متوفی
4-ایران حاجی ملکی شماره ملی۳۳۲9971991فرزند برزو دختر متوفی
5-الهام حاجی ملکی شماره ملی ۳۳۲01۳184۲فرزند برزو دختر متوفی

۶-ربابه احمدی شماره ملی شماره ملی ۳۳۲97۲۲۶۲۲ همسر 
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 شماره۲4
رئیس شعبه اول حصروراثت شورای حل اختالف بخش گواور،محمد سنگ شکن

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

سند ثبتی
برابر رای شماره ۲۲48-1۳9۶هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای صیدحسین صادقی انجیرکی  
فرزند فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 78صادره از اسالم آبادغرب در  یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 148.98متر مربع پالک۲۶41فرعی از 1 اصلی واقع در 
اسالم آبادغرب شهرستانی کوچه پنجم شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک 
اولیه  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 
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 ۲ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۲9فروردین ماه1۳9۶

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۶اردیبهشت ماه 1۳97
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد23

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابراهیم  فرزند  الدین خالدیان  آقای شمس  این شعبه  پرونده کالسه 9۶0۳۶9  در 
دادخواستی به طرفیت آقای محمد رضا شریفی فرزند اسداهلل به خواسته الزام به 
دعوی  اصحاب  اظهارات  استماع  منظور  به  نیز  دادگاه  و  نموده  انتقال سند مطرح 
به  توجه  با  است.  نموده  تعیین  ظهر   11 ساعت   94/4/۲7 مورخه  رسیدگی  وقت 
اینکه خوانده ی پرونده مجهول المکان میباشد لذا بنا به درخواست خواهان و به 
امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  تجویز ماده 7۳ 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 4692 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج

آگهی فقدان سند
خانم فرنگیس قنواتی با تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 8۳ماهشهر 
مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع ازششدانگ پالک11/۶08واقع دربخش 
ثبت  نام محمد رشید گرگیان  ثبت 4595به  ده/10اهوازدرصفحه ۳10دفتر۲5ذیل 
وسند مالکیت صادروتسلیم گردیده و برابرسندقطعی شماره817۶-8۳/1۲/5دفترخانه 
8۳ماهشهرنامبرده انتقال قطعی یافته که به علت جابه جایی مفقود گردیده لذا به 
دستورتبصره یک اصالحی ماده 1۲0مالکیت نزد خود می باشد می تواندظرف مدت 
ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم دارد ودرغیر اینصورت 
پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر 

خواهد شد.شماره م الف )1۶/۳۶(
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم هه تاو احمدی فرزند علی

به  احمدی  تاو  هه  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کفچه  پیام  آقای  خواهان 
خواسته دعاوی غیر مالی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709988710400047 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/0۲ ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:4695 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

 رونوشت گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  1۳۶به  شناسنامه  شماره  دارای  پور   ذبیح  عباس 
10/۶۶/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده 
شادروان محرم رستم پور نقیبی  شناسنامه در تاریخ 97/1/17 اقامتگاه  دائمی خود 

بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت  عبارتند از 
1-عباس ذبیح پور تراجی فرزند بابا و محرم شماره شناسنامه 1۳۶ متولد 1۳4۳ محل 

تولد بابل  پسر متوفی 
۲- رستم ذبیح پور تراجی  فرزند بابا و محرم شماره شناسنامه 1۳7 متولد 1۳44 

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

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

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  اختالف  دوم حل  دادنامه شماره صادره 578-9۶/۶/۲9از شعبه  موجب  به   
فریدونکنار و پرونده کالسه 9۶0۶98احکام مدنی آقای احسان موسی زاده به نشانی 
خیابان 1۶ متری روبروی راهنمایی و رانندگی منزل شخصی محکوم  است به پرداخت 
بابت  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/۶۶۶/۶۶۶ریال  مبلغ 100 میلیون ریال 
تاخیر تادیه و مبلغ ۲/۶۳0/000ریال هزینه دادرسی در حق آقای بهمن نفریبا وکالت 
خان بابانتاج و  ابراهیم تبار پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه دیوانی در 
حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث آقای محمدرضا صفری یک قطعه زمین با 
نکنار  فریدو  واقع در  از بخش ۲فریدونکنار  از 119 فرعی  اصلی  ثبتی 8۲4  شماره 
خیابان ۲4 متری ساحلی جنب مدرسه نریمانی به مساحت ۶00 متر مربع به میزان 
477 سهم مشاع ششصد سهم  عرصه و اعیان با حدود اربعه شمال به طول ۲0 متر 
و وصل به پالک مجاور و شرق به طول ۳0 متر با پالک مجاور و جنوب طول ۲0 
متر وصل به  خیابان 10 متری غربا ۳0 متر وصل  به پالک مجاور را معرفی و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۳/500/000/000ریال قیمت گذاری گردیده که در 
تاریخ دوشنبه 97/۲/17ساعت 9:45 تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام 
دادگاه فریدون کنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد 
بازدید از اموال مورد مزایده دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه 
نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین 
برنده مزایده در روز مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق  مقررات 

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قنادپرداخت خواهد شد

شهردار  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
باغستان با اشاره به ضرورت تامین بخش اعظم 
درآمدهای مورد نیاز مدیریت شهری از طریق 
جذب سرمایه های خارج از شهر، از تالش برای 
شناسایی و معرفی جاذبه های سرمایه گذاری 

طی ماه های آتی خبر داد.
حسن رنجبر درنشست هم اندیشی با اصحاب 
شهرداری  که  مطلب  این  بیان  ضمن  خبر، 
نیاز  مالی،  فشارهای  از  رهایی  باغستان جهت 
های  حوزه  در  گذاران  سرمایه  به جذب  مبرم 
اظهارداشت:  دارد،  صنعتی  و  شهری  مختلف 
واضح است که سنگینی بدهی های شهرداری 
که میراث ادوار گذشته می باشد مانع بزرگی 
درمسیرعمران و توسعه شهری خواهد بود لذا 
برآنیم تا طی یک برنامه فشرده، ضمن بررسی و 
شناسایی نقاط قوت شهر، عالقمندان به سرمایه 
گذاری در باغستان را طی همایشی تخصصی با 
این فرصت ها آشنا ساخته و آنها را به حضور فعال 

در باغستان  ترغیب کنیم.
وی تصویب پروژه های متعدد برای سال 97 را 

مورد اشاره قرار داده و تصریح کرد: به طور قطع 
های  موفقیت درجذب سرمایه  عدم  درصورت 
خارج از شهر، روند اجرای این طرح ها به کندی 
پیش خواهد رفت از این روی، مجموعه مدیریت 
شهری عزم خود را بر رفع موانع تا حصول نتیجه 

قطعی و مناسب، جزم کرده است.
شهردار در بخش دیگری از این نشست، باغستان 
را از جمله مبادی ورودی پایتخت برشمرده و 
گفت: متاسفانه این شهر 100 هزار نفری علی 
رغم عدم برخورداری از زیرساخت های شهری، 
 1۲ تهران  به  جانبه  یک  بارخدمات  همچنان 
میلیون نفری را بر دوش می کشد اما دریغ از 
کمترین توجه از سوی شهرداری تهران به این 

منطقه.
رنجبر ادامه داد: اغلب صنایع آالینده تهران به 
شهرهای اقماری اطراف از جمله باغستان هدایت 
شده اند و این درحالیست که هیچ یک از این 
صنایع عوارضی به شهرداری های این شهرها  
نمی پردازند. در واقع درآمدهای حاصل از فعالیت 
این صنایع به حساب تهران واریز می شوند و 

مدیریت  و  مردم  سهم  آنها  گی  آالینده  فقط 
با اشاره  های شهری اطراف پایتخت است.وی 
به  زیرساختی  امکانات  گسترش  ضرورت  به 
منظور افزایش بسترهای درآمدزا و به تبع آن، 
ارتقای سطح رفاه شهری مردم درمناطقی نظیر 
باغستان، بر لزوم بازنگری در روند فعلی تاکید 

ورزید.  
با  شهر  این  اظهارداشت:  باغستان  شهردار 
پراکندگی گسترده جمعیتی در موقعیت های 
سویی  از  و  است  مواجه  جغرافیایی  مختلف 
کلیه  ارائه  به  موظف  را  مدیریت شهری، خود 
شهروندان  به  زیرساختی  و  رفاهی  خدمات 
باغستان در هر نقطه از این منطقه می داند اما 

تسریع در روند انجام این وظیفه، منوط به نگاهی 
متفاوت به سیر کنونی درآمدهای ذکر شده است 
تا از این گذر، شرایط الزم اقتصادی برای توسعه 

شهری فراهم گردد. 
رنجبر برتالش همه جانبه مجموعه شهرداری و 
شورای اسالمی باغستان در راستای تحقق اهداف 
شهری به منظور جلب رضایت ساکنان این خطه 

تاکید ورزید. 
در این نشست که به همت واحد روابط عمومی 
شهرداری باغستان برگزار شد فتح اله شکوری 
بسطام، رئیس شورای اسالمی این شهر نیزحضور 
داشت و طی آن از خبرنگاران حاضر با اهدا لوح 

تقدیر وهدایایی، قدردانی به عمل آمد.

شهردار باغستان خبر داد:

شناسایی و معرفی جاذبه های سرمایه گذاری 
بارخدمات یک جانبه به تهران، بر دوش باغستان
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 استقرار ایستگاه سیار صدور 
کارت هوشمند ملی درنمایشگاه 

 رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: به زودی کارت هوشمند ملی در دفاتر 
اسناد رسمی و در تنظیم سند استفاده می شود.

حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور در آئین امضاء تفاهم نامه 
بن های  تعریف  برای  شهر  بانک  و  کشور  احوال  ثبت  سازمان  فیمابین 
نمایشگاه بین المللی کتاب بر روی کارت های ملی هوشمند ملی با بیان اینکه 
از مدیرعامل بانک شهر و از معاونت فناوری ثبت احوال تشکر ویژه دارم 
که در مدت زمان کوتاه موفق شدم این مهم یعنی تزریق اعتبار بن خرید 
کتاب نمایشگاه بر روی کارت ملی هوشمند را انجام دهند، گفت: امروز این 

تفاهم نامه امضاء می شود که امیدوارم ثمرات آن را ببینیم.
وی با بیان اینکه در تعطیالت نوروز مدیرعامل بانک شهر درخواست خود 
را مطرح کرد و از همان زمان استارت کار خورده شد، گفت: ثبت احوال 
در سالیان اخیر تحوالت زیاد و نوینی داشته است و از نظر فناوری و توسعه 

الکترونیک در رتبه های اول قرار دارد.
امکان صدور  ۲.5 میلیون کارت هوشمند ملی روزانه به صورت سه شیفت

درخشان نیا با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم ثبت احوال که وزیر کشور 
نیز بر آن تاکید داشته است، پروژه کارت هوشمند ملی بود که موفق شدیم با 
وجود وقفه این مهم را از سال 94 سرعت ببخشیم، گفت: امروز بیش از 4۲ 
میلیون نفر عملیات پیش ثبت نام را انجام داده و 40 میلیون نفر نیز عملیات 
تکمیل ثبت نام را انجام داده اند که برای ۳8 میلیون نفر از آنها کارت ملی 
صادر شده است؛ این در حالیست که ۶0 میلیون نفر واجد شرایط هستند 
و اگر سازمان برنامه و بودجه همکاری الزم را در تخصیص سال 9۶ انجام 
دهد ثبت احوال می تواند تمام وظایف خود را به خوبی انجام دهد و امسال 
پایان پروژه کارت هوشمند را اعالم می کنیم چرا که ظرفیت تولید کارت 
ملی هوشمند افزایش یافته و می توانیم ۲.5 میلیون کارت در روز به صورت 
سه شیفت صادر کنیم. رییس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه همکاری با 
بانک شهر و وزارت ارشاد برای پوشش نمایشگاه کتاب را که یک واقعه بزرگ 
فرهنگی است، به فال نیک می گیریم،  گفت: در نمایشگاه کتاب نیز ایستگاه 
سیار کارت هوشمند ملی مستقر خواهیم کرد و متناسب با استقبال ممکن 

است تعداد آنها را نیز افزایش دهیم.

۲۰درصد معتادان تحصیالت عالیه دارند

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 
۶4 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین ۲7 درصد از افراد 

15 تا ۶4 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.
حمید صرامی در همایش مددکاری اجتماعی و اخالق اجتماعی با بیان 
از  درصد  طالق ها،۳0  از  درصد  همسرآزاری ها، 55  از  درصد  اینکه ۶5 
کودک آزاری ها و ۲5 درصد از قتل های عمد به اعتیاد مرتبط است، افزود: 
۲۳ درصد از خشونت ها و نزاع ها، ۲0 درصد از جرائم منکراتی و 10 درصد 

از جرائم مالی نیز به نوعی با مصرف مواد مخدر مرتبط هستند.
وی با مطرح کردن این پرسش که چرا حل معضل اعتیاد از منظر مقام 
معظم رهبری از اولویت برخوردار است؟ اظهار کرد: ۲0 درصد از مصرف 
تا  دیپلم  فوق  کردگان،  تحصیل  میان  از  مخدر  مواد  مستمر  کنندگان 
دکتری هستند. همچنین 87 درصد از مصرف کنندگان نیز افراد دارای 
شغل رسمی یا کاذب هستند. همچنین کودکان، نوجوان و جوانان نیز به 

این آسیب وارد شده اند.
به گفته صرامی 15۶ هزار نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر از میان ۲ 
میلیون و 800 هزار نفر آنها، زنان و دختران هستند. همچنین با توجه به 
ورود افراد مجرد و متاهل به این حوزه نشان می دهد همه اقشار و گروه ها 

آسیب دیده اند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف 
مواد مخدر در ۳ دهه گذشته، اظهار کرد: اگرچه خرده نظام های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمینه تقویت آسیب های اجتماعی را رقم 
زده اند، اما در جامعه ای که اخالق اجتماعی در فرهنگ کاهش می یابد، 

آسیب های اجتماعی افزایش می یابد و سهم اعتیاد نیز بیشتر می شود.
وی با اشاره به دو ویژگی ایجاد تحول اخالقی و اجتماعی جوامع، تصریح 
عمق  کاهش  و  کمی  شکل  به  اجتماعی  آسیب های  آمار  کاهش  کرد: 
بی اخالقی ها به شکل کیفی از جمله این ویژگی هاست. این به آن معناست 
که افراد نباید در مأل عام دست به انجام یک آسیب بزنند. این درحالیست 
که در سالهای اخیر در حوزه  آسیب های اجتماعی افراد در مالءعام اقدام 

به انجام بزه می کنند.

خبر

 افزایش حقوق مستمری بگیران 
حداقل بگیر تأمین اجتماعی

حقوق  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی 

تا سقف 19 و نیم درصد افزایش یافت.
به گزارش پیام زمان ، سید تقی نوربخش از افزایش 
حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تأمین 
اجتماعی تا سقف 19 و نیم درصد خبر داد و گفت: 
زودی مشخص  به  افزایش حقوق سایر سطوح هم 
خواهد شد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
شاغالن،  دستمزد  سطوح  تعیین  از  بعد  ساله  هر 
افزایش حقوق مستمری بگیران مشخص می شود که 
امسال به علت تأخیر در برگزاری جلسه مذکور این 
افزایش حقوق مشخص نشده است. وی ادامه داد: از 
آنجا که امسال در تعیین دستمزد شاغالن هم درصد 
و هم رقم ثابت وجود داشت، محاسبات تعیین رقم 
مستمری بگیران باید با دقت بیشتری انجام شود و این 
دستمزد متناسب با نرخ تورم، درصد حقوق شاغالن و 

تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص می شود.
نوربخش اظهار امیدواری کرد که هیأت وزیران قبل 
از زمان پرداخت مستمری که از بیستم هر ماه شروع 

می شود، مصوبه را دریافت و اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین وعده 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را تا پایان سال 97 
به شرط پرداخت شدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی 
داد و اظهار داشت: خوشبختانه مجلس شورای اسالمی 
در بودجه سال 97 دولت را مکلف به پرداخت 50 
از مطالبات سازمان کرده است  تومان  هزار میلیارد 
که به شرط اجرایی شدن شرایط برای همسان سازی 
حقوق ها مهیا می شود. نوربخش با بیان این که سازمان 
تأمین اجتماعی تاکنون 10 هزار میلیارد تومان بابت 
در  افزود:  است،  کرده  هزینه  حقوق  همسان سازی 
سال 88 مرحله نخست همسان سازی انجام و دولت 
دهم متعهد به پرداخت ۲۳00میلیارد تومان شد که 

متأسفانه وعده خود را عملی نکرد

اعالم جزئیات پرداخت هزینه 
عائله مندی و بیمه بازنشستگان کشوری

کرد:  اعالم  کشور  کل  بودجه  و  برنامه  سازمان 
صندوق بازنشستگی کشوری براساس ضوابط اجرایی 
قانون بودجه سال 1۳97 کل کشور، باید نسبت به 
پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اوالد و عیدی برای 

بازنشستگان دستگاه های اجرایی اقدام کند.
کرد:  اعالم  کشور  کل  بودجه  و  برنامه  سازمان 
صندوق بازنشستگی کشوری براساس ضوابط اجرایی 
قانون بودجه سال 1۳97 کل کشور، باید نسبت به 
عیدی  و  اوالد  عائله مندی،  هزینه  کمک  پرداخت 
برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های 
مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از اعتبارات 

هزینه ای آنها قبالً کسر شده است، اقدام کند.
بیمه  برای حق  اجرایی  براین اساس، سهم دستگاه  
بیمه  سازمان  توسط  کشوری،  بازنشستگان  درمان 
سالمت ایران پرداخت می شود. همچنین بر اساس 
این ماده، سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه 
کشوری،  بازنشستگی  صندوق  بازنشسته  ایثارگران 
پرداخت  آنان  اشتغال  اجرایی، زمان  توسط دستگاه 
می شود. طبق ماده شش ضوابط اجرایی قانون بودجه 
به  مربوط  هزینه های  سال 1۳97 کل کشور، سایر 
بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه 
فوت، حق بیمه عمر و حوادث، توسط دستگاه های 

اجرایی ذی ربط پرداخت خواهد شد.

خبر

پایگاه اطالع رسانی پلیس: وزیر کشور دستور داد با کسانی که اقدام 
به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و از این 

قبیل اقدامات می کنند، باید طبق قانون برخورد کرد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: با کسانی که اقدام به کشف 
حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقدامات از 
این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار می روند، می کنند، باید به 
طور مناسب این موارد تخلف به آن ها تفهیم شده و طبق قانون 
برخورد شود. وزیر کشور گفت: تعداد سازمان های مردم نهاد های 
فعال در حوزه عفاف و حجاب کم هستند که با توجه به این که 
مسئله حجاب مسئله ای اجتماعی است و باید از طریق اجتماعی 
به آن پاسخ دهیم لذا ارائه مجوز به سازمان های مردم نهاد متقاضی 
فعالیت در حوزه عفاف و حجاب تسهیل می شود هر چند تنها ارائه 
مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمند سازی و ایجاد گفتمان 
دقیق بین این »ان جی او ها« اقدام کرد. وزیر کشور با تاکید بر لزوم 
حمایت جدی از تولید پوشاک ایرانی اسالمی، گفت: شهرداری ها 
موظف خواهند بود که به این تولید کنندگان در عرضه و فروش 

محصوالتشان در ارائه نمایشگاه ها تسهیالت ویژه در نظر بگیرند.

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه تحت عنوان 
حق مدیریت دارویی به جای حق فنی سابق، ممنوع شد.

به گزارش  از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان روز سه 
شنبه با بررسی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت حق 
مدیریت دارویی از نسخه های بیماران توسط داروخانه ها  و استماع 
نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات موافقان و مخالفان، دریافت 
هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به 
جز در مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /5۳79ت 
51700ه  مورخ ۲۳ فروردین ماه سال 94 هیأت دولت را باطل 

اعالم کرد.
حق فنی داروخانه ها پیشتر در سال 9۳ با رأی هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری ممنوع شده بود.
گفتنی است چندی پیش نیز با ابطال مصوبه اخذ آبونمان گاز از 
مشترکین و ممنوع شدن دریافت آن، شرکت گاز ماه بعد با دور 
زدن قانون  و حذف ظاهری آبونمان، هزینه خدمات مشترکین را 
جایگزین آن کرده بود که با عکس العمل فوری دیوان عدالت اداری، 
دریافت وجه تحت عنوان هزینه خدمات مشترکین نیز ممنوع شد.

دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از تصویب آیین نامه 
طرح ترافیک خبرنگاران، خبر داد.

ترافیک  طرح  نامه  آیین  اینکه  بیان  با   ، کرونی  علی  محمد   
خبرنگاران به تصویب کمیسیون حمل و نقل شورای شهر رسید 
گفت: این آیین نامه از سوی  معاونت حمل و نقل به شورا ارائه شده 

که در نهایت با کمی تغییرات تصویب شد.
وی با بیان اینکه تعریف روزنامه نگاری، خبرنگاری و عکاس خبری 
تغییر و در بعضی موارد حذف شد گفت: برخی قیدو بندها بعدا 

دست و پاگیر می شود که نهایتا آنها را حذف کردیم.
کرونی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه افرادی که دارای قرارداد کار 
معین با رسانه هستند باید مدارکی همچون بیمه نامه خبرنگاری 
خود را در سامانه وارد کنند و اگر بیمه نامه خبرنگاری ندارند ده 
اثر خود را در شش ماه گذشته بر روی سامانه آپلود کنند گفت:  
هچنین معاونت حمل و نقل موظف شد که لیست تمامی افرادی 
که در قالب خبرنگاری طرح ترافیک می گیرند را در سایت بارگزاری 
کند. وی افزود: کال ۳500 سهمیه موارد خاص وجود دارد که سعی 

می شود بخش زیادی از آنها به خبرنگاران اختصاص داده شود.

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از 
وجود 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد 
و گفت: آماده همکاری با نهادهای مربوط هستیم 
تا با هم افزایی و البته پیگیری متمرکز بتوانیم کار 
بازگشت این کودکان را به مدرسه به نتیجه برسانیم.

رضوان حکیم زاده ، با بیان اینکه آموزش و پررش 
بیسوادی  مبادی  انسداد  اصلی  متولی  عنوان  به 
و بازماندگان از تحصیل فعالیت می کند به ایسنا 
اظهار داشت : الزم است مابقی دستگاه ها از انجام 
فعالیت های موازی در این زمینه اجتناب کنند. به 
اصلی  تولی گری  بپذیرند  اگر همه  نظر می رسد 
برعهده ماست و دیگران می توانند به ما کمک کنند 

شاهد دستاوردهای بهتری خواهیم بود.
وی افزود: مجموعه اقدامات ما از سال 9۲ منجر 
به بازگشت و آموزش 14۳ هزار کودک بازمانده از 
تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ 
ثبت نام  در دوره ابتدایی به 98.1۳ درصد در سال 

9۶ رسیده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده و مشکالتی که 
کودکان بازمانده دارند گفت: انتظار ما این است که 
همه نهادهای ذیربط با آموزش و پرورش همکاری 

داشته باشند. از جمله مهمترین اقداماتی که دراین 
زمینه انجام شده تشکیل شورای راهبری انسداد 
مبادی بیسوادی در استان ها به منظور تسریع و 

تسهیل در امور است.

حکیم زاده ادامه داد: البته شیوه نامه اجرایی انسداد 
مبادی بیسوادی در سال 9۲ به ادارات کل استان ها 
ارسال و دبیرخانه کشوری آن در آذربایجان شرقی 
مستقر شده است و ما متناسب با شرایط، برنامه 
عملی در استان ها پیاده کرده ایم.  هر ساله آمار 
اختیار  در  تفکیک  به  را  تحصیل  از  بازماندگان 
استان ها قرار می دهیم و از آن ها می خواهیم این 
کودکان را به صورت موردی مورد توجه قرار داده 

و به مدرسه برگردانند.
وی درباره آمار بازماندگان از تحصیل و اختالفات 
فهرست  گفت:  نیز  زمینه  این  در  موجود  آماری 
موجود که در آن بازماندگان با مشخصات کامل 
از  بازمانده  هزار   140 رقم  شده  درج  و  احصاء 
تحصیل را نشان می دهد که تمام تالش ما این 
است با بررسی نقطه به نقطه بتوانیم کودکان را به 
مدرسه برگردانیم.  آماده همکاری هستیم تا با هم 
افزایی و همکاری و البته پیگیری متمرکز بتوانیم کار 

را به نتیجه برسانیم.

وجود 1۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور

ویی  یت دار یافت حق مدیر در
وخانه ها ممنوع شد توسط دار

ح ترافیک«  آیین نامه »طر
خبرنگاران تصویب شد

 برخورد جدی با
وهای  بي حجاب  خودر

این که  بر  تاکید  با  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه  در  قیمت گذاری 
در اختیار بازار نیست، گفت: از گذشته هم روال بر 
این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
قیمت گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو اقدام کرده 
و کلیه موارد قیمت گذاری در حیطه اختیارات این 

سازمان است.
دکتر کیانوش جهانپور ، درباره نوسانات اخیر بازار ارز 
و تاثیر آن بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: 
در صورتیکه مردم با مواردی مبنی بر نایاب بودن 
اگر حس کردند  یا  یا کمبود دارو مواجه شدند و 
داروخانه ای داروی مورد نظرشان را در اختیارشان 
قرار نمی دهد،   با سامانه تلفنی 190 که در سراسر 
کشور پاسخگوست، تماس بگیرند. همکاران ما در این 
سامانه ابتدا افراد را راهنمایی می کند که دارویشان را 
از کجا تهیه کنند و در مرحله دوم هم اگر گزارشی 
مبنی بر تخلف وجود داشت، قطعا پیگیری شده و با 
متخلف احتمالی بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری در حوزه دارو و بسیاری 
از اقالم و تجهیزات پزشکی موضوعی نیست که در 
اختیار بازار باشد، به ایسنا گفت:: از گذشته هم روال 

بر این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
قیمت گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو اقدام کرده 
و کلیه موارد قیمت گذاری در حیطه اختیارات این 
سازمان است. بنابراین اینطور نیست که با باال و پایین 
رفتن ارز یا هر چیز دیگری، بازار خودش  اقدام کرده، 

قیمت را باال و پایین برد و نرخ را تغییر دهد.
جهانپور با تاکید بر اینکه سیستم مانیتوریگ سازمان 
غذا و دارو دائما بازار دارویی کشور را رصد می کند، 
بروز موارد  از زمان  از قبل  بر همین اساس  افزود: 
کمبود یک دارو، آن را از طریق تولیدکننده داخلی یا 
از طریق واردات تامین کرده و در اختیار شرکت های 
پخش قرار می دهد تا شاهد کمبود نباشیم. بنابراین 
این موضوع که اگر امروز نرخ ارز تغییر کرد، فردا دارو 
در بازار دچار کمبود می شود، درست نیست و چنین 
مشکلی در کشور وجود ندارد. در عین حال دولت هم 
با توجه به استراتژیک بودن دارو به صورت مستقیم 

وارد عمل شد و بالفاصله بعد از بروز نوسانات ارزی، 
ریاست جمهور، معاون اول رییس جمهور، رییس 
بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور رسما اعالم کردند که دارو به صورت خاص 
تامین می شود و حتی برای مابه التفاوتی که بین ارز 
تک نرخی با نرخ ارز مرجع که قبال دارو با آن وارد 
تا در سطح عرضه  می شد، اختصاص خواهند داد 

بیماران دچار تفاوت قیمت بارزی نشوند.
جهانپور افزود: بنابراین فضای روانی ایجاد شده در 
بازار، فضایی واقعی نیست. هر کسی در تامین دارویش 
مشکل دارد، جهت گرفتن مشاوره، راهنمایی و یافتن 
تماس  سامانه 190  با  دارویش  کردن  پیدا  روش 
بگیرد. باید توجه کرد که از میان بیش از ۲500 قلم 
دارویی که در بازار دارویی کشور موجود است، در 
سال های اخیر و بویژه بعد از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، هیچگاه بیش از ۶0 تا ۶5 قلم کمبود دارویی 

آن هم به صورت مقطعی نداشته ایم. در حال حاضر 
هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و همه چیز بازار دارو 
روال عادی خود را طی می کند. حمایت های بیمه ای 
هم سرجای خودش است و حمایت های جدیدی 
چون جبران مابه التفاوت نرخ ارز از سوی دولت نیز 
انجام می شود. تولید و واردات هم سرجای خود بوده 

و مشکلی در حوزه دارو وجود ندارد.
نگرانی   کشور  دارویی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
برای آینده نداریم، گفت: در حال حاضر داروخانه ها 
فاکتورهای دارویی صادر می کنند. باید توجه کرد که 
نرخ مصوب  فاکتوری خالف  هیچ داروخانه ای هم 
تخلف  سند  یک  برایش  زیرا  کرد،  نخواهد  صادر 
محسوب می شود. در حوزه تجهیزات پزشکی هم 
شرایط مشابهی حاکم است و قیمت گذاری طبق 
تفویضی که از قبل از سوی دولت به وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو انجام شده، انجام خواهد شد 
و در حوزه اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان 
غذا و دارو است. این کمیسیون نظرات پیشنهادی 
سندیکاها و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 

اخذ و بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی احمدوندی فرزندمحمد تقی  

آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند محمد  پور  فاطمه صید  خانم   خواهان 
مجتبی احمدوندی فرزند محمد تقی به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶0998۶۶10۲017۲1  شعبه 
۳دادگاه خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد)دوم حقوقی سابق (  ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/01  ساعت 10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 بایگان شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( –مسلم نوروز پور 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فیروز امامی 

خواهان آقای حسین حسن زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان فیروز امامی و 
سبزخدا مرادی به خواسته مطالبه ضررو زیان  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970998۶۶901000۲9 شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/05 ساعت 09:00تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفترشعبه اول شورای حل اختالف مجتمع قدوسی خرم آباد  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابو میر دریکوند فرزند میر نادر 

خواهان آقای جعفر سلطانی فرد فرزند قربانعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابو میر 
دریکوند  فرزند میر نادر  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970998۶۶10700040  شعبه هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/08 ساعت 
10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مسلم فلک الدین فرزند میر تیمور 

خواهان آقای امیر دریکوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسلم فلک الدین  به 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9۶0998۶۶10500۶70    شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/1۲  ساعت 09:00  تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
–علیرضا تقی پور . 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9۶0998۶۶5۶900081  در خصوص شکایت خانم سیده شیدا 
پناه پور فرزند سید یحیی علیه هاشم عسگری پور فرزند مصطفی دائر بر ترک انفاق 
و خیانت در امانت به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 
روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم سگوند فرزند لطیف 

به  سگوند   مریم  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تکاور  فاطمه  خانم  خواهان 
خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
قدوسی  اختالف مجتمع  کالسه 9۶0998۶۶901005۲۲    شعبه 1 شورای حل 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/0۶ ساعت 09:00تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفترشعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی خرم آباد  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

گواهی حصر وراثت 
آقای جابر سلمانپور  دارای شماره شناسنامه به شرح  درخواستی به کالس1/98/97 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خدیجه علی زاده به شناسنامه 58۳ در تاریخ79/1۲/11 در اقامت های دائمی خود 

بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
1- جابر سلمان پور به شماره شناسنامه ۲0۶۳09009۲متولد 

۲-1۳۶1 هادی سلمانپور شماره شناسنامه ۲8 متولد 1۳59 
۳-مرتضی سلمان پور به شماره شناسنامه ۲05005۶0905متولد 1۳۶8 

4-علی اکبر سلمان پور به شماره شناسنامه 4۳ متولد 1۳۶۶ 
5-حسین سلمان پورطلوتی  شماره شناسنامه 11متولد  1۳۳7 

که شهرت همگی سلمانپور طلوتی و شماره 1 تا 4 فرزندان متوفی می باشد شماره 
5 همسر متوفی می باشد

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

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

آگهی ابالغ 
رسیدگی  4/1۳5۶/9۶وقت  پرونده  کالسه  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت 
97/۳/8ساعت 11/۳0 صبح خواهان سید جواد حمیدزاده خوانده  فرزند حسن قبادی  

خواسته مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده  جهت رسیدگی در  شعبه 
چهارم شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول  
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز  ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و 
خوانده از تاریخ نشر اخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر  شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت  نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رسانند چنانچه بعدا  ابالغیه و نیار به   آگهی  شود شورا 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز میباشد 
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده
 در  پرونده کالسه 9۶045۳ اجرای مدنی  متمرکز محکوم علیه آقای مرتضی اسماعیل 
زاده به پرداخت ۲50/000/000ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای 
علی بازیانی محکوم گردیده است لذا این اجرا به نامه درخواست محکوم علیه اموال و 
جهت تامین آن توقیف و طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده 
زمین ساحلی مزروعی بیشه زار با مساحت ۲۶87۶0متر مربع با نوع و میزان مالکیت 
150 سهم مشاع از۲۶78۶0 سهم از  ششدانگ عرصه و اعیان با پالک ثبتی شماره 
155 فرعی از 11 اصلی فاقد هرگونه بیان و فاقد حصار به صورت زمین ماسه زار  به 
ادرس  جویبار روستای گلدشت زمین های واقع در روبروی مجتمع مسکونی توریستی 
قناری و حدود اربعه از شمال وصل  به جاده ساحلی چپگرود و از شرق و صل به  
زمین های ساحلی همسایه و از جنوب  وصل به خیابان عام روستای گلدشت و از غرب 
وصل  زمین های پالک شده همسایه قیمت کارشناسی شده مبلغ 1۲/000/000ریال 
یکصد و بیست میلیون ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می گردند و زمان فروش 
روز شنبه97/۲/۲۲ ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 
می باشند زمان بازدید از زمان مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار افتاده 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

بابت دارو در کشور نگرانی نداریم
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تولید گاز شیل چین در ۲ سال آینده ۲ برابر می شود

موسسه تحقیقات و مشاوره وود مکنزی آمریکا پیش بینی کرد که تولید 
گاز شیل چین در سال ۲0۲0 میالدی به 17 میلیارد مترمکعب برسد که 

نزدیک به ۲ برابر رقم سال ۲017 میالدی است. 
علت این افزایش، پیشرفت و دستاوردهای بزرگ شرکت های داخلی نفت 
این کشور در زمینه فناوری حفاری و کاهش هزینه ها اعالم شد. گرچه، 
پکن قصد داشت تا سال ۲0۲0 میالدی به رقم ۳0 میلیارد مترمکعب 
برسد. قرار است، نزدیک به 700 چاه حفاری جدید در فاصله سال های 
۲018 تا ۲0۲0 میالدی در سه پروژه مختلف واقع در جنوب غربی این 
کشور با هزینه پنج میلیارد و 500 میلیون دالر به جریان بیفتد. با این همه، 
این کشور به عنوان سومین مصرف کننده گاز جهان، همچنان نیازمند 

واردات گاز طبیعی مایع یا »ال. ان. جی« در حجم بسیار باالست.

آرامکو در صنعت پاالیش از رقیبان عقب افتاد

شرکت دولتی سعودی آرامکوی عربستان از لحاظ سوددهی صنعت پایین 
دست )پاالیش و پتروشیمی( از شرکت های عمده رقیب خود در نیمه 

نخست ۲017 میالدی عقب ماند. 
عمده سود این شرکت در مقطع یادشده از بخش باالدست یا همان اکتشاف 
و تولید نفت بود و درآمد خالص بخش پاالیش تنها به 84۲ میلیون دالر 
رسید. در مقایسه، درآمد خالص شل انگلیسی- هلندی و اکسون موبیل 
آمریکا به ترتیب پنج میلیارد دالر و چهار میلیارد و 700 میلیون دالر اعالم 
شد. با این حال، مجموع سود آرامکو در نیمه نخست ۲017 میالدی ۳۳ 
میلیارد و 800 میلیون دالر بود که این میزان در مدت مشابه سال پیش از 

آن هفت میلیارد و ۲00 میلیون دالر ثبت شد.

توافق کاهش تولید نفت اوپک بازبینی می شود

وزیر نفت کویت اعالم کرد که نشست آینده اوپک در ژوئن، فرصتی 
برای بازبینی توافق کاهش تولید نفت خواهد بود اما این گروه تا پایان 
سال ۲018 به کاهش تولید ادامه می دهد. بخیت الرشیدی در حاشیه 
نشست نفت و گاز کویت به خبرنگاران گفت: اگرچه این موضوع در 
ژوئن مورد بحث قرار می گیرد اما تصمیم درباره تمدید یا عدم تمدید 

توافق کاهش تولید در سال ۲019، تا اواخر امسال گرفته می شود.
 اوپک به همراه 10 تولیدکننده خارج از این سازمان توافقی را برای 
هدف  با  روز  در  بشکه  میلیون   1.8 میزان  به  عرضه  کردن  محدود 
سرمایه گذاری  تا  گذاشته  اجرا  به  بازار  ثبات  و  ذخایر  کاهش سطح 
باالدستی برای تامین رشد پیش بینی شده تقاضا انجام شود. عربستان 
سعودی و روسیه مذاکرات را برای گسترش اتحاد اوپک و غیراوپک 
هدایت می کنند.  محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک که در این رویداد 
حضور داشت نیز گفت: ذخایر نفت تجاری سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی به کمتر از 50 میلیون بشکه باالی متوسط پنج ساله کاهش 
یافته است؛ در حالیکه این مازاد حدود ۳40 میلیون تن در سال ۲014 
بود. انتظار می رود روند کاهش ذخایر در ماه های آینده ادامه پیدا کند.

 بر اساس گزارش پالتس، محمد الرومهی، وزیر نفت عمان که به عنوان 
یک تولیدکننده غیراوپک در این توافق حضور دارد، هشدار داد این 

گروه نباید ماموریت خود را پایان یافته تلقی کند.

نفت در جهان

نفِت هیچ چاهی سوزانده نمی شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: 
واحد  مشعل  به  ارسالی  گازهای  جمع آوری  پروژه 
به  اردیبهشت  پایان  تا  اهواز   ۳ شماره  بهره برداری 
سرانجام می رسد. به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نفت، بیژن عالی پور  گفت: در ماه های اخیر حدود 
1۲ میلیون فوت مکعب گاز از میدان نفتی کرنج به 
یک شرکت سرمایه گذار فروخته شد که این میزان 
گاز به جای سوزانده شدن، به خوراک پتروشیمی 
تبدیل می شود. وی افزود: هم اکنون برای واحدهای 
بهره برداری منصوری، مارون ۳ و مارون ۶، شرکتی 
برنده مناقصه شده که در مجموع حدود 45 میلیون 
فوت مکعب گاز را جمع آوری و به خوراک پتروشیمی 
تبدیل می کند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب با بیان این که جمع آوری گازهای همراه نفت 
در اولویت قرار دارد،گفت: همان طور که دانشگاه ها 
و مرکز بهداشت و حفاظت محیط زیست خوزستان 
نگران آلودگی گازهای ارسالی به مشعل هستند، ما 
نیز همین حساسیت را داریم و خانواده های ما همین 
جا زندگی می کنند. امیدواریم با تأمین منابع مالی 
)ارزی و ریالی( بتوانیم هر چه سریع تر این مشعل ها 

را خاموش کنیم.
وی یادآور شد: در گذشته وقتی چاه های نفت به تولید 
می رسید، نفت گازهای همراه با آن سوزانده می شد و 
آلودگی شدیدی ایجاد می کرد که با دستگاه هایی که 
ابتدا از خارج وارد می شد و حاال به تولید ملی می رسد، 

دیگر نفت هیچ چاهی سوزانده نمی شود.

قیمت نفت افزایش یافت 

نگرانی ها از اختالل در عرضه نفت به ویژه در منطقه 
خاورمیانه موجب شد تا قیمت نفت دیروز با افزایش 
مواجه شود. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
برنت دیروز با ۲7 سنت، معادل 0.4 درصد افزایش به 
71 دالر و ۶9 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا 
نیز دیروز با ۳۲ سنت، معادل نیم درصد رشد به ۶۶ 
دالر و 54 سنت رسید. تجار گفتند، به دلیل گسترش 
این احساس که ریسک باالیی متوجه عرضه نفت به 
ویژه در منطقه خاورمیانه است، قیمت نفت از سطح 
حمایت خوبی برخوردار است. این نگرانی ها ناشی 
از وقوع درگیری در خاورمیانه، بازگشت تحریم های 
آمریکا عله ایران و کاهش تولید در ونزوئال به دلیل 
بحران سیاسی و اقتصادی است. استفن اینز، تحلیلگر 
موسسه اوآندا در سنگاپور گفت: »با توجه به اینکه 
عوامل مختل کننده زیادی در بخش عرضه دخیل اند 
و نشانه های کمی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش 
فعلی قیمت ها به زودی فروکش خواهد کرد،  تجار 
همچنین ریسک های ژئوپلتیک را عامل اصلی افزایش 

قیمت ها می بینند.«

کوتاه از انرژی

آماده سازی  از  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
تاسیسات برای افزایش و تنوع بخشی به صادرات نفت 
خام کشور و نوسازی کامل اسکله آذرپاد، به عنوان 

اولویت های دیگر این شرکت در سال جدید نام برد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت پایانه های نفتی 
مهم  نقش  به  اشاره  با  موسوی  سیدپیروز  ایران، 
پرورش و آموزش نیروی انسانی متخصص در شرکت 
پایانه های نفتی ایران خاطرنشان کرد: این شرکت در 
سال 97 برنامه های جامع و عملیاتی برای ارتقای 
دانش علمی و فنی نیروی انسانی خود در دستور کار 
دارد و آموزش محور شدن نیروی انسانی متخصص را 

دنبال می کند.
 خطوط لوله قدیمی نفت بازرسی 

و تخلیه می شوند 
موسوی در ادامه بیان کرد: بازرسی و تخلیه خطوط 
تحمیلی  جنگ  زمان  در  که  کشور  دریایی  لوله 

عهده دار صادرات نفت کشور بودند در دستور کار قرار 
گرفته است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی گفت: بازرسی و 
تخلیه خطوط لوله دریایی کشور که در زمان جنگ 

تحمیلی عهده دار صادرات نفت کشور بودند یکی از 
اهداف اصلی این شرکت در حوزه عملیات فنی و 

مهندسی در سال جاری است.
وی با بیان این که این عملیات بسیار پیچیده است 
و ریسک زیادی دارد و به این منظور با شرکت های 
دولتی مذاکراتی انجام شده، ابراز امیدواری کرد این 

پروژه امسال اجرایی شود.
لوله  این خطوط  تخلیه  و  بازرسی  گفت:  موسوی 
دریایی که به اس پی ام منتهی می شود ضروری است، 
زیرا نفت از سال ۶۲ تاکنون در آن باقی مانده است.

به گفته وی، امید است با تکیه بر توان داخلی و 
فناوری های داخل  و  توان مهندسان  از  بهره گیری 
کشور و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در 
سرمایه های  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  حوزه 

داخلی کشور، این پروژه اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران خبر داد:

آماده سازی برای تنوع بخشی به صادرات نفت خام 

مفقودی
ایران 8۲  با شماره پالک 94۳ص88  زامیاد مدل 8۲  نیسان  وانت    سند کمپانی 
با شماره موتور z۲4۲۲710۲و شماره شاسی p1a40d۲15۲0بنام منیژه رستمی 

بابل بابائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

دادنامه
پرونده کالسه 9۶0998۲۶55700۲79 شعبه 11۳ دادگاه کیفری دوشهرستان کرج 

)11۳ جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9۶0997۲۶15۳017۳1 
شاکی : آقای محمود محسنی فرزند محمد به نشانی استان  البرز – شهرستان کرج- 

شهرکرج-رجایی شهر- خ دوم غربی فاز۲ پ 40 شمالی 
متهم : اقای یاسین عبداللهی فرزند غالمرضا به نشانی البرز – کرج – گوهردشت – خ 

اصلی –بین ۲و۳ – مرکز خرید قائم – مغازه کفش فروشی یاسین عبداللهی 
اتهام : کالهبرداری ازطریق ارائه چک مسروقه

دادگاه باعنایت به مجموع محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده ختم رسیدگی اعالم 
وبه شرح ذیل مبادرت به اتخاذتصمیم می نماید.

یاسین  آقای  علیه  محسنی  محمود  آقای  شاکی  شکایت  درخصوص  دادگاه:  رأی 
عبداللهی فرزند غالمرضا دایربرکالهبرداری ازطریق خرید ۲00 جفت کفش ازشاکی 
وارائه چکهای سرقتی ، باعنایت به مجموع محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده 
،شرح شکایت شاکی ، صورتجلسه تنظیمی فی مابین شاکی ومتهم به تاریخ 95/1۲/5 
درصفحه 4 پرونده درخصوص وضعیت چک وباتایید متهم وامضای شهود ،گواهی عدم 
پرداخت صادره از بانک مبنی برعدم مطابقت امضاءصادر کننده بانمونه امضای بانک 
،امضای ظهر چک توسط متهم یاسین عبداللهی ومتواری بودن متهم وعدم حضور در 
دادگاه جهت دفاع علیرغم دعوت از طریق آگهی وکیفرخواست صادره ،ضمن احراز 
واثبات بزهکاری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس 
وکالهبرداری به یک سال حبس تعزیری و1۳0/000/000 ریال )سیزده میلیون ریال( 
رد مال شاکی وهمین میزان جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید.رأی صادره 
غیابی وظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف ۲0 روز 

قابل تجدید نظرخواهی درتجدید نظر استان البرز است .97/7۲۶۲/ف  الف/م
 قاضی دادگاه کیفری شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج 
)113 جزایی سابق(- علیرضا اکبری ایرج
رئیس شعبه 113 کیفری 2 کرج – اکبری ایرج

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 9۶017۶ این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه دوم 
دادگاه حقوقی فردیس له / شیرین عزیزی و علیه علی مالیی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۶00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18/000/000 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 94/۳/1۶ لغایت یوم 
الوصول بعنوان دیر همراه 100/000/000 ریال طبق بند ۲-5 قرارداد در حق محکوم 
له و مبلغ 5 درصد محکوم به نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم 
به  بنا  است  ننموده  اقدام  اجرای حکم  به  و در مهلت مقرر نسبت  ابالغ شده  علیه 
درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر منقول 
متعلق به یک واحد آپارتمان قولنامه ای به کد رهگیری 1۳11008005۲79 معرفی 
از سوی محکوم علیه از سوی این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرراست در مورخ 97/۲/15 از ساعت 11 الی 
1۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش 
برسد. مزایده از مبلغ 910/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر 
شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک 
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت 
تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. 
ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع 
این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 
باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن 
طبق نظر کارشناس بدین شرح است:  مورد ارزیابی عبارت است از ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی قولنامه ای به مساحت 70 مترمربع که طی مبایعه نامه 
با کد رهگیری به شماره 1۳11008005۲79- 9۳/۲/۲9 به آقای علی مالئی انتقال 
گردیده است.)توضیحا« اطالعات فوق براساس تصور مبایعه نامه ارائه شده از سوی 
متقاضی ارائه گردیده، بدیهی است احراز مالکیت ملک فوق می بایست از طریق سامانه 
اطالعات مدیریت امالک و مشاور کشور استعالم گردد. واحد فوق در یک مجتمع 
مسکونی 9 واحدی در چهار طبقه دو واحد مسکونی مشتمل بر دو خواب - هال و 
پذیرایی - آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف - کف سرامیک - دیوار نقاشی با سازه 
اسکلت بتنی و نمای آجر سه سانتی و با قدمت بیش از 10 سال و همچنین دارای 
انشعابات آ مشاعی - گاز بشماره کنتور 0۲9۲۶9۶5 - برق بشماره کنتور 8۲۲۳۲۶5 
و یک خط تلفن- سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی می باشد. و در زمان 
بازدید تحت اجاره نامه بشماره ۲۳110100۳9410 - 94/۳/10 بین آقای علی مالئی 
)بعنوان موجر( و آقای سید رضا خوجه ملک ) بعنوان مستاجر( از تاریخ 94/۳/1۳ 
لغایت 95/۳/1۳ با مبلغ 100/000/000 ریال رهن و ماهیانه مبلغ ۳/000/000 ریال 
بعنوان مستاجر سکونت دارند. نظریه کارشناسی : باعنایت به بازدید و بررسی های 
بعمل آمده مراتب فوق و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی ملک قولنامه 
ای فوق به نرخ پایه مزایده بنظر اینجانب به مبلغ 910/000/000 ریال )نهصد و ده 
میلیون ریال(  معادل نود و یک میلیون تومان بدون احتساب مبلغ رهن ارزیابی و 

اعالم می گردد.م/الف ۲85۶
آدرس ملک مورد مزایده : جاده مالرد - شهرک هفده شهریور- خ اول غربی - روبروی 

مجتمع فیروزه - ساختمان مهر - واحد ۳
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس – کولیوند

آگهی دادنامه
پرونده کالسه9۶0998۶944100۶4۲شعبه10شورای حل اختالف اهواز)۲4۶سابق(

تصمیم نهایی شماره9۶0997۶944100859.خواهان:شرکت اعتباری کوثربامدیریت 
به  فرزندمحمدعلی  وحیدحقیقی  آقای  پورباوکالت  وجوادفهیمی  رضایی  عیسی 
فاضلی  سیدعیسی  1-آقای  سعیدصلیح.خواندگان:  دفتروکالت  اهوازطالقانی  نشانی 
فرزندسیدمحمدبه نشانی خوزستان-اهوازکمپلونبش خیابان تکش بین کیان و شیخ 
بهاپالک80.    ۲-آقای سیدیوسف ساعدی فرزندجاسم به نشانی خوزستان-اهوازکوی 
فاطمه  سیده  ۳-خانم  پالک۲8۶.    وسروش  فراهانی  بین  بهداشت  خیابان  علوی 
نشانی خوزستان-اهوازکوی علوی خیابان طالقانی کوچه  فرزندسیدمحمدبه  فاضلی 
پنجم پالک۲4.خواسته:مطالبه وجه چک.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی شرکت 
اعتباری کوثرباوکالت وکیل دادگستری آقای وحیدحقیقی بطرفیت خواندگان1-آقای 
فرزندجاسم۳-خانم  ساعدی  سیدیوسف  فرزندسیدمحمد۲-آقای  فاضلی  سیدعیسی 
سیده فاطمه فاضلی فرزندسیدمحمدبخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
آن  تاخیرتادیه  وخسارت  مبلغ4۲/000/000ریال  سریال5۶۳-۳مورخه95/8/۲4به 
به  تصویرمستندیه  مدعی  اظهارات  تقدیمی  دادخواست  اوالحسب  دادرسی  وهزینه 
امضاء مدعی علیه،اوصاف حاکم براسنادتجاری ازجمله وصف تجریدی وتنجیزی،اصل 
استصحاب بقاء دین سابق وگواهی عدم پرداخت ازطرف بانک محل علیه مدیونیت ذمه 
مشارالیه رامدلل گردیده ثانیا:دلیل اثباتی جهت برائت ذمه خودارائه نداده علی هذه 
دعوی مطروحه رامحمول برصحت تشخیص ومستندابه بندالف ماده9قانون شوراهای 
ومواد198و515و519قانون  تجارت  مصوب1۳94ومواد۳10و۳۳1قانون  اختالف  حل 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی ماده۲قانون 
اصالح موادی ازقانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص نظام خوانده رابه پرداخت 
مبلغ ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ95/8/۲4تازمان پرداخت 
اصل وجه به ماخذشاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
وهزینه دادرسی به مبلغ575/000ریال درحق خواهان محکوم می نمایدرای صادره 
غیابی ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس ظرف بیست 
قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی  واخواهی  ازانقضای مهلت  روزپس 

اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-رسول مرادپور

دادنامه
پرونده کالسه 950998۶110900847شعبه۶دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
وکالت  با  عبدالحسن  نژادفرزند  علیرضاپارسیان  شماره.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم 
آقای مرتضی سراجیان فرزند سیاوش به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز –

خیابان شریعتی خواندگان:1-خانم خورشید اویسی فرزند هوشنگ۲-آقای علی اویسی 
فرزند هوشنگ۳-آقای مجتبی اویسی فرزند هوشنگ4-آقای محمدرضا اویسی فرزند 
هوشنگ5-آقای حسین اویسی فرزند هوشنگ۶-خانم زینب اویسی فرزند هوشنگ7-

آقای روح اله اویسی فرزند هوشنگ8-خانم فاطمه اویسی فرزند هوشنگ9-آقای احمد 
اویسی فرزند هوشنگ10-خانم لیال اویسی فرزند هوشنگ همگی به نشانی مجهول 
المکان۶.خواسته  مجهول  نشانی  به  محمود  فرزند  موسوی  محترم  المکان 11-خانم 
تنظیم  به  دادرسی۳-الزام  خسارت  ۲-مطالبه  منقول(  غیر  مالکیت)مال  ها1-اثبات 
سند رسمی ملک.رای دادگاه:درخصوص دعوی علیرضا پارسیان نژادبه وکالت مرتضی 
سراجیان به طرفیت آقایان محمدرضا-روح اهلل-مجتبی-علی احمدوخانم هاخورشید-

ازپالک  مالکیت۳دانگ  اثبات  خواسته  به  اویسی  شهرتین  فاطمه-زینب-لیالومحترم 
والزام  دادرسی  خسارات  دربخش۲اهواز-مطالبه  واقع  از۲051اصلی  ۲94فرعی  ثبتی 
به تنظیم سندرسمی ملک مذکورمشروحابیان شده است موکل طی مبایعه نامه ای 
ووکالتنامه  خریداری  اویسی  هوشنگ  آقای  رااز  یادشده  ثبت  پالک  ملک  ششدانگ 
شماره4اهوازتنظیم  راستادردفترخانه  شماره4۲509۲مورخ۶9/5/۲رادرهمین 
ودراختیارموکل قرارمی گیردمتاسفانه ایشان فی الحال درقیدحیات نبوده ووراث ایشان 
یادآوری  به  ورزندالزم  می  امتناع  موکل  سندبنام  وتنظیم  قانونی  اقدامات  نیزازانجام 
است مبایعه نامه موصوف مفقودگردیده لیکن شهودآن حاضرنددرصورت لزوم شهادت 
بروقوع بیع بنمایندضمنا اسنادومدارک فراوانی ازشهرداری ودارایی موجوداست که نشان 
ازتصرفات قانونی ومالکیت موکل می نمایدضمنامعروض می دارد۳دانگ پالک ثبتی 
قبالازطریق مراجع قضایی طی حکم صادره به مالکیت موکل درآمده است توجهابه اوراق 
ومحتویات پرونده مالحظه می گرددپرداخت هایی که سابقا توسط خواهان درخصوص 
حقوقی که برملک موصوف تعلق گرفته است ازقبیل عوارض ودارایی صورت گرفته است 
درمقام مالک منافع)سرقفلی(بوده است نه مالک عین.آنچه که برای نهادهای قانونی 
دریافت کننده نظیرشهرداری ودارایی مهم می باشدحق قانونی ملک می باشدعنوان 
اشخاص برای آنان موضوعیتی نداردبااین وصف صرف پرداخت حق قانونی ملک مبحوث 
عنه موجب اثبات حق مالکیت نمی گرددچراکه پرداخت آن حقوق توسط غیرمالک 
نیزمتصورمی باشدلهذابه داللت اسنادومدارک ابرازی مالکیت عین برای خواهان احرازنمی 
گردددادگاه باغیروارددانستن دعوی مستندابه ماده197قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بربطالن دعوی صادرواعالم می دارد.رای صادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی اهواز-عسکری فیروزجانی

آگهی دادنامه
پرونده کالسه9۶0998۶944100۶41شعبه10شورای حل اختالف اهواز)۲4۶سابق(

تصمیم نهایی شماره9۶0997۶944100858.خواهان:شرکت اعتباری کوثربامدیریت 
به  فرزندمحمدعلی  وحیدحقیقی  آقای  پورباوکالت  وجوادفهیمی  رضایی  عیسی 
سیدعیسی  خواندگان:1-آقای  سعیدصلیح.  دفتروکالت  طالقانی  اهوازخیابان  نشانی 
کیان  بین  تکش  خوزستان-اهوازکمپلوخیابان  نشانی  فرزندسیدمحمدبه  فاضلی 
خوزستان- نشانی  به  فرزندجاسم  ساعدی  یوسف  ۲-آقای  بهاپالک80.    وشیخ 

۳-آقای  پالک۲8۶.     وسروش  فراهانی  بین  بهداشت  خیابان  علوی  اهوازکوی 
خیابان  علوی  خوزستان-اهوازکوی  نشانی  به  فرزندجاسم  سیدمحمدساعدی 
طالقانی کوچه پنجم پالک۲4.خواسته:مطالبه وجه چک.رای قاضی شورا:درخصوص 
بطرفیت  وحیدحقیقی  آقای  دادگستری  وکیل  کوثرباوکالت  اعتباری  دعوی شرکت 
ساعدی  یوسف  فرزندسیدمحمد۲-آقای  فاضلی  سیدعیسی  خواندگان1-آقای 
فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  فرزندجاسم  فرزندجاسم۳-آقای سیدمحمدساعدی 
وخسارت  مبلغ4۲/000/000ریال  94/1۲/8به  سریال5۶4-۳مورخ  شماره  به  چک 
مدعی  اظهارات  تقدیمی  دادخواست  اوالحسب  دادرسی  وهزینه  آن  تاخیرتادیه 
وصف  ازجمله  براسنادتجاری  حاکم  علیه،اوصاف  مدعی  امضاء  به  تصویرمستندیه 
ازطرف  پرداخت  عدم  وگواهی  سابق  دین  بقاء  استصحاب  وتنجیزی،اصل  تجریدی 
بانک محل علیه مدیونیت ذمه مشارالیه رامدلل گردیده ثانیا:دلیل اثباتی جهت برائت 
ذمه خودارائه نداده علی هذه دعوی مطروحه رامحمول برصحت تشخیص ومستندابه 
بندالف ماده9قانون شوراهای حل اختالف مصوب1۳94ومواد۳10و۳۳1قانون تجارت 
ومواد198و515و519قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
وتبصره الحاقی ماده۲قانون اصالح موادی ازقانون صدورچک مصوب مجمع تشخیص 
نظام خوانده رابه پرداخت مبلغ4۲/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر 
تادیه ازتاریخ94/1۲/8تازمان پرداخت اصل وجه به ماخذشاخص تورم اعالمی ازسوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وهزینه دادرسی به مبلغ575/000ریال درحق 
خواهان محکوم می نمایدرای صادره غیابی ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل 
قابل  واخواهی  مهلت  ازانقضای  روزپس  بیست  ظرف  شوراوسپس  دراین  واخواهی 

تجدیدنظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-رسول مرادپور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم نرگس عمار  فرزند صفرعلی به شرح درخواستی که به شماره 9700۲0این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
غالمرضا حیدری فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۳04 صادره از ساری در تاریخ 
9۶/8/۳0در اقامتگاه دایمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و ورثه حین الفوت 

و ی عبارتند از 
1-عباسعلی حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۳۳۶ پدر متوفی 

۲-رقیه پیری فرزند ملک داد به شماره شناسنامه 18 مادر متوفی 
۳-نرگس عمار فرزند صفرعلی به شماره ملی4410۲4749۲ همسر متوفی

4- آرمین حیدری فرزند غالم رضا به شماره شناسنامه فرزند متوفی
5- الناز حیدری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 97/7
 دبیر شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف میاندو رود

آگهی ابالغ 
صبح   10 97/۲/۳1ساعت  رسیدگی  ۳/57۳/9۶وقت   کالسه  پرونده  رسیدگی  وقت 
خواهان امیر حسین افضلی فرزند محمد ابراهیم به نشانی جویبار خیابان سراج کال مغازه 
شافعی خوانده قربانعلی حدادی گلوگاهی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تسلیم  شعبه ۳ حل اختالف دادگستری جویبار  
واقع در خیابان امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنابر تقاضای 
خواهان مبنی بر مجهول  المکان بودن خوانده حسب  دستور شورا و فق ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به 
هزینه خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر شعبه 
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در جلسه حاضر گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود
 دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی حصروراثت
اقای احمد باغ کار،نام پدرمحمود،بشناسنامه 51۳8۲صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
داده که 9700۲5/1/97ح مرحوم محمود  وتوضیح  تقدیم  صدور گواهی حصروراثت 
عطیرباغ کاربشناسنامه ۲۶۲75صادره دزفول درتاریخ 9۶/11/۲۶دردزفول اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی ازباال۲-محمدرضا باغکاربشناسنامه 7۲۳دزفول۳-

علی باغکار بشناسنامه 78۲دزفول4-مجید عطرباغکاربشناسنامه 58970دزفول5-حسن 
باغکاربشناسنامه1۶۲۲دزفول۶-محمد باغکار بشناسنامه 781دزفول)پسران متوفی(7-
زیبا عطرباغکاربشناسنامه5897۲دزفول 8-زهرا عطر باغکاربشناسنامه 5897۳دزفول9-

فریبا عطرباغکاربشناسنامه 78۳دزفول10-فاطمه عطرباغکار بشناسنامه 58971دزفول 
کالسه  الغیر.پرونده  متوفی(و  4808دزفول)دختران  عطرباغکاربشناسنامه  11-مریم 
9700۲5/1/97ح درشورا ثبت شد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  اعتراض داردیا وصیت  نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-عبدی دزفولی

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقایان 1-حامد نامداری ۲-علی نامداری به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو و تخریب خودرو موضوع شکایت آقای میالد موسوی فرزند فرج اهلل از 
سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب 
کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به 
وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 
به  پاسخگویی  آباد جهت  انقالب شهرستان خرم  و  بازپرسی دادسرای عمومی  دوم 
اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی . 

آگهی ابالغ
فرزند  دریکوند  نجفوند  اله  آقای حجت  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

خدارحم 
خواهان آقای بهرام راست پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حجت اله دریکوند 
نجف وند فرزند خدارحم  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9۶0998۶۶1۳400048  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۳/0۲ ساعت  ثبت  آباد  دادگستری شهرستان  خرم 
10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مریم شمسه 

همزمان با افزایش ظرفیت تولید اتیلن، با 
ظرفیت  درحالی  جدید  طرح های  اجرای 
گالیکول  اتیلن  محصوالت  انواع  تولید 
افزایشی ۲ تا ۲.5 برابری در برنامه ششم 
توسعه تجربه می کند که جای خالی افزایش 
اکساید،  اتیلن  همچون  محصوالتی  تولید 
اتیلن وینیل استات، اتواکسیالت، گالیکول 

اتر، وینیل استات و ... به چشم می خورد.
 به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
همزمان با افزایش ظرفیت تولید اتان و اتیلن 
در صنعت پتروشیمی ایران، افزایش ظرفیت 
در  گالیکول  اتیلن  محصوالت  انواع  تولید 

ایران رونق گرفته است.
در شرایط فعلی ظرفیت تولید اتیلن ایران به 
حدود هفت میلیون و ۳00 هزار تن در سال 
بوده که با اجرای طرح های جدید پیش بینی 
می شود این ظرفیت تا پایان برنامه ششم با 
تکمیل طرح های در دست اجرای به حدود 

14 میلیون و ۳00 هزار تن افزایش یابد.
با افزایش ظرفیت تولید اتیلن، برنامه ریزی 
برای افزایش ظرفیت تولید اتیلن گالیکول 
به  شده  آغاز  ایران  پتروشیمی  صنعت  در 
ساخت  و  تکمیل  صورت  در  طوری که 

طرح های در دست اجرا پیش بینی می شود 
ظرفیت تولید انواع اتیلن گالیکول ها بیش از 

دو برابر افزایش می یابد.
انواع محصوالت  تولید  اکنون ظرفیت  هم 
اتیلن گالیکول در صنعت پتروشیمی ایران 
همچون  مجتمع هایی  از  بهره برداری  با 
واحدهای پتروشیمی مارون، مروارید، فرسا 
شیمی و شازند به حدود یک میلیون و 158 
این ظرفیت در صورت  است که  تن  هزار 
با  اجرا  دست  در  طرح  های  از  بهره برداری 
افزایشی یک میلیون و ۶۶8 هزار تنی به 
حدود دو میلیون و 8۲۶ هزار تن در سال 
افزایش می یابد. بر این اساس از واحد 554 
هزار تنی فاز دوم توسعه پتروشیمی بوشهر، 
طرح پتروشیمی 554 هزار تنی پارس فنل 
گناوه  گالیکول  اتیلن  پتروشیمی  طرح  و 
عنوان  به  باید  تن  هزار   554 ظرفیت  با 
اجرای  دست  در  های  پروژه  مهمترین 
افزایش تولید اتیلن گالیکول ها در صنعت 

پتروشیمی کشور نام برد.
واحد  یک  احداث  مطالعات  این  بر  عالوه 
پتروشیمی  در  گالیکول ها  اتیلن  تولید 
بندرامام با استفاده از خوراک اتان پاالیشگاه 
طرح  سپس  و  فارس  خلیج  یادآوران  گاز 

آغاز  بندرامام  پتروشیمی  ریکاوری  اتان 
شده که در صورت احداث این واحد جدید 
پیش بینی می شود حدود 500 هزار تن به 
اتیلن گالیکول های صنعت  ظرفیت تولید 
پتروشیمی افزوده شود. ظرفیت تولید اتیلن 
گالیکول ها درحالی در برنامه ششم توسعه 
تجربه خواهد  را  برابری  تا ۲.5  افزایش ۲ 
کرد که در تکمیل زنجیره ارزش اتیلن در 
صنعت پتروشیمی جای خالی افزایش تولید 
اتیلن  اکساید،  اتیلن  همچون  محصوالتی 
اتر،  گالیکول  اتواکسیالت،  استات،  وینیل 

وینیل استات و ... به چشم می خورد.

ظرفیتتولیداتیلنگالیکولایران2برابرمیشود؛

بازارتولیدMEGدرصنعتپتروشیمیرونقگرفت
رایزن بازرگانی ایران در اندونزی از سرمایه گذاری این کشور در میدان 

نفتی منصوری ایران خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، انورکمری در مصاحبه با رادیو ضمن 
اشاره به این جمله که اندونزی یک کشور بسیار بزرگ و در حال توسعه 
است، افزود: زیرساخت های این کشور به شدت در حال گسترش است. 
وی همچنین با بیان اینکه نفت یکی از نیازهای اساسی اندونزی است، 
نفتی کشور  نیاز  اظهارداشت: روزانه یک میلیون و ۶00 هزار بشکه 
نامبرده است که نیمی از این میزان بصورت واردات تامین می شود. رایزن 
بازرگانی ایران دراندونزی گفت: سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
دراندونزی به سبب پائین بودن قیمت نفت و هزینه های اکتشاف دچار 
رکود شده و این کشور امروز به دنبال سرمایه گذاری در میادین نفتی 
سایر ممالک جهان است. وی در ادامه افزود: تامین نفت مورد نیاز صنایع 
داخلی از جمله اهداف سرمایه گذاری اندونزی در میادین نفتی سایر 
کشورها به ویژه میدان نفتی »منصوری« و »آب تیمور« ایران است. 
کمری بیان داشت: موافقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در 
خصوص سرمایه گذاری اندونزی در میدان نفتی منصوری واصل شده 
است. وی تصریح کرد: این قرارداد هم اکنون در مسیر حقوقی قرار دارد 
و به زودی به امضای مقامات دو کشور ایران و اندونزی می رسد. رایزن 
بازرگانی ایران دراندونزی همچنین در پاسخ به این پرسش که سطح 
تکنولوژی شرکت های نفتی اندونزی از چه وضعیتی برخوردار است، 
گفت: شرکت ملی نفت کشور اندونزی یکی از شرکت های بزرگ و بین 
المللی و در عین حال از سطح تکنولوژی و فناوری روز دنیا برخوردار 
است. وی افزود: این شرکت هم اکنون در پروژه های نفتی کشور عراق، 

الجزایر، نیجریه و روسیه سرمایه گذاری و در حال فعالیت است.

سرمایه گذاری اندونزی در میدان 
نفتی منصوری ایران 
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حمایت از کاالی داخلی؛ یک ضرورت ملی
* داریوش قنبری

حمایت از کاالی ایرانی، یک ضرورت ملی است. همه کشورها امروزه به دنبال 
دستیابی به این مهم هستند که واردات را به حداقل ممکن کاهش داده و 
نه تنها به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند بلکه بتوانند مازاد آن را هم 
صادر کنند. همین جنگ اقتصادی که اخیرا بین دو کشور امریکا و چین در 
ارتباط با بحث تعرفه ها درگرفته، نمونه بارز دفاع از تولید ملی است. حتی 
با وجود اینکه همواره بحث تجارت آزاد در قوانین کشورها مطرح بوده اما 
امروزه شاهدیم که همان کشورهای مدعی به دنبال وضع تعرفه و سیاست 
های حمایتی از تولیدات ملی هستند. ناسیونالیسم اقتصادی بار دیگر بین 

کشورها در حال شکل گیری است. 
ضرورت ایجاب می کند که ما هم به سمت حمایت از تولید ملی خودمان 
برویم تا بتوانیم اشتغالزایی کرده و با معضل بیکاری مقابله کنیم. ما راهی جز 
حرکت در این مسیر نداریم. این یک راهکار علمی و وطن پرستانه است که 
اتفاقا در سطوح مختلف باید آن را دنبال کرد. سیاستگذاری ها در مجلس و 
دولت باید به سمت و سویی حرکت کنند که مردم را به سمت مصرف کاالی 
داخلی سوق دهند.از سوی دیگر مردم هم برای پیشرفت جامعه و رفاه حال 
خود و ایجاد اشتغال در کشور، باید به سمت این فرهنگ بروند که جنس 
ایرانی را بر نوع مشابه خارجی آن ترجیح دهند و همین موضوع تبدیل به 
فرهنگی فراگیر در میان آنان شود.متاسفانه فرهنگ غالب ایرانیان عدم توجه 
به کاالی داخلی و میل به استفاده از تولیدات خارجی است. به شکلی که 
می توان گفت که ما همواره به دنبال استفاده از اجناس خارجی هستیم؛ 
در صورتیکه برخالف تفکر عامه اجناس خارجی در برابر تولیدات داخلی از 
مرغوبیت آنچنان باالیی هم برخوردار نیستند. حال اگر مصرف کننده داخلی 
خود به سراغ استفاده از کاالی داخلی برود با رقابتی کردن بازار، می تواند 
در بهبود کیفیت آن نیز موثر باشد.بنابراین، باید سیاست هایی را تنظیم و 
فرهنگی را در کشور نهادینه کنیم که مردم به سمت کاالی خارجی نروند و 
این اندیشه ای که از گذشته حکمفرما بوده مبنی بر این که جنس خارجی 
بهتر از کاالی داخلی است، منسوخ شده و استفاده از این اجناس دیگر ارزش 
تلقی نشود.باید کاری کنیم که استفاده از کاالی داخلی به عنوان ارزش 
تلقی شود تا از این مسیر با حمایت از تولیدات ملی خودمان به رشد و رونق 
تولید در کشور کمک کنیم. البته در این مسیر تولیدکنندگان ایرانی هم 
باید وضعیت مصرف جامعه را در نظر داشته باشند و با ارتقای تولیدات خود 

بتوانند طرفداران بیشتری جذب کنند.    
 

FINEX۲۰18 حضور فعال بانک ملی ایران  در

بانک ملی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
از روابط  )FINEX۲018( حضوری فعال دارد. به گزارش زمان به نقل 
عمومی بانک ملی ایران، غرفه این بانک در سالن 44 )خلیج فارس( پذیرای 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه است. در این غرفه، تازه ترین دستاوردهای بانک 
ملی ایران در حوزه بانکداری الکترونیک و دیجیتال شامل دستگاه های 
خودپرداز و خوددریافت، VTM، سامانه های بام و بله، کارت سکه و ... در 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد. همچنین کارشناسان بانک ملی ایران 
در این غرفه به سواالت مراجعه کنندگان در حوزه های مختلف اعتباری، 
ارزی، فناوری اطالعات، سکه، تسهیالت، قرض الحسنه و ... پاسخ می دهند. 
کارشناسان کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این غرفه آموزش های اولیه و 
نحوه تحلیل داده های بورسی را به عالقه مندان ارائه می کنند. یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران تا روز ۳0 فروردین برپاست.

اعطای وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار

یک مقام مسئول بانکی با بیان اینکه جذب منابع قرض الحسنه در نظام 
بانکی کار سختی است، گفت: زنان سرپرست خانوار می توانند وام با سود 
صفر تا 4درصدی بگیرند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی اکبری در 
نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: در سال 9۶ ورود منابع قرض 
الحسنه به بانک معادل 8۲هزار میلیارد ریال بوده که به 751هزار نفر نیز 
وام با بهره 4درصدی داده شده است که بر این اساس پیش بینی می شود 
که امسال منابع به بالغ بر 1۲0هزار میلیارد ریال برسد.این مقام مسئول در 
نظام بانکی افزود: معاونت زنان و خانواده رییس جمهور در شناسایی زنان 
سرپرست خانوار تالش زیادی کرده که بر این اساس تسهیالت قرض الحسنه 
به این افراد داده شده است.وی تصریح کرد: بانک قرض الحسنه فقط در حوزه 
قرض الحسنه وام می دهد و سودی هم نمی دهیم و سود وام ها نیز صفر 
تا چهار درصد است و در حال گسترش منابع و اعطای وام هستیم.به گفته 
اکبری، مشکالت امروز بانکها به بنگاهداری برمی گردد در حالیکه در حوزه 
قرض الحسنه اگرچه جذب منابع بسیار سخت است اما به هر حال اکنون 
منابع تنها به تسهیالت قرض الحسنه صورت می گیرد. در عین حال 50 
درصد رشد مبالغ تسهیالتی داشته ایم.اکبری ادامه داد: بیشترین تسهیالت 
قرض الحسنه به استان های محروم از جمله چهارمحال و بختیاری، گلستان 
بوده است؛ این در حالی است که از زمان تاسیس بانک قرض الحسنه تاکنون 
سه میلیون و ۲50هزار نفر وام قرض الحسنه اعطا شده است.وی از آغاز 
اعطای وام پانزده میلیون تومانی ازدواج خبر داد و گفت: االن معرفی شدگان 
از سوی بانک مرکزی وام خود را دریافت کرده اند. این در حالی است که تا 
سال گذشته رقم این وام ده میلیون تومان بود که اکنون به پانزده میلیون 
تومان رسیده است. امیدواریم امسال بتوانیم 1۲0هزار میلیاردریال  منابع را 

به یک میلیون نفر در قالب وام قرض الحسنه پرداخت کنیم.

یادداشت

افزایش تولید مواد معدنی کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افتتاح دو 
میلیارد یورو پروژه در سال جاری خبر داد و گفت: 
تولید انواع مواد معدنی از رشد مناسبی در سال 

9۶ برخوردار بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی کرباسیان 
در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تولید مواد 
معدنی در سال 9۶ گفت: سال گذشته همراه با 
موفقیت مناسبی در حوزه معدن و صنایع معدنی 
بود؛ این در حالی است که در حوزه تولید مواد 
معدنی نظیر کنسانتره 18درصد، آهن اسفنجی 
رشد  درصد   ۶ مس  کنسانتره  و  درصد   ۲4
داشته ایم، تنها حوزه ای که با کاهش تولید مواجه 
بوده است، آند و کاتد مس بوده که به دلیل انفجار 
در سرچشمه، خط  آخر سال گذشته  ماهه  سه 
تولید متوقف شده بود و اکنون کارخانه به مدار 
تولید بازگشته است.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: در سال جاری شش میلیارد یورو 
پروژه افتتاح خواهیم کرد و به نظر می رسد که 
فضای مناسبی برای حوزه معدن و صنایع معدنی 
حاکم باشد.وی تصریح کرد: در حوزه صادرات مواد 
معدنی، از رشد مناسبی در سال 9۶ برخوردار بوده 
و رکورد صادرات تاریخ ایران زده شده است، در 
سال گذشته حدود 9 میلیارد دالر صادرات مواد 
ایم 9.7  معدنی صورت گرفته است که توانسته 
میلیون تن فوالد صادر کنیم.کرباسیان ادامه داد: 
در حوزه اکتشاف با توجه به مجموعه اتفاقاتی که 
رخ داده، 180 هزار کیلومتر مربع اکتشاف صورت 
گرفته است که ظرفیت تولید مواد معدنی در ایران 
این  اینکه  ضمن  دهد.  می  افزایش  شدت  به  را 
از حضور  برابر شده است.وی  اکنون دو  ظرفیت 
شرکتهای چینی در حوزه سرمایه گذاری در طرح 
گفت:  و  داد  خبر  معدنی  صنایع  و  معدن  های 
صورت  نیز  را  پروژه  مالی  تامین  چینی  شرکت 

خواهد داد.

اعالم زمان پراخت پول گندمکاران 

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه پرداخت 
پول گندمکاران طی یک تا دو روز آینده آغاز می 
شود، گفت: هر کیلوگرم گندم مانند سال گذشته 

با نرخ 1۳00 تومان خریداری می شود.
عبدالمهدی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آغاز  به   اشاره  با  خبرنگاران  در جمع  بخشنده 
روز  دو  تا  یک  طی  گندمکاران  پول  پرداخت 
شورای  تصویب  براساس  اظهارداشت:  آینده، 
گذشته  سال  مانند  گندم  کیلوگرم  هر  اقتصاد 
شود.معاون  می  خریداری  تومان  نرخ 1۳00  با 
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  کشاورزی  وزیرجهاد 
فصل برداشت تاکنون 40 تا 50 هزارتن گندم از 
کشاورزان خریداری شده است، افزود: نرخ های 
ابالغ  اقتصاد  شورای  تصویب  با  تضمینی  خرید 
می شود و قابلیت اجرایی دارد.بخشنده تصریح 
مستمر  طور  به  جهادکشاورزی  وزارت  کرد: 
بحث اعالم نرخ خرید تضمینی سایر محصوالت 
کشاورزی را از شورای اقتصاد پیگیری می کند.

از  دیگری  بخش  در  دولتی  مسئول  مقام  این 
سخنان خود اضافه کرد: با تک نرخی شدن نرخ 
ارز با دالر 4۲00 تومانی وزیر جهادکشاورزی به 
رییس جمهوری پیشنهاد داد نهاده های بخش 
کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا و سایر نهاده 
متاثر  قیمت  افزایش  از  بخش  این  تولید  های 
نشود و در نتیجه قیمت تمام شده کاال و خدمات 
به این بخش افزایش نیابد.وی گفت: براین اساس 
 4۲00 دالر  با  کشاورزی  بخش  واردکنندگان 
دولت  تمهیدات  با  اما  کنند  می  واردات  تومان 
بالفاصله مابه التفاوت 400 تومانی ناشی از نظام 
تک نرخی شدن ارز به صورت یارانه بازگردانده 
برای  ما  واردات  عمده  اینکه  ضمن  شود  می 
بخش دام و طیور ذرت، کنجاله سویا و جو است.

ارز  نرخ  یارانه  زمینه  در  اینکه  بیان  با  بخشنده 
برنج و گندم و عمده نهاده های تولید نیز در حال 
رایزنی جزئیات هستیم، افزود: برای کود و سم 
و سایر اقالم اگر بتوانیم با تمهیداتی که دولت 
برای بخش کشاورزی در نظر گرفته و با نرخ ارز 
۳800 تومان  واردات انجام دهیم، قیمت تمام 

شده تولیدکنندگان تغییری نخواهد یافت.

خبر

مدیر طرح ملی تکاپو )توسعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار( از تنظیم دو پیشنهاد برای ارائه به شورای 
عالی اشتغال در زمینه سیاستگذاری های بازار کار 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا تازیکی با اشاره 
معاونت  از طرف  پیشنهاد  تنظیم دو  و  تدوین  به 
توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار برای ارائه به 
شورایعالی اشتغال گفت: عالوه بر نهادسازی و ایجاد 
مراکز اتصال به بازار به عنوان اهداف سال جاری، 
در حوزه سیاستگذاری بازار کار نیز اقداماتی باید 
انجام گیرد. در همین راستا پیشنهادات مشوق های 
»سرمایه گذاری خارجی معطوف اشتغال« و امضای 
کشورهای  از  یکی  با  آزاد«  تجارت  »موافقتنامه 
اشتغالزا تدوین  آسیای میانه در َرسته های خاص 
شده و به عنوان پیشنهاد به شورای عالی اشتغال 
و  کسب  توسعه  ملی  طرح  شد.مدیر  خواهد  ارائه 
کار و اشتغال پایدار )تکاپو( با اشاره جزئیات برنامه 
مشوق های سرمایه گذاری معطوف به اشتغال افزود: 
جذب  برای  توان  می  برنامه  این  اجرای  قالب  در 
سرمایه گذاران یکسری معافیت ها و مشوق هایی در 
نظر گرفت؛ به عنوان مثال اگر سرمایه گذار خارجی، 
به ازای هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری، برای 
150 نفر اشتغال ایجاد کند مشمول معافیت ها و 
مشوق هایی خواهد شد.تازیکی با بیان اینکه پیشنهاد 
مشوق سرمایه گذاری خارجی صرفا برای رسته های 
اشتغالزا مد نظر قرار دارد ادامه داد: در رسته های 
به دلیل ظرفیت اشتغال پذیری  گاز و پتروشیمی 
پایین به نسبت سرمایه، به مشوق سرمایه گذاری 
نیازی نیست اما در برخی رسته های خاص و اشتغالزا 

مانند کفش، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگی و وسایل 
الکترونیک ناگزیر به ارائه بسته های تشویقی برای 
جذب سرمایه گذار خارجی هستیم.این مقام مسئول 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر 
به ازای هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
برای 150 نفر در کشور شغل ایجاد شود، در صورت 
جذب 100 میلیون دالر سرمایه خارجی 15 هزار 
شغل در کشور ایجاد می شود که بدون هزینه یک 
ریال از منابع داخلی و پرداخت تسهیالت تحقق می 
یابد و عدد قابل توجهی است.وی با بیان اینکه این 
تجربه شده  اروپایی  از کشورهای  برخی  در  طرح 
است که مسیرهای موفقی را در جهت اشتغالزایی 
طی کرده اند، ادامه داد: دقیقا دو کشور صربستان 
این زمینه  از مسیرهای مشابهی در  و گرجستان 
پیروی می کنند؛ ابتدا کشور گرجستان با سرمایه 

گذاری در حوزه گردشگری، دریافت ویزا برای تمام 
گردشگران را لغو کرد و اکنون سرمایه گذاری بر 
روی صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت اشتغالزا 
را آغاز کرده است؛ کشور صربستان نیز دقیقا همین 
سیاست را در پیش گرفت و در حوزه گردشگری 
ویزا را برای برخی کشورها از جمله ایران لغو کرد 
و در حال حاضر نیز مرکز جذب سرمایه گذاری در 
صنعت پوشاک شده است که بسیاری از برندهای 
معتبر ایتالیایی و ترک در این کشور سرمایه گذاری 
می کنند.مدیر طرح ملی تکاپو با تاکید بر اینکه 
دقیقا سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با اشتغال دارد، 
افزود: اگر به دنبال جذب سرمایه مالی خارجی و 
ایجاد امنیت اقتصادی در کشور هستیم باید سرمایه 
گذار خارجی را تشویق کنیم که به تبع آن دانش و 
تکنولوژی نیز به کشور منتقل می شود.وی با اشاره 

به جلسات با سرمایه گذاران خارجی در وزارت کار با 
هدف توسعه اشتغال گفت: دیروز نشست مشترکی 
با یک سرمایه گذار چینی برای سرمایه گذاری در 
برگزار می شود؛  با هدف اشتغال  صنعت پوشاک 
هفته گذشته نیز با دو سرمایه گذار از کشور ترکیه و 
یکی از کشورهای عربی مذاکره برای جذب سرمایه 
در صنعت پوشاک نیز صورت گرفت. ظرفیت برای 
جذب سرمایه گذار خارجی در کشور بسیار زیاد 
است اما قوانین داخلی ما در حوزه سرمایه گذاری 
خارجی به شدت با سیاست های حمایت از سرمایه 
گذار مغایر است.وی افزود: مهمترین مسئله سرمایه 
گذاران این است که قوانین گمرکی ایران شفاف 
نیست و از جمله آن به طوالنی بودن ورود و خروج 
کاال از گمرکات اشاره می کنند؛ در حالی که در 
کشور صربستان یک خط ویژه در گمرک این کشور 
برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرد تا در کوتاه 
ترین زمان کاال و اجناس ارزیابی و ترخیص شوند.

مدیر طرح ملی تکاپو همچنین درباره طرح امضای 
موافقتنامه تجارت آزاد با یکی از کشورهای آسیای 
میانه گفت: پیشنهاد دیگر به شورای عالی اشتغال 
نیز این است که فارغ از مذاکرات و ارتباطات خارجی 
در نگاه کالن، ارتباطات خارجی در رسته های خاص 
فعال شوند؛ به عنوان مثال پیشنهاد دادیم با یکی از 
کشورهای آسیای میانه موافقتنامه تجارت آزاد صرفا 
اشتغالزایی  ظرفیت  دارای  و  خاص  حوزه های  در 
منعقد شود که در این صورت بسیاری از کشورها با 
هدف استفاده از مزیت های تجاری، به دنبال سرمایه 
گذاری در ایران خواهند بود و به شدت می تواند در 

افزایش اشتغال کمک کند.

مدیر طرح ملی تکاپو خبر داد:

2پیشنهاد وزارت کار به شورای عالی اشتغال 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین سواری کار هیوندای مدل ۲01۳ با شماره 
با شماره موتور G4KECU794۲40و شماره شاسی  ایران 8۲  پالک ۲8۶ص۳۲ 
KMHJU81C9DU547875بنام معصومه قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

رونوشت نظریه 
 اگهی حصر وراثت

آقای سید سعید مطهری مقدم  دارای شناسنامه شماره 18 
دادگاه  این  از  به کالسه 1/97ش/58  دادخواست  به شرح 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
 19 بشناسنامه  مقدم   مطهری  عباس  سید  شادروان  که 
متولد 1۳۳5در تاریخ 97/1/7 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرسید سعید مطهری مقدم 

نام پدر سید عباس شماره شناسنامه 18 متولد 58 
۲-سیده فاطمه مطهری مقدم نام پدر سید عباس ش ش 

100۲ متولد 1۳59 
۳-معصومه سادات مطهری مقدم نام پدر سید عباس  ش 

ش 9۶۳0 متولد 1۳۶5 
4- سید حمید مطهری مقدم نام پدر سید عباس ش ش 

0410۳198۲1 متولد 1۳7۲
5- سیده طاهره مطهری مقدم نام پدر سید عباس ش ش 

95 متولد 1۳۶۲
۶-فاطمه حسینی نام پدر سید موسی ش ش 84۲ متولد 

1۳15
7-جمیله خالدی نیا نام پدر پیر علی ش ش 8۲0 متولد 

1۳41
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یا  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  نوبت آگهی می  یک 
آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد   دارا  متوفی  از  وصیتنامه 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 084خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین    .

تاریخ: 97/1/21   شماره پرونده :96/ن/417
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
کالس پرونده: 9۶/ن/417                         وقت رسیدگی :97/۲/۲9                             ساعت : 15:۳0

خواهان  : پرویز زیرک                          خوانده : حسن سلیمی                                خواسته:الذام به 
تنظیم سند

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه هفتم شورای حل اختالف نصیر شهر رباط کریم 
ارجاع گردیه و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف      به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف 104
دبیر خانه حوزه دهم شورای حل اختالف نصیر شهر رباط کریم

دادنامه
پرونده کالسه 9۶0998871۲۶000۳۳ شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره 9۶0997871۲۶00179 
خواهان: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با نمایندگی آقای شهرام ملکی 
بلوار   – سنندج   – سنندج  شهرستان  کردستان-  استان  نشانی  به  سهراب  فرزند 

آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
خوانده: آقای بیژن مرادی به نشانی مجهول المکان 

خواسته : 1- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت دادرسی۳- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده دادگاه  بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بطرفیت  کردستان  استان  شهرسازی  و  راه  اداره  دعوی  خصوص  در  دادگاه-  رای 
آقای بیژن مرادی فرزند محمد خان بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
170991 مورخ 1۳95/10/1 عهده بانک تجارت به مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال 
اینکه حسب گواهینامه  به  با عنایت  تادیه، دادگاه  با احتساب کلیه خسارات تاخیر 
به علت عدم  عدم پرداخت چک مورخ 95/10/1 چک فوق توسط خوانده صادر و 
موجودی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. خوانده نیز دفاعی 
مبنی بر پرداخت وجه آن به عمل نیاورده علهذا دعوی را ثابت تشخیص مستندا به 
مواد ۲49و۲14و۳15 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون 
صدور چک و مواد 515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه 
ریال  مبلغ ۳/19۳/000  پرداخت  و  آن  پرداخت  زمان  لغایت  تاریخ 1۳95/10/1  از 
خسارت دادرسی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف:4708 دادرس شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده ی یک دستگاه خودرو پژو پارس 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۶0010۳ یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره 
انتظامی ۲1 ایران 578س 79 مدل 1۳95 با مشخصات ذیل طبق گزارش کارشناس 
رسمی :رنگ سفید روغنی شماره شاسی 910999 با شماره موتور 0875849 ک 
1۲4 تعداد چرخ :4 محور :۲ نوع سوخت بنزین – ظرفیت 5 نفر وضعیت ظاهری 
:اطاق و بدنه سالم و داشبورد و صندلی و تودوزی سالم و در حد مدل و موتور و گیر 
بکس و دیفرانسیل سالم و اماده به کار و تایر ها دارای آج مناسب و خودرو قابلیت 
بازسازی دارد و لبه گلگیر جلو قلم گرفتگی دارد باالی درب باک فرو رفتگی مختصر 
دارد و اطالعی از بیمه شخص ثالث آن در دست نمی باشد متعلق به آقای محمد 
مهباد بدهکار پرونده اجرایی فوق که خودرو موصوف طبق نظر کارشناس رسمی به 
الی 1۲ روز چهارشنبه مورخ  ،از ساعت 9  ارزیابی شده  مبلغ ۳00/000/000 ریال 
1۳97/0۲/19 در محل استقرار خودرو واقع در ورامین – میدان بسیج –پارکینگ 
شهدای جهرانی از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی طبق 
گزارش کارشناس رسمی به مبلغ ۳00/000/000 ریال به حروف سیصد میلیون ریال 
شروع و بهباالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :1۳97/01/۲9

م الف 017 ث- محمد رحیم پور – رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک ورامین 

آگهی مزایده
درخصوص پرونده اجرایی فوق الذکرموضوع دستورفروش ملک مشاعی وتقسیم وجه حاصله فی مابین مالکین 
مشاعی به نسبت سهم مالکیت مشاع ازپالک ثبتی۲۶۲0/۳۲7۶اصلی بخش۲می باشد اهواز آخراسفالت کوی 
اباذرخیابان1۶روبروی هنرستان حرفه ای۲۲بهمن پالک5۲که ملک مذکور شامل ویالیی قدیمی سازدارای دوخواب 
ونمای بیرونی سیمانی ودیوارهاآجرمهندسی رنگ آمیزی شده به حدودمتر۲00مربع می باشدکه اعیان ساخته آن 
جره قیمت کارشناسی می باشدمشخصات آن درنظریه کارشناسی پیوست مفصالآمده است.درراستای تعیین قیمت 
ملک مذکورموضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که قیمت کل ملک مذکورمبلغ۲/500/000/000ریال 
تعیین واعالم گردیده است نظریه کارشناس به طرفین وسایرمالکین ابالغ که باتوجه به عدم اعتراض طرفین به 
نظریه مذکورجهت فروش ملک مذکوربرای روزیک شنبه1۳97/۲/1۶ساعت9:۳0تعیین می گردد.کسانی که تمایل 
به شرکت درمزایده وخریددارندمی توانندتا5روزقبل ازتاریخ مزایده ازملک مذکوربازدید نمایدودرتاریخ مقررفوق 
باارائه کارت شناسائی معتبردرشعبه دوم حقوقی اهوازحاضرگردند.مزایده ازقیمت کارشناسی اعالم شده شروع 
ومال متعلق به کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاددهد.برنده مزایده بایدفی المجلس10 درصد کل مبلغ 

پیشنهادی راتودیع نماید.
مدیراجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز-محمدعبدی زیالبی

 رییس انجمن فروشندگان موبایل با بیان این که 
بازار گوشی های تلفن همراه هنوز از نوسانات ارزی 
هفته گذشته متاثرند، اختصاص ارز مخصوص برای 
واردات این محصوالت را برای رونق بازار گوشی های 

موبایل راهگشا توصیف کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، افشار فروتن با بیان 
این که بازار گوشی های تلفن همراه طی روزهای 
اوج جهش نرخ دالر دچار رکود شد، اظهار کرد: با 
این که دولت نرخ دالر را یکسان اعالم و به عبارتی 
قیمت ها را تثبیت کرد اما باز هم بازار گوشی های 
موبایل از آن حالت رکود آن طور که باید خارج 
نشده و هنوز تحت تاثیر آن تالطمات است.او با بیان 
این که نوسانات نرخ ارز در دوره جهش خود باعث 
گوشی های  فروش  حتی  عرضه کنندگان  تا  شد 
وضعیت  آن  در  گفت:  کنند،  متوقف  را  موبایل 
تلفن  گوشی های  بازار  در  معامالت  از  بسیاری 
همراه متوقف شد، به طوری که حتی خرده فروشی 
در این بازار نیز تحت تاثیر قرار گرفت؛ هرچند با 
اعالم تثبیت نرخ ارز بازار از آن حالت رکود عمیق 
خارج شد.رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن 

همراه، سیم کارت و لوازم جانبی با اشاره به چرخه 
ورود گوشی های موبایل به کشور، اظهار کرد: به نظر 
می رسد برای رونق دوباره بازار گوشی های موبایل، 
دولت باید ارز اختصاصی را به انجام واردات ارائه 
دهد تا بازار موبایل به روند طبیعی خود بازگردد.

فروتن با بیان این که نمی توان انتظار رونق یک شبه 
را در بازار داشت، خاطر نشان کرد: واقعیت این 
است که بازار موبایل هنوز متاثر از آن و نوسانات نرخ 
ارز است، چراکه در آن دوره عالوه بر فروشندگان، 
مصرف کنندگان  نیز اصراری بر خرید کاال نداشتند 
و هنوز نیز وضعیت به طور کامل به حالت عادی 
خود بازنگشته است.او همچنین درباره وضعیت بازار 
سیم کارت های تلفن همراه نیز به تالطمات نرخ ارز 
اشاره کرد و گفت: معموال بازار سیم کارت های تلفن 
همراه کمی بعد از تحول در بازار گوشی های تلفن 
همراه به اتفاقات بازار واکنش نشان می دهد؛ هرچند 
بازار سیم کارت های تلفن همراه متاثر از نوعی رکود 
حتی قبل از این نوسانات ارزی هستند، با این حال 
اوضاع بازار سیم کارت های تلفن همراه نسبت به 

بازار تلفن های همراه در حال رونق گرفتن است.

با  که  کرد  اعالم  وزیر جهاد کشاورزی  معاون   
توجه به سیاستگذاری جدید ارزی در راستای 
تامین دالر 4۲00 تومانی و پرداخت مابه التفاوت 
ارز  مشمول  اساسی  کاالهای  واردات  برای 
مبادله ای، با گرانفروشان متخلف برخورد می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر مهرفرد 
درباره تغییر بازار ارز و قیمت واردات نهاده ها و 
برای  ارز  نرخ  اظهار کرد:  محصوالت کشاورزی 
نهاده های  ویژه  به  کشاورزی  نهاده های  واردات 
کنجاله  ذرت،  مانند  اساسی  کاالهای  و  دامی 
با گذشته  تفاوتی   ... و  روغنی  های  دانه  سویا، 
ندارد و بر اساس سیاست گذاری صورت گرفته از 
سوی دولت، روش پرداخت آن فرق کرده است. 
به این معناست که چون دالر به 4۲00 تومان 
رسیده، ۳800 تومان از قیمت آن را واردکننده 
و 400 تومان دیگر آن را دولت پرداخت می کند.

وی افزود: در حال حاضر دیگر ارزی به نام ارز 
مبادله ای نداریم و فقط دالر 4۲00 تومانی است 
که به کاالهای اساسی مشمول ارز مبادله ای و 
با مابه التفاوت 400 تومانی تعلق می گیرد. یعنی 
دالر برای واردکنندگان با همان قیمتی که خرید 

می کردند، تامین می شود و جای هیچ مشکل و 
نگرانی در این زمینه نیست.

جهاد  وزیر  صنایع  و  بازرگانی  توسعه  معاون 
این  از  که  آن هایی  داد:  ادامه  کشاورزی 
کنونی  شرایط  از  و  کرده  استفاده  تسهیالت 
با  و  شده  تخلف  مرتکب  کنند،  سوءاستفاده 
برخورد  زمینه  این  در  متخلف  گرانفروشان 
همه  به  کرد:  تصریح  شود.مهرفرد  می 
واردکنندگان اعالم کردیم که هر کس کاال و 
محصولش را با ارز مبادله ای وارد کرده یا نرخ 
ارز برای وارداتش مبادله ای بوده است، یارانه 
اعالم  نظارتی هم  به دستگاه های  و  می گیرند 
کرده ایم هوشیار باشند و در این میان اگر هر 
شهروندی با این تخلفات روبرو است باید آن 
را به دستگاه های نظارتی اطالع دهد.وی گفت: 
وقتی تصمیمی به مرحله اجرا می رسد چند 
به  حدی  تا  ابهامات  و  کشد  می  طول  روزی 
نباید  اما به نظر من قیمت ها  وجود می آید 
تغییر کند و قیمت آن  دسته از محصوالتی که 
نرخ ارزشان، آزاد و متقاضی بوده باید کاهش 

هم پیدا کند چرا که ارزان تر شده است.

بازار موبایل همچنان در شوک 
نوسانات ارزی

پرداخت یارانه برای واردات 
محصوالت اساسی کشاورزی

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه هیاتی 
از مدیران ارشد این گروه از مرکز طراحی، تست 
و  موتور  تست  مرکز  قطعات،  کارکردی  و  ایمنی 
پرس شاپ و قطعه سازی های شرکت چانگان بازدید 
و در دیدار با مدیران این شرکت راه های گسترش 

همکاری را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن جهرودی که 
به دعوت مدیرعامل شرکت چانگان به چین سفر 
کرده است از مرکز تحقیق و توسعه و همچنین 
مرکز تست این شرکت بازدید کرد.در این بازدید 
به دعوت چووانگ مدیرعامل شرکت چانگان  که 
انجام شد، دو طرف بر توسعه فعالیت های مشترک 
کردند.طبق  تاکید  طراحی  و  تحقیقات  امور  در 
ایرانی  اعالم سایپا، با توجه به استقبال مشتریان 
گروه  در  چانگان  شرکت  تولیدی  خودروهای  از 

در  چانگان  شرکت  اینکه  و  سایپا  خودروسازی 
سال ۲017 حدود سه و نیم میلیون دستگاه تولید 
داشته و شریک تجاری فورد، سوزوکی، مزدا و پژو 
سیتروئن نیز هست، مقرر شد با تاکید بر داخلی 
سازی و مشارکت قطعه سازان ایرانی دو محصول 
قرار گیرد.در  نیز در سبد محصوالت سایپا  دیگر 
خودروسازی  گروه  مدیرعامل  بازدید  این  جریان 
سایپا با اشاره به برنامه توسعه سبد محصوالت گروه 
نیاز مشتریان  تامین  در سال جاری گفت:  سایپا 
در  بازار  مختلف  های  رده  و  ها  بخش  در  ایرانی 
به  توجه  با  این مسیر  در  و  دارد  قرار  کار  دستور 
وجود قابلیت های مناسب در محصوالت چانگان 
شرکت،  این  محصوالت  مطلوب  کیفی  سطح  و 
امکان توسعه فعالیت های مشترک میان دو طرف 
این  قطعات  سازی  داخلی  شرط  پیش  براساس 

 150 از  بیش  چین  دارد.کشور  وجود  خودروها 
حدود  ساالنه  و  دارد  فعال  خودروسازی  کارخانه 
۲5 میلیون خودرو در این کشور تولید می شود و 
شرکت چانگان به عنوان دومین تولیدکننده خودرو 
تولید  اصلی  رود.کارخانه  می  شمار  به  چین  در 
هکتار   500 از  بیش  چانگان  شرکت  خودروهای 

وسعت دارد و ۲۶ سایت تولیدی، قطعات مورد نیاز 
چانگان را در سراسر چین تولید می کنند.چانگان 
به عنوان یکی از شرکای آسیایی گروه خودروسازی 
سایپا در زمینه تولید خودرو محسوب شده و در 
حال حاضر خودروی CS۳5 این شرکت در گروه 

سایپا تولید می شود.

همکاری سایپا و چانگان گسترش می یابد



اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه  
چیز را همان گونه که هست می دید: بی انتها.

بلیک

سخن حکیمانه

بر آن چشم سیه صد آفرین باد 
 که در عاشق ُکشی ِسحر آفرین است

عجب علمی است علم هیئت عشق 
 که چرخ هشتمش هفتم زمین است

امروز با حافظ

چاپ »قصه های آقاجان«، نخستین 
اثر داستانی پیمان شیخی

پیمان  داستانی  اثر  نخستین 
»قصه های  عنوان  با  شیخی 
داستانک های  شامل  و  آقاجان« 
اثر  دو  انتشار  از  پس  او  حقیقی 

پژوهشی به چاپ رسید.
زمان،کتاب  پیام  گزارش  به 
کوتاه  داستان  بیست  شامل  آقاجان«،  »قصه های 
واقعی به نویسندگی پیمان شیخی توسط نشر هنر 
پارسینه به چاپ رسید. شیخی پیش از این کتاب، 
دو اثر پژوهشی با نام های »تماشاخونه های طهرون« 
بازار  روانه  نیز  تئاتر«  پیشکسوتان  »خاطره بازی  و 

نشر کرده بود.
و  تئاتر«  پیشکسوتان  »خاطره بازی  کتاب های 
غنچه  نشر  توسط  طهرون«،که  »تماشاخونه های 
منتشر شدند، مربوط به حوزه هنر تئاتر کشور است 
که گفت وگوها و پژوهش های شیخی را درباره هنر 
تئاتر در خود گنجانده. آثار نام برده، از اسفندماه 95 

تاکنون به چاپ دوم رسیده اند.
»قصه های  کتاب  آغازین  یادداشت  در  شیخی 
آقاجان« آورده است:»به نام او که مهربان ترین است.

کتابی که پیش رو دارید، شامل بخشی از خاطرات 
خاطرات  از  بخشی  و  خودم  مادربانو،  آقاجانم، 
مهربان  خداوند  که  است  بی گاهم  و  گاه  دوستان 
بی شک  و  داده  قرار  زمینی ام  زندگی  مسیر  در 
این خاطرات  انتقال  امکان  اگر  افسوس می خوردم 
این  مشترک  نقطه ی  شد.  نمی  فراهم  سایرین  به 
خاطرات، حضور بی چون و چرای مهربانی همیشگی 
خداوند است و بس؛ مهربانی که در بسیاری مواقع 
از نظر ما پوشیده باقی می ماند و گاه از پشت پرده ی 
و چه خوشبخت  رخ نمایی می کند  ما  مادی  افکار 
از  را  مهرورزی  این  و درک  است کسی که دیدن 
»قصه های  کتاب  نویسنده  نمی کند«.  دریغ  خود 
انتشار کتاب، در  این در زمینه  از  آقاجان«، پیش 
سال87 مسئولیت بخش عکس نخستین جلد کتاب 
را،که  تئاتر شهرستان ها  آمار  طرح جامع اطالعات 
نمایش  نشر  در  امرایی  مجید  دکتر  مسئولیت  با 
منتشر شد، و در سال90 نیز مسئولیت گردآوری 
کتاب »چهل سالگی« تئاترشهر را بر عهده داشت. 
آقاجان«  »قصه های  مجموعه داستان  است  گفتنی 
فرشاد  جلد  طراحی  با  نسخه  پانصد  تیراژ  در 
محمدپور و صفحه آرایی یاسر عزآباد روانه بازار نشر 
شده و عالقه مندان می توانند این اثر داستانی را از 

کتابفروشی های معتبر تهیه و مطالعه بکنند.

دردنیای کتاب

اذان صبح 4/۵9   طلوع آفتاب 6/28 
اذان ظهر 13/04  اذان مغرب 19/۵9

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

آغاز نمایش »جشن دلتنگی« از پنجم اردیبهشت

فیلم سینمایی »جشن دلتنگی« از پنجم اردیبهشت ماه در گروه 
زندگی روی پرده خواهد رفت.فیلم سینمایی »جشن دلتنگی« به 
کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی از پنجم 
اردیبهشت ماه در گروه زندگی و به جای فیلم سینمایی »خرگیوش« 

به نمایش عمومی درمی آید. این فیلم برای اولین بار در جشنواره سی و ششم فیلم فجر 
به نمایش درآمد. با نزدیک شدن به زمان اکران، اولین آنونس این فیلم نیز به تازگی توسط 
سازندگان منتشر شده است.»جشن دلتنگی« مضمونی اجتماعی دارد و به آسیب های 
فضای مجازی می پردازد. فیلم درباره رابطه واقعی آدم ها و گره خوردن آن با فضای 
مجازی است.بابک حمیدیان، بهنام تشکر، محسن کیایی، مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها، 
ساغر قناعت، پریوش نظریه، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی بازیگرانی 
هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. مینا ساداتی و بابک حمیدیان در این 

فیلم نقش یک زوج جوان را بازی می کنند.

جین فوندا و الیزابت اولسن تجلیل می شوند 

انجمن رسانه های زیست محیطی از جین فوندا، ری هال بریتر، 
مایک سالیوان و الیزابت اولسن در تاریخ 9 ژوئن تجلیل می کنند.

به گزارش  از ورایتی، در مراسم تجلیل از چهره های برجسته در 
زمینه حمایت از محیط زیست که از سوی انجمن رسانه های زیست 

محیطی در لس آنجلس برگزار می شود، جین فوندا با دریافت جایزه یک عمر دستاورد 
تجلیل می شود. الیزابت اولسن نیز با جایزه شخصیت آینده  رسانه های زیست محیطی 

تقدیر می شود.
مایکل بلومبرگ، سر ریچارد برانسون، مت دیمون، الون ماسک، ناتالی پورتمن، جیدن 
اسمیت، جاستین تیمبرلیک و شایلین وودلی از چهره هایی هستند که پیش از این، 
این جایزه را دریافت کرده اند.فوندا و هال برایتر مدت هاست که با این مجموعه همکاری 
می کنند و هال برایتر از مدیران این مجموعه است.اولسن برای تالش هایش در زمینه پروژه 
برای فیلتر کردن آب در خانه های نیکاراگوئه پس از توفان نیت، مورد تجلیل واقع می شود.

سالیوان نیز کسب و کاری سبز راه انداخته و برای تولید برق سبز در شمال آمریکا تالش 
می کند. جین فوندا بازیگر 80 ساله برنده دو جایزه اسکار و الیزابت اولسن بازیگر و خواننده  

۲9 ساله است.

برندگان جایزه پولیتزر ۲۰18 معرفی شدند

 رمان »کمتر« نوشته »اندرو شین گریر« موفق به کسب جایزه پولیتزر سال ۲018 در 
بخش ادبیات داستانی شد.

به نقل از سایت رسمی این جایزه، برندگان نهایی جایزه معتبر پولیتزر در بخش های 
گوناگون در حالی اعالم شد که جایزه بخش ادبیات داستانی به رمان »کمتر« نوشته 
»اندرو شین گریر« رسید و »جیمز فورمن« نیز به عنوان برنده جایزه بخش ادبیات 
غیرداستانی برای کتاب »زندانی کردن خویشتن: جنایت و مکافات در سیاهپوستان  
آمریکا« معرفی شد.در بخش نمایشنامه »هزینه زندگی« نوشته »مارتینا ماجوک«، در 
بخش تاریخ »خلیج: ایجاد دریای آمریکا« اثر »جک ای.دیویس« و در بخش زندگی نامه 
»آتش های چمنزار« به قلم »کارولین فریسر« موفق به کسب جایزه پولیتزر در سال 

۲018 شدند.
جایزه بخش شعر نیز به »نیمه روشن« مجموعه شعر بین سال های 19۶5 تا ۲01۶ از 

»فرانک بیدارت« رسید.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: به دنبال ایجاد 
زمینه های جدید همکاری فرهنگی میان ایران و 

عراق هستیم.
روابط  مرکز  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
دوشنبه)۲7  روز  صالحی  سیدعباس  اسالمی، 
این  بغداد گفت: در  به  بدو ورود  فروردین( در 
سفر با بررسی توافق ها و همکاری های موجود، 
دنبال تقویت آن و نیز بررسی زمینه های جدید  

همکاری خواهیم بود.
وی از ملت عراق به عنوان ملتی غیور و مقاوم یاد 
کرد و پیروزی بر تروریسم و داعش را به دولت و 

ملت این کشور تبریک گفت.
صالحی گفت: روابط فرهنگی ایران و عراق بسیار 
کهن و عمیق و به دیرینگی تاریخ دو کشور است 
و پس از سقوط رژیم بعثی در عراق در مسیر رشد 

و تقویت قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفاهم نامه هایی 
که تاکنون میان دو دولت امضاء شده، اشاره کرد و 
گفت: این توافق ها پایه های خوبی برای ارتباطات 
فرهنگی پدید آورده است و ما در صدد تقویت 
آن هستیم. وی گفت: در این سفر تالش می شود 
تفاهم نامه های موجود ارزیابی شود و بسیاری از 
برخی حوزه ها  و در  تقویت  انجام شده  کارهای 
نیز گفت وگوهای جدید انجام شود و زمینه های 

همکاری جدید شکل بگیرد.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
جمهوری اسالمی ایران با تعدادی از معاونان 
خود عصر دوشنبه به منظور دیدار با فعاالن 
و نخبگان فرهنگی و هنری عراق و زیارت، 
وارد بغداد پایتخت عراق شد. جابر جابری، 
فرودگاه  در  عراق  فرهنگ  وزیر  قائم مقام 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  از  بغداد 

استقبال کرد.

صالحی در بغداد:

به دنبال زمینه های جدید همکاری فرهنگی با عراق هستیم

کاریکاتور

رضا دادویی کارگردان تئاتر قصد دارد در سال جاری ۲ نمایش 
»وویتسک« و »تمام برگ ها مرده اند روی زمین« را روی صحنه 

ببرد.
رضا دادویی کارگردان تئاتر درباره فعالیت های خود در سال جاری 
به  مهر گفت: چند ماهی است که با عرفان ناظر در حال بازنویسی 
نمایشنامه »وویتسک« هستیم تا آن را در نیمه اول سال جاری در 

تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرم.
وی اظهار کرد: قصد ما در بازنویسی نمایشنامه »وویتسک« این 

است که این نمایشنامه را کمی ایرانیزه کنیم.
از  بازنویسی مدنظر  به  افزود: هر چه زودتر  تئاتر  این کارگردان 
نمایشنامه می رسیم و تمرین های این اثر نمایشی را برای اجرا 

شروع می کنیم.
دادویی به اجرای نمایشنامه »تمام برگ ها مرده اند روی زمین« 
نوشته محمد چرمشیر در نیمه دوم سال جاری نیز اشاره کرد و 
گفت: قصد دارم این نمایشنامه را همزمان با جشنواره تئاتر فجر در 
تماشاخانه شهرزاد روی صحنه ببرم و به همین منظور چند جلسه 

دورخوانی هم برگزار کرده ایم.
رضا دادویی سال 9۶ نمایش »به مناسبت ورود اشکان« را در 

فرهنگسرای نیاوران به صحنه برد.

علی قائم مقامی که به تازگی برای ساخت فیلم کیومرث پوراحمد 
مجوز ساخت گرفته است درباره زمان تولید »تیغ و ترمه« توضیح 

داد.
علی قائم مقامی تهیه کننده سینما در گفتگو با مهر با اشاره به اکران 
پیش روی »جشن دلتنگی« گفت: این فیلم سینمایی به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی بعد از فیلم »خرگیوش« اکران می شود و نسخه 
نمایش عمومی با نسخه ای که در سی و ششمین جشنواره ملی 

فیلم فجر به نمایش در آمد هیچ فرقی نمی کند.
وی با اشاره به صدور پروانه ساخت فیلم جدید کیومرث پوراحمد 
بیان کرد: فیلمنامه سینمایی »تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث 

پوراحمد پس از چند اصالحیه مجوز ساخت گرفت.
این تهیه کننده سینما ادامه داد: موارد مورد نظر در فیلمنامه اعمال 

شد و حاال که اثر مجوز گرفته به زودی تولید را شروع می کنیم.
قائم مقامی با اشاره به اینکه بخشی از پیش تولید اواخر سال 97 
آغاز شده بود، گفت: پیش از این حضور علیرضا زرین دست به 

عنوان فیلمبردار در »تیغ و ترمه« قطعی شده بود.

 

روی  فروردین   ۳1( جمعه  از  »ایراندخت«  تلویزیونی  مجموعه 
آنتن شبکه یک می رود.( مصطفی شریفیـ  تهیه کننده سریال ـ  
گفت: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »ایراندخت« به کارگردانی 
و نویسندگی محمدرضا ورزی این روزها آخرین مراحل خود را 
پایان می رسد. شریفی  به  بزودی  و  تهران سپری می کند  در 
افزود: سایر مراحل فنی سریال نیز به موازات آخرین بخش های 
تصویربرداری در حال انجام است. طبق تصمیم مدیران تلویزیون 
این سریال از جمعه هفته جاری ۳1 فروردین ساعت ۲۲ روی آنتن 

شبکه یک خواهد رفت.
این سریال در ۲7 قسمت آماده پخش شده است و تصویربرداری آن 
طی پنج ماه انجام شد.شهرک غزالی،چند خانه قدیمی در مناطق 
مختلف تهران،کاخ سعد آباد و ... از جمله لوکیشنهای این سریال 
بوده اند. سریال »ایراندخت« یک درام عاشقانه در بستر مشروطیت 

است و روایت جذابی را در دل تاریخ به تصویر می کشد.
بازیگران اصلی سریال عبارتند از:سام قریبیان، اندیشه فوالدوند، 
حسین پاکدل، ایرج راد،بیتا فرهی، زهیریاری، فرزانه سهیلی،شایسته 
ایرانی،آرزونبوت،فرخ نعمتی،رضافیاضی،صدرالدین شجره، فخرالدین 
صدیق شریف، داریوش کاردان،رحیم نوروزی،کمند امیرسلیمانی )با 

حضور(سعید نیک پور و ....

 »وویتسک« ایراین
 یم شود

پخش  مجموعه تلویزیوین 
»ایراندخت« از جمعه

»تیغ و ترمه« به رسعت 
جلوی دوربین یم رود 

بدون شرح!

             آگهی مزایده
 دستگاههای سنگ شکن شهرداری گهرو

شهرداری گهرو در نظر دارد به استناد  مجوز شماره  17مورخ 96/12/13 شورای محترم 
اسالمی گهرو بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجاره دستگاههای  

کارخانه سنگ شکن متعلق به این شهرداری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید .
1- برای مدت یک سال مبلغ  500/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

شرایط مزایده :
1-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی به واریز 5 درصد کل مبلغ کارشناسی به 
حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی 3100002394003 یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند 
2-متقاضیان تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ  97/2/6 پیشنهادات خود را به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند .
3-متقاضیان می توانند اسناد مزایده را  در مهلت قانونی از قسمت امور مالی شهرداری 

تحویل بگیرند .
4-هزینه کارشناسی و انتشار آگهی  برعهده برنده مزایده میباشد.

5-کمیسیون معامالت در روز شنبه مورخ  97/2/8تشکیل و برنده مزایده اعالم میگردد .
علی محمدی  - شهردار گهرو 

             آگهی مزایده
یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو  شهرداری گهرو

شهرداری گهرو در نظر دارد براساس مجوز شماره 30 مورخ 96/12/13 شورای محترم 
اسالمی شهرگهرو نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کارکرده شهرداری از 

طریق مزایده بشرح ذیل اقدام نماید .
1-یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو مدل 1384 قیمت کارشناسی با احتساب ارزش 

افزوده 1/930/000/000 ریال = مدارک کامل - بیمه نامه 1397/11/19
شرایط مزایده :

1-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی به واریز 5 درصد  کل مبلغ کارشناسی به 
حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی 3100002394003 یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند 
2-متقاضیان می توانند در مهلت قانونی اسناد مزایده را از قسمت امور مالی شهرداری 

اخذ نمایند .
3-متقاضیان تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 97/2/6 پیشنهادات خود را به امور 

مالی شهرداری تحویل نمایند .
4-هزینه کارشناسی و انتشار آگهی  برعهده برنده مزایده میباشد 

5-کمیسیون معامالت در روز شنبه مورخ  97/2/8تشکیل و برنده مزایده اعالم میگردد .
علی محمدی  - شهردار گهرو 

 نوبت دوم
 نوبت دوم

دور جدید اجراهای نمایش »سرآشپز پیشنهاد می کند« 
کنندگی  تهیه  و  حسین پور  شهاب الدین  کارگردانی  به 
ایرج رحمانی از دیروز سه شنبه ۲8 فروردین، در تاالر 

ایوان شمس آغاز شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی نمایش »سرآشپز 
پیشنهاد می کند«، آخرین اثر گروه تئاتر »پارکینگ« دور 
سوم اجراهای عمومی خود را در تاالر ایوان شمس آغاز 

می کند.
براساس  که  است  موزیکال  کمدی  اثری  نمایش،  این 
بردن  بهره  با  و  فردوسی  شاهنامه  زیبای  داستان های 
از شیوه های مدرن و نمایش های آئینی سنتی با حضور 
آرش  ناصرنصیر،  رامین  قائدی،  شهرام  چون  بازیگرانی 
فالحت پیشه و مهدی فریضه و شهاب الدین حسین پور 

اجرا می شود.
نمایش »سرآشپز پیشنهاد می کند« که تاکنون اجراهای 

بسیار متعددی در تهران و تعدادی از استان های کشور 
داشته است؛ نمایش تحسین شده پانزدهمین جشنواره 
دوازدهمین  برگزیده  نمایش  سنتی،  آئینی  بین المللی 
نمایش  و  ایران  دانشگاهیان  تئاتر  بین المللی  جشنواره 
برگزیده اولین دوره جشنواره ملی جوان ایرانی و نمایش 
تحسین شده سی و ششم جشنواره تئاتر فجر به شمار 

می رود.
امیر  محمد  بازنویسی  و  دراماتورژی  با  نمایش  این 
یاراحمدی از دیروز ۲8 فروردین ماه، به مدت یک ماه 
بزرگراه  در  واقع  شمس  ایوان  تاالر  در   ۲1:۳0 ساعت 
صحنه  به  کردستان  بزرگراه  ابتدای  احمد،  آل  جالل 

خواهد رفت. 
با  نمایش  این  بلیت  رزرو  جهت  می توانند  عالقمندان 
 www.tik8 ا .comمراجعه به سایت فروش اینترنتی

نسبت به تهیه بلیت این اجرا اقدام نمایند.

»سرآشپز« با پیشنهادات تازه از راه رسید


