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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پیشنهاد مذاکره با آمریکا تفرقه اندازی است

علی اکبر صالحی: 

کنیم می  دفاع  احسن  نحو  به  ملی  منافع  از 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

 برخورد پلیس با قمار

 و شرط بندی آنالین فوتبال 

صدور احکام جدید همزمان با پرداخت 

معوقات حقوق کارمندان دولت

ابالغ آئین نامه اجرایی بیمه 

شرکت های دانش بنیان در هفته جاری 
به گزارش زمان ،سرهنگ تورج کاظمی، درباره برخورد پلیس 
فتا با سایت های شرط بندی مسابقات فوتبال اظهارکرد: پلیس 
فتا بر حسب دستور مقام قضایی با متخلفان و سودجویان در 

این فضا برخورد می کند.

به گزارش زمان ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش و واریز حقوق، 
از  جدید  حقوقی  احکام  صدوِر  نیازمنِد  بودجه،  تأمین  بجز 

جانب دستگاه هاست.

به گزارش زمان ، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور از نهایی شدن توافق با وزارت کار در زمینه بیمه 
شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: آئین نامه اجرایی بیمه 

شرکت های دانش بنیان در هفته جاری ابالغ می شود. 532
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سرمقاله
خرید محبوبیت بالی جان 

اقتصاد کشور

نگاه روز
واکنش بخش خصوصی به شرایط 

فعلی اقتصاد

به آمریکا اعتماد نکنید!

اقتصاد ایران اگرچه سرشار از ظرفیت ها 
و امکانات بالفعل و بالقوه کم نظیریست، 
در گرداب مشکالت و مسائل پیچیده ای 
گرفتار شده است. از جمله این مشکالت 
مــی توان بــه بیــکاری، تورم، ســطح 
ســرمایه گذاری و تولید ســرانه پایین و 
بهره وری نازل اشــاره کــرد که معلول 
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
امروزه،  هستند.  درهم تنیده ای  فرهنگی 
مســاله اقتصاد ملی، یکی از بزرگ ترین 
چالش های ماســت؛ از همین رو نیاز به 
تغییر بنیادین در اقتصاد، ضرورتی است 
که تعویق آن صدمــات جبران ناپذیری 
به کشور وارد خواهد کرد. تغییر اساسی 
اقتصاد نیز بدون آگاهی از واقعیت موجود 

قابل دستیابی نیست.
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2 نسیم کیادلیری

 اکبر نعمت اللهی
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سهم 3۰ درصدی مسکن از سبد خانوار

روحانی در جلسه ساماندهی بازار:

سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند 

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

          آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي(
 همراه با ارزیابی کیفی شماره 97/168-1

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت در داخل و خارج کارگاه مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت 

توزیع نیروی برق غرب مازندران     
  مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند از روز یکشنبه مورخ 97/03/27 لغایت روز پنج شنبه مورخ 97/03/31 

به منظور دریافت اسناد مناقصه  به آدرس هاي ذیل مراجعه نمایند.
الف( وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران(

   http://iets.mporg.irج( پایگاه ملي مناقصات      www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ریال  بابت خرید اسناد به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانک صادرات )کد2008(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 744/995/687 ریال به شرح زیر مي باشد:
- ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند 
-  اصل فیش واریز وجه به حساب جام  به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزي چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 

-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه : )ساعت 8 صبح( روز شنبه مورخ 97/04/16  

 محل تحویل پاکات مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه این شرکـت واقع درنوشهر-بلوار شهید خیریان-میدان ولیعصر-نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم  
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/04/16 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني

- مبلغ پایه مناقصه 17/499/856/246 ریال مي باشد. 
- هزینه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایي قرار خواهد گرفت .
-  به پیشنهادهاي فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمي شود. 

- فهرست بهاي سال 1397  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مالک عمل مي باشد.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات آزاد مي باشد.

محل تامین منابع: اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی تامین شده است.
- مناقصه گر باید داراي ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

- ارائه تصویر مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور حداقل دارای رتبه 5 در رشته نیرو)پست،انتقال و توزیع نیرو( الزامي مي باشد.
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفن52140254-011 امورتدارکات تماس حاصل نمایید. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 نوبت دوم

به گزارش زمان، ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه که دیروز و با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کاالهای مورد نیاز را تأمین می کند، 
نباید هزینه سودجویی عده ای را مصرف کننده بپردازد.رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبنای افزایش قیمت کاالها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی 

بگیرند و با سودجویی در بازار با  قیمت باال و اجحاف به مردم بفروشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه حضور در اجالس اسلوفروم در نروژ 
گفت: امیدواریم بتوانیم به نحو احسن از منافع ملی خودمان دفاع کرده و 

آنچه که حق است را بیان کنیم.

انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امیدواریم  گفت:  نروژ  در  اسلوفروم  اجالس  در  حضور  حاشیه  در  اتمی 
آنچه که حق  و  دفاع کرده  منافع ملی خودمان  از  احسن  نحو  به  بتوانیم 

است را بیان کنیم.
ایم که در  آمده  این کشور  به  امروز  نروژ،  به دعوت دولت  بنا  افزود:  وی 

اجالس اسلوفروم شرکت کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در این اجالس تعدادی از مسئولین 
و  خارجه  وزیران  و  ملل  سازمان  مانند  المللی  بین  و  جهانی  های  ارگان 
آنها  با  که  دارند  حضور  مختلف  کشورهای  سیاسی  کارشناسان  همچنین 

صحبت هایی خواهیم داشت و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
صالحی بیان داشت: در حاشیه اوسلوفروم مالقات هایی را هم با دبیرکل 
سازمان ملل و نیز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه نروژ خواهیم داشت، 
آلمان هم دیدار خواهیم کرد و  امور خارجی  وزیر مشاور در  با  همچنین 
با  که  مسایلی  و  برجام  بحث  به  توجه  با  دیگری هم  متعدد  مالقات های 

بیرون رفتن آمریکا از آن پیش آمده ، خواهیم داشت.
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: قطعا بحث برجام یکی از مهمترین 
موضوعاتی است که مورد گفت و گو قرار می گیرد و ما مواضع ایران را به 

طور واضح و شفاف در این اجالس بیان خواهیم کرد.

علی اکبر صالحی: 

از منافع ملی به نحو احسن دفاع می کنیم
معاون وزیر کار خبر داد:

پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال روستایی
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی توسط موسسات عامل خبر داد و گفت: 
مشکل وثیقه متقاضیان وام اشتغال روستایی از 

طریق صندوق های ضمانت برطرف خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی منصوری 
اشتغال روستایی که  در نشست گفت وگو محور 
در وزارت کار برگزار شد، گفت: آنچه که دغدغه 
اشتغال  تثبیت  و  ایجاد  بود،  قانون گذار  و  دولت 
این  در  که  بود  عشایری  و  روستایی  مناطق  در 
به منابع و  اوال دسترسی  تا  راستا تالش کردیم 
تسهیالت بانکی را برای متقاضیان آسان کنیم و 

دوم به توسعه اشتغال که لزوما از طریق دریافت 
داد:  ادامه  کنیم.وی  کمک  نمی شود  حاصل  وام 
برای  بیشتری  آمادگی  آنکه ساختار کشور  برای 
توزیع منابع داشته باشد، سرعت عمل در توزیع 
متعدد  تعطیالت  وجود  با  و  شده  بیشتر  منابع 
تومان  میلیارد   ۱۲۰۰ تاکنون  سال،  طول  در 
توسعه  بانک  امید،  کارآفرینی  صندوق  سوی  از 
عنوان  به  کشاورزی  بانک  و  بانک  پست  تعاون، 
گفت:  است.وی  شده  پرداخت  عامل  موسسات 
کمیته های  در  نیز  تومان  میلیارد   ۶۲۰۰ معادل 
فنی تصویب و به موسسات عامل ارسال شده و 
تعداد قابل توجهی طرح به دستگاه های اجرایی 

این  از  که  است  شده  ارائه  متقاضیان  توسط 
ارسال  به کمیته های فنی  میزان ۲۱ هزار طرح 
شده است.معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
وام  متقاضیان  وثیقه  مشکل  درباره ی  اجتماعی 
برای  که  مسائلی  از  یکی  گفت:  نیز  روستایی 
برای  که  هستند  روستاییانی  است،  جدی  ما 
ضمانت  وثیقه  مشکل  با  تسهیالت  به  دسترسی 
طریق  از  منظور  این  برای  و  هستند  مواجه 
صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون 
و صندوق ضمانت، سرمایه های کوچک به ایجاد 
اشتغال  تسهیالت  متقاضیان  برای  ضمانت 

روستایی اقدام کردیم.

در پی دور جدید رکورد شکنی بورس ، شاخص 
آن دیروز برای دومین روز متوالی با رشد دوهزار 
و 8۱ پله ای به جایگاه ۱۰۴ هزار و 533 واحد 
صعود کرد.به گزارش ایرنا، روند ورود نقدینگی 
های جدید به بورس ادامه داشته و به تبع آن، 
بورسی  مختلف  های  گروه  از  فراوانی  استقبال 
شکل گرفته است.بررسی ها نشان می دهد که 
اگرچه از اغلب صنایع بورسی استقبال شده، اما 
جذابیت صنایع بزرگ و یا شاخص ساز بیشتر از 
سایرین بوده است.در معامالت امروز ۲ میلیارد 
و 55۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش هفت هزار و ۱۰9 میلیارد ریال در ۱37 

هزار و ۴77 نوبت دادوستد شد.
نیز  سرمایه  بازار  اصلی  های  شاخص  بررسی 
نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
اثر  بزرگ  های  شرکت  سهام  ارزش  آن  در  که 
و  واحد   ۶39 گذارد  می  شاخص  بر  بیشتری 
شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن 
و کوچک در محاسبه  بزرگ  همه شرکت های 
شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۶3 

واحد رشد کرد.
باال  واحد   ۴۶ نیز  وزن(  )هم  قیمت  شاخص 
قیمت  عمومی  سطح  بیانگر  شاخص  این  رفت؛ 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. 
 ۱۴۱ و  هزار   ۲ شناور  آزاد  شاخص  همچنین 
واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام 
می  نشان  را  بورس  در  ها  شرکت  معامله  قابل 

دهد.
بهتر  به شرکت های  )مربوط  اول  بازار  شاخص 
آزاد  سهام  درصد  و  سودآوری  سرمایه،  نظر  از 
بازار  شاخص  و  واحد   7۶۱ و  هزار  یک  شناور( 

دوم بورس نیز ۲ هزار و 93۴ واحد رشد کرد.

گروه فلزات اساسی در معامالت امروز صدرنشین 
بورس شد؛ در این گروه 3۲۲ میلیون سهم به 
دادوستد  ریال  میلیارد  و 35۶  هزار  یک  ارزش 
 979 ارزش  به  فلزی  های  کانی  گروه  شد. 
میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 79۶ میلیارد 
اختصاص  خود  به  را  بعدی  های  جایگاه  ریال 

دادند.
در رده چهارم معامالت امروز، گروه چند رسانه 
ای صنعتی با دادوستدی به ارزش ۶9۴ میلیارد 
معامالتی  با  نیز  خودرو  گروه  گرفت.  قرار  ریال 
به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن 

خود کرد.
و  )صنعتی  کچاد  نمادهای  امروز،  معامالت  در 
فارس  مبارکه(،  )فوالد  فوالد  چادرملو(،  معدنی 
و  )صنعتی  کگل  فارس(،  خلیج  )هلدینگ 
نفت  تاپیکو )سرمایه گذای  و  معدنی گل گهر( 
وگاز تامین( با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت 
در  نیز  فرابورس  داشتند.شاخص  شاخص  بر  را 
معامالت امروز بیش از ۱۰ واحد رشد کرد و در 
ارتفاع باالتر از یک هزار و ۲۰۱ واحدی ایستاد.

در بازار فرابورس، بیش از یک هزار و ۲8 میلیون 
از سه هزار  اوراق بهادار به ارزش بیش  سهم و 
شد.در  فروش  و  خرید  ریال  میلیارد   ۲3۲ و 
زاگرس(،  نمادهای)پتروشیمی  امروز،  معامالت 
هرمز و ذوب )ذوب آهن( بیشترین تاثیر مثبت 
و مارون )پتروشیمی مارون( و میدکو )هلدینگ 
معدنی خاورمیانه( نیز بیشترین تاثیر منفی را در 

رشد شاخص داشتند.
»احسان رضاپور« کارشناس مسایل اقتصادی و 
بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه و رشد 
شاخص بورس گفت: اخباری به نقل از مسووالن 
بورس جلب  به سوی  را  توجهات  که  بیان شد 

کرد؛ مسووالن در اظهارات خود، عزمشان برای 
بازارهای  در  بازان  سفته  های  فعالیت  کنترل 
مختلف را مورد تاکید قرار دادند.وی ادامه داد: 
درباره  شد  منتشر  خبری  اخباری  همچنین 
ناشی  ارز  تا  اند  شده  مجاز  ها  شرکت  که  این 
به  تومان  هزار   ۶ باالی  قیمت  با  را  صادرات  از 
فروش برسانند که این موضوع می تواند افزایش 
سودآوری شرکت های بورسی را به دنبال داشته 

باشد.
چشم  درباره  اقتصادی  مسایل  کارشناس  این 
داشت:  بیان  آینده،  در  بورس  حرکت  انداز 
از صادرات  ارز ناشی  تصمیماتی که درباره نرخ 
وضعیت  همچنین  و  شده  اتخاذ  ها  شرکت 
می  ها  تحریم  و  اقتصادی  کالن  های  شاخص 
مشخص  را  بورس  آینده  حرکت  روند  تواند، 
کند.این کارشناس بازار سرمایه افزود: تعامالت 
سیاسی داخلی و بین المللی، اجرای طرح های 
ها،  شرکت  فروش  و  تولید  وضعیت  اقتصادی، 
تصیمات درباره نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کنترل 
نقدینگی و تعرفه صادرات و واردات از مهم ترین 
بازار  وضعیت  بر  توانند  می  که  هستند  عواملی 

سرمایه و بورس، تاثیرگذار باشند.
سرمایه  توجه  اینکه  نشان  خاطر  با  رضاپور 
خواهد  عامل  دو  تاثیر  تحت  بورس  بر  گذاران 
خاطر  امنیت  وجود  اول،  عامل  داد:  ادامه  بود، 
سیاسی و اقتصادی و دوم، وضعیت شاخص های 

مربوط به تولید و فروش شرکت هاست.
در  بیشتری  پایداری  هرچه  شد:  یادآور  وی 
عرصه  در  منسجم  های  برنامه  اقتصاد،  چرخه 
سیاسی کشور و تعامالت سازنده تر با دنیا وجود 
داشته باشد، پیامدهای مثبت تری در بورس رخ 

خواهد داد.

زد رکـورد  هـم  باز  بـورس 
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خرید محبوبیت بالی جان اقتصاد کشور
نسیم کیادلیری

اقتصــاد ایران اگرچه سرشــار از ظرفیت هــا و امکانات بالفعــل و بالقوه 
کم نظیریست، در گرداب مشکالت و مسائل پیچیده ای گرفتار شده است. 
از جمله این مشــکالت می توان به بیکاری، تورم، سطح سرمایه گذاری و 
تولید ســرانه پایین و بهره وری نازل اشاره کرد که معلول عوامل اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درهم تنیده ای هستند. امروزه، مساله اقتصاد 
ملی، یکی از بزرگ ترین چالش های ماست؛ از همین رو نیاز به تغییر بنیادین 
در اقتصاد، ضرورتی اســت که تعویق آن صدمات جبران ناپذیری به کشور 
وارد خواهد کرد. تغییر اساســی اقتصاد نیز بدون آگاهی از واقعیت موجود 
قابل دســتیابی نیست. اما امروزه آنچه در نبود کارهای برنامه ریزی شده و 
کارشناسی شده اقتصادی شاهد هستیم تبلیغات ساده انگارانه و شعارهای 
عوام فریبانه اقتصادی اســت که با هدف دستیابی به محبوبیت مطرح می 
شوند و با مخدوش کردن واقعیت، به دنبال بهره برداری های سیاسی یا مالی 
هستند که اقتصاد ملی را ناتوان تر کرده است.اقتصاد کشور از یک سو گرفتار 
متولیان ناکارآمد است که با خرید محبوبیت از جیب ملت راه خود را باز می 
کنند و از سوی دیگر سودجویانی که کنار گود نشسته اند و با اغراق گویی 
یا افشــاندن بذر ناامیدی می کوشند به مقاصد خود دست یابند. در چنین 
شرایطی سرنوشت تولیدکنندگان و بازرگانان از سوی متولیان به قضا و قدر 
محول شده و سودجویان نیز دست در دست خارجی ها گذاشته و منافع ملی 
را در پوشش الفاظ عوامانه -گاه حتی به ظاهر علمی- به بیگانگان واگذار می 
کنند.بدون پشــتیبانی دولت ها و قانون گذاران و در نبود عاقبت اندیشی، 
آینده نگری و برنامه ریزی اقتصادی، طی دو دهه گذشته، تولید کنندگانی 
که تولیدات قابل قبولی داشتند، بیش از همه آسیب دیدند. آنها که از جان 
و مال و آبروی خود گذشتند تا میدان را خالی نکنند، با بی مهری نهادهای 
سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی مواجه شدند که متأسفانه هنوز هم ادامه 
دارد و تالش آنها را بی ثمر کرده اســت. در چنین شــرایطی، یک گروه با 
استفاده از ساختار بیمار اقتصاد و روابط و امتیازاتی که از آن برخوردارند، از 
منابع بیت المال بهره می گیرند و دسته دیگری هم از محدودیت های ناشی 
از تحریم نفع فراوان می برند و گروهی دیگر با استفاده از عبارات فریبنده و 
الفاظی خوشایند و ظاهرا منطقی، رهنمودهایی می دهند که نتیجه قطعی 
آنها ایجاد اشتغال برای خارجیان است و پیامد آنها قربانی شدن منافع ملی. 
از همین رو برای تمیز ماهیت واقعی آنچه به عنوان اخبار یا سیاست های 
اقتصادی می شنویم باید دقیق و مراقب باشیم. وقت آن رسیده که از واقعیت 
آگاه شــده و به دور از اغراق گویی ها و کم گویی ها، حقیقت اقتصاد کشور را 
مشــاهده کنیم. این آگاهی به شــدت ضروری است، چراکه کم گویی ها و 
بدگویی ها سبب دلسردی فعاالن اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی می 
شود و ادعاهای گزاف اقتصادی از مقامات یا مردم دلربایی می کنند. بر پیکر 
بیمار اقتصاد کشور بوده است و سودجویان و منفعت طلبان را به ثروت های 
کالن رسانده اســت اما آنچه ناگفته پیداست این است که درمان بیماری 
مزمنی که برخی ابعاد آن دو قرن سابقه دارد، کار یک روز و یک ماه نیست. 
در نتیجه شاید بهترین اقدام این است که به درستی آگاه شویم که اقتصاد 
کشور در چه شرایطی به سر می برد تا بیش از این قربانی شعارهایی که با 

هدف خرید محبوبیت بیان می شوند، نگردیم.
 n.kiadeliri@gmail.com 

 چهارشنبه؛ دیدار نمایندگان 
مجلس با رهبر معظم انقالب

نائب رئیس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی از دیدار نمایندگان مجلس با مقام 

معظم رهبری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،محمد دهقان اظهار 
داشــت: نمایندگان مجلس شــورای اسالمی روز 
چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از اجالسیه اول 
تاکنون دیداری با رهبر انقالب نداشته اند.  

روحانی به سوئیس و اتریش سفر می کند

رئیس جمهور کشــورمان در صدر یک هیات بلند 
پایه سیاســی و اقتصادی، به دعوت رسمی روسای 
جمهوری سوئیس و اتریش به این دو کشور اروپایی 
سفر می کند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن 
اعالم این خبر افزود: حجت االســالم والمسلمین 
دکتر حســن روحانی نیمه اول تیرماه و به دعوت 
رئیس جمهور ســوئیس برای ســفری دو روزه به 
برن ســفر می کند.پرویز اسماعیلی گفت: دیدار و 
مذاکره با رئیس جمهور ســوئیس، دیدار با ایرانیان 
مقیم و نیز امضای اســناد همکاری در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین 
برنامه های دکتر روحانی در سفر به سوئیس است.

وی افزود: رئیس جمهوری سپس با دعوت رسمی 
رئیس جمهور اتریــش، برن را به مقصد وین ترک 
خواهد کرد.معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس جمهور ادامــه داد: دیدار با هموطنان مقیم 
اتریش، دیدار و مذاکره با رئیس جمهور و همچنین 
صدر اعظم اتریش و نیز امضای اسناد در عرصه های 
مختلف همکاری از مهمترین برنامه های پیش بینی 

شده دکتر روحانی در وین خواهد بود.

اخبار

سرمقاله

بزرگترین نادانی ها برای بشر 
عدم شناخت خود است

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند که 
تولید یا تامین کاالهای مورد نیاز جامعه و حل 
هرگونه مشکل بخش های تولیدی در این عرصه 

اولویت دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه 
که دیروز و با حضور مســئولین دستگاه های 
ذیربط تشــکیل شد، افزود: در حالی که دولت 
تمــام خدمات و ارز مورد نیــاز کاالهای مورد 
نیاز را تأمین می کند، نباید هزینه سودجویی 
عده ای را مصرف کننده بپردازد.رئیس جمهور با 
اشــاره به اینکه مبنای افزایش قیمت کاالها و 
خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشــد، تصریح 
کرد: پذیرفتنی نیســت که افرادی از دولت ارز 
۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با ســودجویی در بازار 
با  قیمت بــاال و اجحاف به مردم بفروشــند.

روحانی کنترل تولید، توزیع و قیمت کاالهایی 
که روزمره مورد نیاز مردم است را محور اصلی 

فعالیت دستگاه های مرتبط دولتی و عمومی 
اعالم و گفت: عرضه کاال توسط تولیدکنندگان 
و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت 
گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه 
برطرف شود.وی هدف اصلی دولت در حمایت 
از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست 

و افزود: رشــد پایدار بخش تولید در گرو این 
است که با سود متعارف بازار خود را گسترش 
دهد.روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه 
بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و 
مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت 
هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه 

در مــورد کاالهای اساســی و کاالهایی که در 
داخل کشور تولید می شــود. ضمن اینکه، در 
شرایط فعلی منطقی نیست کاالیی که تماماً در 
داخل کشور تولید می شود با قیمت  جدیدی در 

اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، 
افزود: دولت اجازه سوء استفاده در بازار کاالهای 
مــورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کســانی 
به فکر ســود باد آورده هستند، آماده برخورد 

مالیاتی قاطع باشند.
وی بــر هماهنگی الزم اقتصــادی - فرهنگی 
و رســانه ای برای دور کردن التهابات از بازار و 
ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم 
بهره گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن 
اتحادیه ها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید 
کرد.در این جلســه مســوولین دستگاه های 
ذیربط گزارش آخریــن وضعیت بازار و برنامه 

های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.

روحانی در جلسه ساماندهی بازار:

سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند
 

یك مرحله اي

آگهي مناقصه شماره ٩7/4
1-نام دستکاه مناقصه گذار :مدیریت منطقه هرمزگان 

مرکزي  ،ساختمان  جنوبي  ،رسالت  گلشهر  گذار:بندرعباس   مناقصه  دستگاه  2-ادرس 
مخابرات شماره تلفن 33610016-33308258

3-موضوع مناقصه :خرید کابل خاکي 40/04-50/04-70/04-100/04-150/04-200/04-300/04-400/04 با متراژ 
41805متر 

4-دستگاه نظارتي :معاونت شبکه 
5-نوع تضمین شرکت در مناقصه:ضمانتنانه بانکي یا چک تضمیني معتبر بانکي در وجه مخابرات 

6-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :663/568/367 ریال 
7-قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 16422422/32 جام بانک ملت کد 

شناسه 3200080143138
8-مهلت فروش اسناد :از تاریخ 97/3/27 لغایت 97/4/4

9-مهلت تحویل پاکات :97/4/5 لغایت 97/4/16
10-مکان بازگشایي پاکات :سالن کنفراس واقع در ساختمان مرکزي مخابرات 

11-تاریخ بازگشایي پاکات :97/4/17
12:سایر جزیات  و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است 
13-شرکت مخابرات در قبرل یارد پیشنهادات مختار است  

14-حد نصاب شرکت کنندگان جهت باز گشایي پاکات 1شرکت مي باشد
web site:www.TeiH.ir                E-mail:info@TeiH.ir

مدیریت مخابرات هرمزگان 

 نوبت دوم
CNG آگهی مزایده بهره برداری ازجایگاه

شهرداری ماهدشت درنظردارد بهره برداری ازجایگاه های CNG متعلق به خود واقع درشهر ماهدشت به شرح:
1-جایگاه CNG ایثارباشماره اشتراک گاز 34037189710

2-جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت باشماره اشتراک گاز34037199707
رابه شرکت های مجاز بهره برداری ازجایگاه ها ی CNG واگذار نمایدلذامتقاضیان دعوت میشود باهمراه داشتن :

الف: گواهی ثبت شرکت اساسنامه واخرین آگهی های تغییرات شرکت .
ب :تاییدیه ویاگواهی صالحیت بهره برداری معتبرازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.

ج : گواهی ثبت نام درنظام ومالیات برارزش افزوده.
د:گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی.

CNG ه : حداقل دارای 3 سال سابقه کارکرد فعال دراداره امورجایگاه های
و:حداقل امتیاز ارزیابی عملکردشرکت بهره بردارنباید کمتراز80باشد.

حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 نسبت به دریافت اسناد ومدارک مزایده اقدام ویا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
:ماهدشت ،میدان امام خمینی)ره(،شهرداری ماهدشت ،واحد امور مالی مراجعه ویا با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.

-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست . -هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

آگهی احضار متهم
 مجهول المکان

عنایت به اینکه پرونده کالسه 97۰3۶8 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهریار 
موضوع شکایت زهرا حاج حیدری علیه مجتبی زارعی محمود آبادی به اتهام ترک انفاق بدون 
مجوز تحت رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول 
المکان بودن متهم و عدم دسترسی، فلذا بدینوسیله به متهم ابالغ می شود در راستای ماده 
۱۱5 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و 
دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری شهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام قانونی 

دادیاری شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریار -فاطمیبعمل خواهد آمد. م.الف:358 
استان تهران – شهرستان شهریار – شهرک شاهد – نبش میدان امام خمینی

ابالغ دادخواست تجدید نظر 
 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای سید حسین لقاییآگهی ابالغ

تجدید نظرخواه آقای امیر مهدیزاده دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای شاپور 
اصالتی نسبت به دادنامه شماره 9۰۱58۲ در پرونده کالسه 9۶۰5۲9 شعبه 9 تقدیم که طبق ماده 73 و 3۴۶ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. م.الف:3۶۲
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- حسن پاشائی

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 97۰۱۶۰اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای غالمحسین پرویزیان به 
پرداخت ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و 
قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای میثم اکرامی محکوم 
گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی را جهت تامین آن توقیف و 
از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده  یک قطعه زمین به شماره ۱۴9.۱۱به 
میزان ۲۱3 سهم مشاع از۱۰۶۲998 سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی ۱۴9 فرعی از ۱۱ فرعی 
بخش 7 جویبار واقع در جویبار چپکرود آدرس جویبار روستای چیکرود ملک  به نام خانم 
صغری جان فرد قیمت کارشناسی شده به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال می باشد مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و 
مبلغ ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه 
پس از فروش وصول  می گردد در غیر اینصورت مبلغ ۱۰ درصد به نفع دولت ضبط خواهد 
شد موعد و زمان فروش روز 97.۴.۱7ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار میباشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشند
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۶۰۶۰۴اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای رضا و همگی رضی به 
تقسیم ترکه در حق اقای حشمت اهلل و همگی رضی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به 
درخواست محکوم علیه اموال وی را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده 
دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می 
رساند مال مورد مزایده یک قطعه زمین محصور شده در سه طرف با دیوار بلوک سیمانی و 
درب آهنی دو لنگه به مساحت ۲55.۲۱مترمربع واقع در داخل کالگر محله  ملک خانه سرا 
به متراژ۲55.۲۱ متر مربع با ارزش 38۲/8۱5/۰۰۰ریال ملک زراعی محاط در اراضی زراعی 
متراژ ۲۴۲۲ متر مربع به مبلغ 3۶3/3۰۰/۰۰۰ریال  به آدرس  جویبار کالگرمحله جمع قیمت 
کارشناسی شده به میزان 7۴۶ میلیون و یکصد و پانزده هزار ریال می باشد مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و 
مبلغ ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه 
پس از فروش وصول  می گردد در غیر اینصورت مبلغ ۱۰ درصد به نفع دولت ضبط خواهد 
شد موعد و زمان فروش روز 97/۴/۱9ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار میباشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشند 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه جویبار

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۶۰۴8۴اجرای مدنی متمرکز محکوم علیها آقای خانم مرضیه طاهری محکوم 
به پرداخت مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر 
تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای داوود نجف زاده 
گان محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت 
تامین آن توقیف از طریق مزایده به حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده یک دستگاه ساختمان 
مسکونی همکف به زیربنای تقریبی 9۰ مترمربع دارای اتاق نشیمن و اتاق خواب آشپزخانه 
سرویس  بهداشتی در محوطه و انشعابات آب و برق و گاز آدرس ملک جویبار خیابان شاهد جنب 
منزل محمد آزادی حدود اربعه غربا دیواری است به کوچه آسفالته بن بست شمال دیواریست 
به زمین خالی دبیر  برمکی شرق دیواری است به زمین محمد آزادی و زمین فوتبال و  جنوبا 
دیواریست  به زمین عنایت توکلی قیمت کارشناسی شده 95۰ میلیون ریال مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد 
شد موعد و زمان فروش روز97.۴.۱7 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار میباشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار معصومی

آگهی حصروراثت
پدرجان  نام  بیرگانی  راشدی  مناری  آقای 
درخواستی  ازمسجدسلیمان  محمدبشناسنامه۱97۱۰3۲557صادره 
همسرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اندیمشک  بشناسنامه۱93۰۰93۱95صادره  شهالراشدی  مرحوم 
متقاضی  عبارتنداز:۱-  اش  ورثه  درتاریخ95/7/۱۱دراهوازفوت 
بیرگانی  الذکر)همسرمرحومه(۲-رضاراشدی  فوق  بامشخصات 
بشناسنامه7۲9۰۰۲3۱53 صادره ازشوشتر)پسرمرحومه(3-سحرراشدی 
راشدی  ستایش  ازشوشتر۴-  بشناسنامه۱87۰۴75۱78صادره  بیرگانی 
بیرگانی بشناسنامه۱87۰8۴۰۲9۱صادره ازشوشتر)دختران مرحومه(5-
ازدزفول)پدرمرحومه(. بشناسنامه۱8۴۰9۱صادره  راشدی  اهلل  عین 

ماهی  یک  بفاصله  متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  یکمرتبه 
شوراتقدیم  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)۱۶/۴۴(
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست به ضمائم به آقای سید عباس میرهادی فرزند سید جواد

خواهان آقای/خانم محمد اسماعیل رضایی و علیرضا رضایی و فرشته رضایی و نسرین رضایی 
و محمود رضا رضایی و حمیدرضا رضایی و محمدرضا رضایی و احمدرضا رضایی و عبدالرضا 
رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید عباس میرهادی  به خواسته مطالبه اجرت 
المثل اموال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 95۰998۲۶۴۰3۰۰۲9۱ 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰7/۲۱ 
ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که به حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده سید عباس میرهادی 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 حاضر گردد.م.الف:37۴
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- امیر جلیلی

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر – شهرک اداری

اگهی مفقودی 
 دفترچه مهمات و مجوز حمل سالح مخصو عشایر کالیبر 7/9۲ مدل 5 تیر گلنگدنلی به 
شماره سالح ۴87۶۰ س ۴۶۱8 ساخت ایران به سریال شماره ۱3۱8۰۴۲ به نام خدا مراد 

ایالم منتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین خستو فرزند اسکندر به شرح دادخواست به شماره 97۰۲55 از این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسکندر خستو فرزند آقابرار به شماره شناسنامه 
935  صادره از آمل در تاریخ 9۲/9/۱۶ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: ۱- حسن خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۲۰۶۲۲8۲۱8۴ پسر متوفی ۲- شعبان 
خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۲۰۶۲۲8۲۲۰۶ پسر متوفی  3- بتول خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی 

۲۰۶۲۲8۲۲۱۴ دختر متوفی ۴- احمد خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۲۰۶۴۴53۶87 پسر متوفی 
5- زهرا خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۲۰۶۴59975۴ دختر متوفی

۶- نرجس خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۴989۰۲۰8۰۴ دختر متوفی
7- کبری خستو فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۴9895۱939۶ دختر متوفی

8- حسین گوهریان راد فرزند اسکندربه شماره ش ملی ۲۰۶۲۲8۲۱9۲ پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر- پرویز بهمن نژادصادر خواهد شد.

متن آگهی
بهرام حیدری ـ محمدرضا غیبی حاجیور   : / متهم  امید خوانده  : صندوق کارآفرینی  / شاکی  خواهان 
خواسته / اتهام : تامین خواستهـ  مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97۰99838۴۴۲۰۰۰9۰ شعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱397/۶/7 ساعت ۱۲:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ـ ربیعی 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اسماعیل منصوری فرزند یداله

باغشینی دادخواستی به طرفیت خواندگان اسماعیل  خواهان آقای محمد 
ثالث اجرایی و رفع توقیف  اعتراض  منصوری- علی شاهسون  به خواسته 
از ملک بازداشتی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9۶۰998۲۶۴۰8۰۱۰9۴  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰5/۰8 ساعت ۰9:3۰ تعیین که به حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 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 حاضر گردد.م.الف:3۶۶
منشی دادگاه حقوقی شعبه 8  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-کشاورزی

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر – شهرک اداری

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نهایی شدن توافق با وزارت 
کار در زمینه بیمه شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: آئین نامه 
اجرایی بیمه شرکت های دانش بنیان در هفته جاری ابالغ می شود.

در  دیروز  دکتر سورنا ستاری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در جمع 
خبرنگاران در خصوص بیمه شرکت های دانش بنیان با تاکید بر 
اینکه در هفته گذشته تفاهم نامه خوبی با دکتر ربیعی وزیر کار 
این  اجرایی  آئین نامه  افزود: در هفته جاری  امضاء رساندیم،  به 
تفاهم نامه ابالغ می شود.وی با بیان اینکه این آئین نامه از سوی 
سازمان بیمه ابالغ می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس بیمه 
فعالیت های شرکت های دانش بنیان تسهیل خواهد شد.ستاری 
با تاکید بر اینکه ما یک زیست بوم برای شرکت های دانش بنیان 
ایجاد کرده ایم، ادامه داد: این زیست بوم شامل بخش های مختلفی 
و  ارزان قیمت  به تسهیالت  مالیات، گمرک، دسترسی  همچون 
دسترسی به سرمایه گذاران و سرمایه گذاران خطرپذیر می شود.وی 
با بیان اینکه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان دارای ۶ پایه 
ثابت است،  اظهارکرد: ما شرکت های دانش بنیان را در این حوزه ها 
حمایت می کنیم.ستاری با ابراز خرسندی از همکاری سازمان بیمه 

با شرکت های دانش بنیان یادآور شد: یکی از موضوعاتی که منجر 
به بهبود محیط کسب و کار شرکت های دانش بنیان می شود، بیمه 
است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور در خصوص جزئیات 
تفاهم نامه با وزارت کار، توضیح داد: بر اساس توافق صورت گرفته 
در تهران دو مرکز تخصصی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
ایجاد می شود و شرکت ها نیز برای انجام امور بیمه باید به این دو 
مرکز مراجعه کنند.وی با بیان اینکه ارزیاب های بیمه شرکت های 
دانش بنیان متخصص این حوزه هستند، اظهارکرد: بر این اساس 
بسیاری از مسائل مربوط به بیمه این شرکت ها از این طریق مرتفع 
خواهد شد.ستاری همچنین با اشاره به برخی از جرائم بیمه ای 
ابالغ  که  آئین نامه ای  اساس  بر  گفت:  دانش بنیان  شرکت های 
می شود، جرائم و موارد خاصی که در این حوزه وجود دارد، تسهیل 
خواهد شد.رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به راه اندازی 
مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر، افزود: دانشگاه خواجه نصیر جزء 
دانشگاه های پیشرو است که فعالیت های علمی خوبی در گذشته 
بر فعالیت های  نوآوری، تمرکز  ایجاد مرکز  انجام داده است.وی 
جمله  از  را  محصول  به  ایده  تبدیل  و  ایده  ثبت  تجاری سازی،  
فعالیت های این دانشگاه عنوان کرد و افزود: ایجاد این مرکز، موجب 

می شود تا دانشجویان برای ثبت اختراع و تجاری سازی محصوالت 
خود به امکانات الزم دسترسی داشته باشند و بتوانند ایده های خود 
را به محصول تبدیل کنند.معاون علمی رییس جمهور در عین حال 
با تاکید بر اینکه امکانات مورد نیاز در این حوزه لزوما امکانات مالی 
نیست، یادآور شد: این امر نیاز به یک اکوسیستم و زیست بومی 
دارد که باید شکل بگیرد و در این زیست بوم باید این تفکر در 
دانشگاه ها جاری شود که خروجی دانشجویان نباید لزوما مقاله یا تز 
دکتری باشد.ستاری با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید به این مرحله 
برسند که درصد قابل توجهی از درآمدهای آن ها از محل فروش 
فناوری های شرکت های دانش بنیان و خالقیت دانشجویان تامین 
شود، ادامه داد: این حرکت وقتی در دانشگاه ها شروع می شود که 
منابع مالی به مراکز نوآوری و رشد تزریق شود و از سوی دیگر 
این مراکز به این بلوغ برسند که خودشان نیز درآمدزا هستند.

وی با تاکید بر لزوم خرید سهام این شرکت ها از طریق دانشگاه ها، 
خاطرنشان کرد: عالوه بر آن فروش بخشی از تکنولوژی های به 
دست آمده از شرکت های دانش بنیان باید از طریق خود دانشگاه ها 
صورت گیرد که این امر موجب برگشت سرمایه خواهد شد و باید 

این امر در دانشگاه ها ایجاد شود.

معاون علمی رئیس جمهور خبر داد:

ابالغ آئین نامه اجرایی بیمه شرکت های دانش بنیان در هفته جاری 
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 علل گوناگون گرانی خودرو

 بابک صدرایی
روزهای سخت اقتصاد ایران، دوباره بازگشت تحریم ها و ایجاد جو روانی 
در داخل و خارج کشور. این بار تحریم های یک طرفه از جانب آمریکا که 
اگرچه با مخالفت بسیاری از کشورهای مهم و قدرتمند و مذاکره کنندگان 
جهانی روبرو شد اما دنیای تجارت گاهی قوانین متفاوت دارد و بسیاری از 
شرکت های بین المللی از ترس تحریم های آمریکا و از دست دادن منافع 
خود در این بزرگترین بازار دنیا، به ســرعت اعالم کردند که بازار کشور را 
ترک می کنند و این بار کار به چینی ها نیز رسید.چینی ها که در سالهای 
اخیر با مدیریت درست توانستند کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند و 
اکنــون نیز نیم نگاهی به بازار امریکا و اروپا دارند و تا حدودی نیز به این 
بازارها ورود کرده اند، از این رو چینی ها نیز تا حدودی در برخورد با ایران 
محافظه کار خواهند بود و برخی برندهای چینی نیز به اقتضای طبیعت 
خــود بازار را ترک خواهند کرد.برای درک بهتــر از بازار باید بازار خودرو 
را به دو بخش تقســیم کرد، بازار وارداتی هــا و بازار تولیدکنندگان و به 
بررسی عواملی که باعث ایجاد این گرانی میشود پرداخت.با وجود تحریم 
ها، شــرکت هایی که دارای نمایندگی رسمی بودند و خودروی خود را از 
شرکت مادر وارد میکردند با مشکالت بسیاری روبرو شده اند، از سوی دیگر 
شرکت هایی که خودروی خود را از واسطه های کشورهای اطراف تامین 
میکردند نیز با افزایش هزینه های واســطه گری روبرو شده اند و از سوی 
دیگر افزایش قیمت ارز و همچنین افزایش یکباره باالی تعرفه واردات خود 
عواملی هستند که قیمت خودروهای وارداتی را افزایش شدیدی داده اند.

افزایش قیمت ارز مبادله ای، مشکالت مبادله ارز با مبالغ باال برای خرید 
قطعات منفصله و همچنین مشــکالت قطعه سازان با افزایش هزینه ها 
و افزایش هزینه های سربار تولید را میتوان مشکل عمده تولیدکنندگان 
نامید.اما به طور کلی، ایجاد جو روانی ناشــی از تحریم ها و سوء استفاده 
واسطه گران، و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز و بالطبع افزایش حقیقی 
و روانی هزینه ها، قیمت خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشت که قطعا 
عده ای منافع هنگفتی را از آن خود کردند. از سوی دیگر باید دانست که 
تولیدکنندگان نیز به ناچار از این شرایط روانی و تحمیلی مجبور به افزایش 
قیمت خواهند بود.باید دانست ساختار بیمار و ضربه پذیر اقتصاد کشور، این 
بار نیز خود را شکننده تر نشان داد و تمامی عوامل بیرونی و داخلی در کنار 
ضعف های ســاختاری دست به دست هم داد تا قیمت خودرو به صورت 

افسارگسیخته باال برود.  

زیاده خواهی شبکه های داخلی رقیب تلگرام  
 یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه شبکه های داخلی به اصطالح 
رقیب تلگرام اشتهای صد میلیاردی و کمک دولتی پیدا کرده اند گفت که 
فیلترینگ به جای ساماندهی آشفتگی شبکه های اجتماعی را در پی داشته 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا رحیمی در مطلبی در صفحه 
توییتر خود نوشت:  شبکه های داخلی به اصطالح رقیب تلگرام اشتهای 
صد میلیاردی و کمک دولتی پیدا کرده اند شبکه های که توان فکری خلق 
ثروت ندارند و توان مالی اداره یک شبکه را ندارند از گردونه رقابت حذف 
شوند. فیلترینگ تا اینجا آشفتگی شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی را 
به جای ساماندهی در پی داشته است.مدیر عامل سروش در پیشنهادی 

مطرح کرده که وام ۱۰۰ میلیاردی به پیام رسان های داخلی داده شود.

صدور احکام جدید همزمان با پرداخت 
معوقات حقوق کارمندان دولت

 ســخنگوی دولت و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور گفت: افزایش و واریز حقوق، 
بجــز تأمین بودجــه، نیازمنِد صــدوِر احکام 

حقوقی جدید از جانب دستگاه هاست.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، محمدباقر 
نوبخــت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ 
شــبکه یک سیما در پاسخ به این پرسش که 
دستگاه های دولتی برای صدور احکام افزایش 
حقــوق تا چه زمانــی مهلت دارنــد؟ گفت: 
همانگونه که در نشست خبری گفتم بر اساس 
توافق ســازمان برنامه و بودجه و خزانه داری 
کل، اعتبــارات موردنیاز برای پرداخت حقوق 
کارکنان دولت و بازنشســتگان با احتســاب 
افزایش مصوب ســال 97، تأمین و تخصیص 
یافته است.ا ما واریز حقوق بجز تأمین بودجه 
نیازمنــد صدور احکام حقوقی جدید از جانب 

دستگاه ها است.
وی افزود: عالوه  بر آن، افزایش متوســط ۱۰ 
درصدی حقوق هم باید از ابتدای امســال بر 
اســاس قانون بودجه به حساب واریز می شد، 
اما از آنجایی که مجلس شــورای اســالمی، 
استفســاریه ای مبنی بر اینکه این ۱۰ درصد 
متوســط از صفر تا ۲۰ درصد افزایش یابد و 
این موضوع انجام شــد.نوبخت با بیان اینکه 
دستگاه ها باید متناســب با حقوق کارمندان 
دولت، این احــکام را صادر کنند، اضافه کرد: 
سازمان برنامه و بودجه کشور عالوه بر حقوق، 
این رقــم افزایش متوســط ۱۰ درصد را هم 
تخصیص داده و خزانه پرداخت کرد و اکنون 
در حســاب همه دستگاه ها  این رقم متوسط 
۱۰ درصــد موجود اســت، اما اینکــه با چه 
کیفیتی توزیع شــود برای هر یک از کارکنان 

دولت باید حکم صادر شود.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: عالقمند بودیم 
دســتگاه ها پیش از عید فطر حقوق را واریز 
می کردنــد، اما با توجه بــه پیچیدگی احکام 
که در ســه ردیف توزیع می شــود امیدواریم 
در نخستین فرصت این احکام را صادر کنند. 
وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه ها هر چه 

سریعتر این کار را انجام دهند .
لزومی ندارد تا پایان ماه صبرکنند و با حقوق 
تیرماه پرداخت کننــد، میتوانند هرروزی که 
حکم صادر شــد از اعتباری که برای این کار 

منظور شده نسبت به پرداخت اقدام کنند.

یادداشتخبر

سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار در حال حاضر بین 3۰ تا 3۴ درصد 
است؛ در 3 سال گذشته روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، طبق گزارش مرکز آمار ایران در چهل 
و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تحت عنوان بررسی 
روند آمارهای منتخب مسکن و ساختمان در سطح کشور، متوسط قیمت 
فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی ساختمان در شهر تهران از بهار 
سال 9۱ تا 9۲ دارای رشد ۱۰۰ درصدی بوده، در حالی که از این زمان تا 
زمستان سال 95 این روند ثابت بوده و بعد از آن تا زمستان 9۶ رشد 3۰ 
درصدی را تجربه کرده است.براساس اطالعات منتشر شده تعداد معامالت 

فروش واحد مسکونی در شهر تهران در زمستان سال 9۰ دارای رشد قابل 
توجهی بوده و به ۱۲۰ هزار معامله در این شهر رسیده است. نکته مهم و 
قابل توجه در این بخش میانگین عمر واحدهای مسکونی خرید و فروش 
شده در شهر تهران بوده که طبق آمار موجود در زمستان سال 9۶ به باالی 
۱۰ سال رسیده است، مسئله ای که حاکی از دیر معامله شدن واحدهای 
نوساز در این زمان دارد.با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ایران با وجود آنکه تعداد معامالت در شهرها طی سال های اخیر روند نزولی 
دارد ولی قیمت  واحدهای مسکونی همچنان رشد داشته، از سویی دیگر با 
وجود نوسان اندک مبالغ در سال های ۱393 تا ۱39۶، روند افزایش مبلغ 
اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است. در این راستا اعمال سلیقه مالکین 

و همچنین تعیین آن براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار 
می رود.بنابراین می توان نتیجه گرفت بدون توجه به اینکه بازار مسکن در 
حالت رکود به سر می برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به 
رشد خود را دنبال کرده است. براساس اطالعات ارائه شده در زمستان سال 
9۰ و قبل از شروع شیب تند رشد قیمت مسکن و قیمت زمین در سال 
۱39۱، تقاضا برای خرید زمین ۱۴۱.۱ درصد در شهر تهران باال رفته و پس 
از آن با کاهش قابل توجهی، روند کاهشی به خود گرفته این در حالی است 
که از ابتدای سال 9۶ این روند دوباره به حالت افزایشی خود بازگشته است.

طبق اطالعات موجود بین سال 9۰ تا 95 حدود ۴5۰ هزار واحد مسکونی 
به طور متوسط در کشور ساخته شده که ۶ میلیون واحد آن جزو واحدهای 
کم دوام و نیمه بادوام است، واحدهایی که اگر بخواهیم آنها را بهسازی و بادوام 
کنیم به زمانی بالغ بر ۱3 سال نیاز داریم.نتایج اطالعات مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که جمعیت کشور از سال ۶5 تا 95 حدود ۶۰ درصد، تعداد خانوارها 
حدود ۱5۰ درصد و تعداد واحدهای مسکونی ۱77 درصد رشد داشته که 
طبق بررسی های صورت گرفته تعداد ساخت راضی کننده بوده ولی نحوه 
پراکندگی و توزیع آن مطلوب نبوده است.جدول واحدهای مسکونی خالی 
در کشور نشان دهنده این واقعیت است که حداقل از هر ۱۰ واحد مسکونی 
یک واحد خالی از سکنه هستند. از دالیل بروز این پدیده می توان به افزایش 
خرید مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای طی سال های ۱39۰ تا ۱393 و 
همچنین مسکن های مهر فاقد متقاضی در کشور اشاره کرد.در حال حاضر 
نسبت خانه های خالی به دارای سکنه در کشور ۱۱ درصد اعالم شده است. 
همچنین گزارش ارائه شده سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار را در حال 
حاضر بین 3۰ تا 3۴ درصد اعالم کرد که قطعا رقمی باال به شمار رفته و 
باید مورد توجه قرار گیرد.طبق آمار ارائه شده در شهر تهران حدود ۲ میلیون 
و 89۰ هزار خانواده، 3۰۰ هزار واحد خالی و ۱7۰ هزار اقامتگاه دوم وجود 
دارد که ۲3 درصد این خانواده ها، ۲۴ درصد واحدهای خالی و ۲3 درصد 

اقامتگاه های دوم در بافت فرسوده قرار گرفته اند.

آگهی تغییرات شرکت
 منحله بین المللی سارنگ تدارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱9۲7۴۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲3۴۶77۲ به استناد صورتجلسه مدیران تصفیه مورخ 
۱39۶/۰9/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس محل تصفیه شرکت به : 
تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان شهید علیرضا سنجابی )بهروز( 
بن بست یکم پالک ۱ واحد ۲ کد پستی ۱9۱۱93۱۰۱5۶ انتقال یافت .
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )189992(

آگهی تغییرات شرکت
 فرزان پژوه طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۰۰5۰ و شناسه ملی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۲۰۲7۲۰7
۱39۶/۱۱/۲3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-کوی نصر-بزرگراه جالل آل احمد خیابان 
البرز پالک ۱8 طبقه دوم واحد شرقی کد پستی ۱۴۴۶8۱3۱۱8می باشد و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )189993(

آگهی تغییرات شرکت
 خدماتی و مهندسی ایمن بهبود اندیشان نوین صنعت شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 35۶۰9۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰3۱۴73 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ ۱397/۰۲/3۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار 
ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: خانم شیرین متین به شماره ملی ۰۰79۱9۱59۲به 
سمت عضو هیئت مدیره خانم پریسا ایل بگی عراق به شماره ملی ۰۰7985۶5۴3 به 
سمت مدیر عامل آقای عسکر محمدپور درین سو به شماره ملی۰۰۶۴8۴۰۴۲5 به سمت 

رئیس هیئت مدیره 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )189994(

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   TONDAR9۰A تیپ  رنو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
۱۰۰۰۱۶۲۱۶RR۰۲۴۲9۰ و شماره شاسی NAALSRBYWGA5۱98۲۰ و 

شماره پالک ایران 7۲-887ق87 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
۱385،نوع  ،مدل  –متالیک  ای  نقره  پژوپارس  خودروسواری  سبز  وبرگ  کمپانی  سند 
۱۲۴85۰۲8987،شماره  موتور  ایران۱۴-8۲۶ج33،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت 
شاسی۱93۴9۱75به نام جمال نواصری،نام پدرجاراله،شماره شناسنامه۱،محل صدوراهواز،شماره 

ملی۱75۶۶۴57۶۰،کدپستی۶3۴۶۱93۶57مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.  
اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهروز دریکوند راد دارنده شناسنامه شماره 8۴5 متولد ۱3۴9 به شرح دادخواست 
به کالسه ۶735۱ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
متولد  شماره ۴85-۰۰8۲3۰-۰  شناسنامه  به  راد  دریکوند  علی  شادروان  که  داده 
۱3۲۰ در تاریخ 87/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-گل آوانی رهانی دارنده شناسنامه شماره ۱8۲متولد ۱3۲7 همسر متوفی 

۲-فرشته دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره ۱۰89متولد ۱358 فرزند متوفی 
3-فریدون  دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره 739متولد ۱3۴5 فرزند متوفی

۴-بهروز  دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره 8۴5متولد ۱3۴9 فرزند متوفی
5- افشین دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره ۱۰88متولد ۱355 فرزند متوفی

۶-محمد رضا  دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره ۲8۰5متولد ۱3۶۲ فرزند متوفی
7- امید دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره 3۲7متولد ۱3۶7 فرزند متوفی

8- مریم دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره ۲8۰۶متولد ۱3۶5 فرزند متوفی
9- شمسی دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره 8۴۴متولد ۱3۴7 فرزند متوفی
۱۰- زیبا دریکوند راد  دارنده شناسنامه شماره ۱۰87متولد ۱35۴ فرزند متوفی

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یك شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند. 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست سلطنت بیرانوند و غیره به طرفیت 
علی محمد بیرانوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم گرد عالی بیرانوند طی شماره 
۱35۰3۰ ف /۱9  در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه ۱ صادر و وقت اجرایی قرار 
ساعت ۱۰ صبح مورخه 97/5/۱ )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک 
ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد (تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که  حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
بیرانشهر با آدرس بیرانشهر –جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند حاضر شوند عدم 

حضور مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر– سیف اله دهقان پور 

رونوشت آگهی انحصار وراثت
شرح  به    ۴57۰۰۰۴385 شماره   شناسنامه  دارای  چراغ  شاه  سیدرسول  آقای 
دادخواست به کالسه 97۱ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان سیدمحمدرضا شاه چراغ به شناسنامه ۱۴۲ در تاریخ 
آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  اند.  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   97/3/9

منحصر است به : 
۱- سیدرسول شاه چراغ                ش.ش: ۴57۰۰۰۴385                س.ت : 

۱3۶8          پسر      
۲- سیدعلی اصغر شاه چراغ                ش.ش:597                  س.ت : ۱3۲۲          

پدر
3- فرشته سادات شاه چراغ                 ش.ش:۲7۰3        س.ت:۱3۴8            همسر

۴- رویا السادات شاه چراغ                  ش.ش:۴57۰۰555۱۶                 س.ت:۱37۰           
دختر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : 37۱
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: نام: محمد  نام خانوادگی: حیدری گونه  

مشخصات محکوم علیه
۱- نام:محمدرضا   نام خانوادگی: جاللی زاده   نشانی: مجهول المکان

به: بموجب دادنامه شماره 8۱8/9۶ مورخ 9۶/۱۰/3۰ شورای حل اختالف  محکوم 
شهریار حوزه نهم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ شصت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نود و دو هزار تومان بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق 

محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد.۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم 
واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود 
که قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم 
خواهید شد.۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:3۶5
شعبه نهم شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
کالسه پرونده دادرسی:۴۲۱/۶/9۶

مشخصات محکوم له
۱- نام: حمزه  نام خانوادگی: شاه محمدی  نشانی: شهریار،خیابان ولیعصر، مقابل پارک 

کودک، مجتمع مدائن، طبقه ۲ واحد 3
مشخصات محکوم علیه

۱- نام:منوچهر   نام خانوادگی: کاظمی    نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۱37۱/۶/9۶ مورخ 9۶/۱۱/۲9 شورای حل اختالف 
شهریار حوزه ششم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم 
علیه در حق محکوم له به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱/۱5۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 9۶/5/۲ لغایت 
وصول آن صادرو اعالم می گردد ضمنا نیم عشر دولتی از محکوم علیه دریافت گردد.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد.۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم 
واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود 
که قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم 
خواهید شد.۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:359
شعبه ششم شورای حل اختالف شهریار

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شهرستان شهریار حوزه سوم

خواهان: آقای رضا احمدی ساکن تهران شهرک آزادی بلوار امام خمینی خیابان تختی کوچه تیر 
یکم غربی پ ۶3

خواندگان: ۱( آقای محسن کرمی ساکن فاز یک اندیشه خ 8 شرقی بن بست رز پ 7
۲( حامد قدردان )مجهول المکان( 3( عاطفه قدردان )مجهول المکان( خواسته: اعتراض ثالث

گردشکار:خواهان درخواستی بشرح فوق داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کال سه فوق 
وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر این حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل با استعانت از خداوند 

منان مبادرت به صدور رای می نماید.
)رای قاضی شورا(

درخصوص دادخواست معترض ثالث آقای رضا احمدی بطرفیت خواندگان ۱(آقای محسن کرمی ۲(
حامد قدردان )مجهول المکان( 3(عاطفه قدردان )مجهول المکان( بخواسته اعتراض ثالث نسبت به 
قرار تامین خواسته شماره ۲۱۲ تاریخ 9۶/۲/۶ صادره از این حوزه مبنی بر رفع توقیف و بازداشت 
پالک ثبتی ۲۱۰۶/۶7۲9 به نشانی شهرک آزادی خ بی نام خ تیر یک قطعه 383 پ ۶3، اظهارات 
خواهان بدین وصف است که اینجانب به موجب مبایع نامه رسمی به شماره 99935۶7575 به تاریخ 
۱39۴/۰5/۰۴ شش دانگ یک واحد آپارتمان موصوف را از خوانده ردیف دوم و سوم خریداری نموده 
ام و با توجه به مستندات پیوست و این که بیع قبل از تاریخ توقیف بوده لذا تقاضای صدور حکم به 
رفع توقیف مورد استدعاست، در ادامه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع حضور یافته 
و دفاع موثری به عمل نیاورده و خواندگان ردیف دوم و سوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته. شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده و مالحظه قولنامه تنظیمی که از حیث تاریخ ، مقدم بر 
تاریخ اقدام خوانده ردیف اول نسبت به توقیف می باشد، نظر قاضی شورا به استناد م ۲۱9 قانون مدنی 
در اصل لزوم و ماده ۲۲3 قانون مدنی )اصل صحت( و اینکه شک و نزاعی در وقوع عقد از اظهارات 
اصحاب دعوی استنباط نمی شود و در راستای م۱۴7 قانون اجرای احکام مدنی دعوی خواهان 
موضوع اعتراض ثالث موجه تشخیص ، حکم به رفع توقیف از پالک ثبتی به شماره ۲۱۰۶/۶7۲9 در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی شهریار می باشد و نسبت به خواندگان ردیف 
دوم و سوم به صورت غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شورا و ظرف ۲۰ روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی شهریار می باشد. .م.الف:3۶۰
قاضی حوزه سوم شورای حل اختالف شهریار ، ایرج عباسی

 رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی:حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان/خواهان ها: ایمان باوندی سوادکوهی
خوانده/خواندگان: مجتبی صحرائی خلجی مجهول المکان

خواسته: مطالبه 
قانونی  پرونده وجری تشریفات  به محتویات  وباتوجه  پرونده  ازوصول  گردشکار:پس 
قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: درخصوص دعوی ایمان باوندی سوادکوهی بطرفیت مجتبی صحرائی 
بشماره  چک  فقره  یک  بابت  تومان  میلیون  چهار  مبلغ  مطالبه  بخواسته  خلجی 
8۴۰837 درعهده بانک ملی شعبه خادم آباد شهریار بانضمام خسارات وارده باتوجه 
به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل 
ازسوی آن شورا نظرباینکه وجوداصل چک /چک ها  بعمل آمده  واقدامات  اختالف 
ازاستقراردین  ازبانک محال علیه حکایت  درید خواهان وصدورگواهی عدم پرداخت 
وجه  درمطالبه  خواهان  واستحقاق  خوانده/خواندگان  ذمه  واشتغال  خواسته  بمیزان 
دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده /خواندگان حسب درخواست خواهان 
وبتجویزازماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ازطریق 
لیکت درجلسه شورا حاضرنگردیده  ابالغ گردیده  نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار 
ودلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب 
ایراد وخدشه دعوی  ازهرگونه  ماندن دعوی ومستندات خواهان  بقای دین ومصون 
قانون شوراهای حل  ازماده 9  وبااختیارحاصله  تلقی  به صحت  را محمول  مطروحه 
اختالف مصوب 9۴/8/۱۰ مستندا به مواد 3۱۰-3۱3 قانون تجارت و مواد 5۱9-۱98 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 
۲ قانون صدورچک حکم به محکومیت خوانده/تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
چهار میلیون تومان بابت اصل خواسته ومبلغ صد و شصت و سه هزار تومان بابت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست 
قابل تجدیدنظرخواهی  روز  بیست  واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف  قابل  روز 

درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:37۰
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-سید عمارتاجیك

 ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  دادخواستی  فر  معین  سلیمان  آقای  خواهان 
مطالبه  خواسته  به  لطیف   محمدرضا  آقای  خوانده 
مطالبه  )مالی(-  نامه  مبایعه  ابطال  دادرسی-  خسارات 
خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9۶۰998۲۶۴۰3۰۰8۶۱  شعبه 3 دادگاه عمومی 
مورخ  رسیدگی  وقت  و   ثبت  شهریار  شهرستان  حقوقی 
۱397/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که به حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده محمدرضا لطیف فرزند 
حبیب اله و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده محمدرضا 
لطیف فرزند حبیب اله 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 حاضر گردد.م.الف:3۶8
دادگاه حقوقی شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهریار- سحری

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس هدف از پیشنهاد مذاکره با آمریکا را ایجاد 
تفرقه در کشور و قرائت انشاءهای تل آویو دانست و 
گفت: رییس جمهوری توانمندی در ایران حضور دارد 

و هیچگاه ترامپ و اسرائیل به اهدافشان نمی رسند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ابوالفضل حسن بیگی 
به مقامات  از فعاالن سیاسی  نامه تعدادی  در مورد 
کشور مبنی بر مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکا 
اظهارداشت: آمریکایی ها سناریوهای مختلفی از جمله 
انقالب های مخملین، سبز و جنگ های مختلف را 
با  ایران در طول سال ها و  علیه جمهوری اسالمی 
پول عربستان سعودی و برخی از شیوخ خلیج فارس 
طراحی کردند ولی هیچ گاه موفق شوند.وی تاکید 
اوج قدرت است و  ایران در  کرد: جمهوری اسالمی 
با  نیستند  قادر  شرایطی  هیچ  تحت  ها  آمریکایی 
ایران مقابله کنند.عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس افزود: عده ای دایه دلسوزتر از مادر شده اند و 
پیشنهاد می کنند که با ترامپ مذاکره کنیم، ترامپی 
که محبوبیتش در آمریکا به حداقل رسیده و هر لحظه 
از صحنه  یا  پیش بینی می شود که وی استیضاح 

خارج شود.حسن بیگی تصریح کرد: کسانی که در 
خارج از کشور هستند، ملت ایران را نشناخته اند و 
چشم هایشان را به روی حقیقت بسته اند.وی محتوای 
این نامه را سراپا توهین به ملت ایران، خون شهدا و 
آرمان های ایران دانست و یادآور شد: آنها چه کاره 
هستند که برای جمهوری اسالمی ایران تعیین تکلیف 
می کنند، این نامه در واقع چراغ سبزی به آمریکا 
است.وی تاکید کرد: در شرایطی که رییس جمهوری 
اعالم می کند که قوا باید در کنار هم باشند و همه 
در کنار هم متحد جلو برویم، آنها با نگارش این نامه 
به دنبال ایجاد تفرقه هستند، این عده در ناز و نعمت 
در خارج از کشور زندگی و موضوعاتی را که آمریکا 
دیکته می کند مانند یک طوطی منتقل می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادامه داد: امروز روز وحدت و همدلی و مبارزه با زیاده 
نیروهای  گانه،  قوای سه  است،  ترامپ  خواهی های 
مسلح و ملت باید در کنار یکدیگر با وحدت در مقابل 
می  آمریکا  و سخنان مضحک  برخوردهای سخیف 
پیروزی  امروز  گفت:  همچنین  بیگی  ایستیم.حسن 
ملت ایران است نه این که عده ای در بیرون بنشینند 

و انشاءهای تل آویو را به عنوان دلسوزان نظام برای 
ما قرائت کنند، آنان به دنبال اختالف افکنی در میان 
ملت ایران هستند.وی اظهارداشت: برخی افرادی که 
این نامه را نوشتند و در داخل کشور هستند نیز از 
دو دسته خارج نیستند، یا این که وابسته به خارج 
هستند و تالش دارند پولی به جیب بزنند و از کشور 
بروند یا این که نادان هستند. ما همواره تالش کردیم 
با مذاکره با این نادان ها به آنان بگوییم در این ۴۰ 
ساله انقالب چه زمانی گرگ دلش به حال چوپان می 
سوزد.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس دهم 
افزود: کسانی که در خارج وطن فروشی می کنند، 
علیه جمهوری اسالمی و ملت ایران دائم فضاسازی و 
در کالس های دانشگاه ها تئوری مطرح می کنند ، 
ملت ایران آنها را خائن وطن فروش می دانند.حسن 
بیگی ادامه داد: آنها همان آدم هایی بودند که پول 
ملت را بردند و امروز ارز کشور را تبدیل به قیمت 
کردند. غارت  را  ملی  ثروت  کردند،  تبدیل  مضاعف 

وی تاکید کرد که داخلی ها هیچ اعتمادی به خارج 
نشین ها نکنند، زمانی که آنان اقامت در کشوری را 
بگیرند اولین بندی که امضا می کنند، این است که 

اگر مخاصمه ای رخ دهد آیا اسلحه علیه ایران برمی 
دارند که آنان امضا می کنند که بله ما می جنگیم 
و سپس به آنها پناهندگی می دهند. نماینده مردم 
دامغان در مجلس همچنین اظهار داشت: همه جهان 
می داند که امروز رودرویی و مصاف بین دو تفکر و 
تمدن وجود دارد، از یک طرف تمدن غربی که همواره 
به  برای  قلدرمابانه  های  حرکت  و  استثمار  فکر  به 
سلطه کشیدن جهان است، در مقابل آن تفکر قرآنی 
و تمدن اسالمی و حمایت از مستضعفان و مقابله همه 
متجاوزان قرار دارد، امروز هفت میلیارد جمعیت دنیا 
همه آگاه شده اند این مصاف و درگیری به جهت حق 
و باطل بودن است.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران پرچمدار دفاع از مستضفان و مظلومان است، 
در طی ۴۰ سال گذشته هم که انقالب به پیروزی 
رسیده است شاهد فراز و نشیب های زیادی بودیم 
در این فرازو نشیب ها ملت ایران شاهد، درگیری های 
های  حزب  توسط  اقداماتی  کردستان،  در  گوناگون 
کثیفی که دست ساخته انگلیسی ها مانند خلق عرب 
و خلق ترکمن، دموکرات، کوموله، موساد و سیا بودیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: امروز خوشبختانه شاهدیم همه مردم جهان بین 
کفر و باطل تمیز می دارند و همچنین جنگ هایی که 
در دو دهه گذشته توسط آمریکا در خاورمیانه و غرب 
آسیا صورت گرفت، حقانیت ایران را نشان داد و امروز 

جمهوری اسالمی ایران در اوج قدرت است.

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

سهم 3۰ درصدی مسکن از سبد خانوار

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پیشنهاد مذاکره با آمریکا تفرقه اندازی است
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آگهی تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  صنعت  نیرو  پادیر  مهندسی   
صورتجلسه  استناد  به   10102749162 ملی  شناسه  و   233948
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/05/31 تصمیمات 
به   0603254853 ملی  کد  احمدپور  میالد   : شد  اتخاذ  ذیل 
ملی  کد  زاده  ابوالفتح  علی  مدیره  هیئت  وعضو  مدیرعامل  سمت 
به سمت رئیس هیئت مدیره علی مشیری کد ملی   0061803936
0064295265 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( فرهاد 
نازک کارماهر کد ملی 0067723756 به سمت عضو هیئت مدیره 
به سمت  از شرکا( محمدرضا قاسمی کد ملی0040230996  )خارج 
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  شرکا(  از  )خارج  مدیره  هیئت  عضو 
گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
با  اداری  و  اوراق عادی  و  قراردادها و عقود اسالمی  بروات،  سفته، 

امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)190003(

آگهی تغییرات شرکت 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  آراز  اروم  جهان 
صورتجلسه  استناد  به   10102976225 ملی  شناسه  و   257376
ذیل  تصمیمات   1397/02/15 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
اتخاذ شد : 1-آقای علیرضا نوری فرزند محمد تقی به ش ش 139 
صندوق  به  ریال   499500000 پرداخت  با   2899755961 کدملی  و 
مبلغ  از  را  شرکت  صندوق  در  خود  الشرکه  سهم  میزان  شرکت 
1-آقای حسن  داد.  افزایش  ریال   500000000 مبلغ  به  ریال   500000
با  و کدملی 2754434534  به ش ش 2171  فرزند مرتضی  همتی 
الشرکه  میزان سهم  به صندوق شرکت  ریال   499500000 پرداخت 
خود در صندوق شرکت را از مبلغ 500000 ریال به مبلغ 500000000 
ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک 
پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: 1- آقای علیرضا نوری 
همتی  حسن  آقای   -2 الشرکه  سهم  ریال   500000000 مبلغ  دارای 
دارای مبلغ 500000000 ریال سهم الشرکه - نشانی شرکت به استان 
تهران-یافت  شهر   - مرکزی  بخش   - تهران  شهرستان   - تهران 
آبادشرقی)بازار مبل(-خیابان استاد مشفق کاشانی )آزادی(-کوچه 
مسجد حاج ولی-پالک 0-پاساژ نادر-طبقه سوم-واحد 4 کدپستی 
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  فلذا  یافت  تغییر   1361714784

فوق اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)189999(

آگهی
تاریخ رسیدگی:97/۱/۲3 شماره پرونده 5/9۶ش/۱۰73 

شماره و تاریخ دادنامه :۴9 مورخ 97/۱/۲8
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین  نشانی خواهان :سمیه فالح 

نشانی خوانده :محسن صادق لو –ورامین – گل تپه – پایین موسی اباد – شهرک 
مدرس – اتو گالری رویال 

خواسته :تقاضای فک پالک انتظامی خودرو پژو اردی مدل ۱38۴ بشماره انتظامی 
۶9۶ س۶7 ایران ۲۱ و کلیه خسارات دادرسی

گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ 
فوق العاده ،حوزه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ 

تصمیم می نماید .
نظریه شورا

در خصوص دعوی خانم سمیه فالح فرزند محمد رضا به طرفیت اقای محسن صادق لو 
فرزند علی به خواسته الزام خوانده به فک پالک انتظامی شماره ۶9۶س ۶7 ایران ۲۱ 
منصوب بر یک دستگاه خودرو پژو اردی به شماره شاسی ۱3۴۴۶9۴۱ و شماره موتور 
۱۱78۴۰۴۴9۰5 با احتساب هزینه دادرسی که بر اساس مستندات در ید و مالکیت 
خوانده قرار داشته و با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و همچنین 
جلسه رسیدگی و مستند ابرازی او که عبارت است از یک برگ مبایعه نامه با شماره 
۴5 مورخ 95/۱۲/۱۲ و برگ استعالم پلیس راهور مورخ 9۶/۱۲/۲۲ مورد ادعاست و 
اصالت و صحت مندرجات آن به تائید خواهان و خوانده و نیز شهود رسیده و بر اساس 
روال معامله خوانده متعهد به فک پالک متعلق به فروشنده یا خواهان پرونده بوده 
ولی تا کنون بر اساس استعالم مورخ 9۶/۱۲/۲۲ به شماره ۴۴۱3/۲58/۲3۱/358۰ 
پلیس راهور از انجام آن خودداری کرده ولی دلیلی که بر انجام تعهد باشد )به دلیل 
بر محکومیت  رای  لذا شورا  ننموده  ارائه  (به شورا  رسیدگی  در جلسه  عدم حضور 
خوانده به فک پالک انتظامی شماره ۶9۶س۶7 ایران ۲۱ را صادر و اعالم می نماید 
. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه 

ورامین می باشد .
م الف 491خ –حبیب شاهسوند –قاضی  مشاوره حوزه پنجم حقوقی شورای حل اختالف ورامین  

آگهی
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   95۰998۰۲۰۴۴۰۰779 کالسه  پرونده 

ورامین )۱۰۲جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 97۰997۰۲۰8۲۰۰۲73
شاکی :خانم مژگان محمدی فرزند ابراهیم به نشانی ورامین خ فرمانداری جنب شبکه 

بهداشت قدیم مرکز مداخله در بحران 
متهم:آ .فاتح محمدی به نشانی

اتهام :فروش مال غیر 
بتاریخ 97/3/۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ ورامین به تصدی 
اینجانب امضا کننده ذیل ورقه تشکیل و پرونده کالسه پیوستی تحت نظر است دادگاه 
پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

انشاء رای می نماید.
)رای اصالحی(

فاتح  آقای   97/۲/۲۴ مورخ   97۰997۰۲۰8۲۰۰۱8۰ شماره  دادنامه  خصوص  در 
رد  بر  عالوه  پرداخت  به  آن  طی  در  غیر  مال  فروش  بر  دائر  ناصر  فرزند  محمدی 
مال دریافتی از کالهبرداری به مبلغ ۶5/۰۰۰/۰۰۰ تومان  مطابق مبایعه نامه مورخ 
9۲/۱۲/5 به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت ۶5/۰۰۰/۰۰۰ تومان معادل 
مال اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران 
محکوم گردیده  است نظر به اینکه سهوا در رد مال مبلغ ۶5/۰۰۰/۰۰۰ تومان درج 
گردیده لذا به رد اصل مال دریافتی از کالهبرداری تصحیح می گردد. لذا مستندا به 
این وسیله اصالح می گردد رای  به  ماده 38۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱39۲ 
دادگاه از حیث اعتراض و تجدید نظر خواهی تابع رای اصالحی و رای اصلی میباشد و 

ارائه دادنامه اصلی بدون ضم رای اصالحی ممنوع است . 
م الف ۴73خ - یوسفیان دیو کالئی-دادرس دادگاه شعبه۱۰۲)۱۰۲ جزایی سابق( 

دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   95۰998۰۲۰۴۴۰۰779 کالسه  پرونده 

ورامین )۱۰۲جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 97۰997۰۲۰8۲۰۰۱8۰
شاکی :خانم مژگان محمدی فرزند ابراهیم به نشانی ورامین خ فرمانداری جنب شبکه 

بهداشت قدیم مرکز مداخله در بحران 
متهم:آ .فاتح محمدی به نشانی مجهول المکان  اتهام :فروش مال غیر 

با  و  اعالم  پرونده ختم دادرسی  اوراق و محتویات  بررسی  از  :دادگاه پس  گردشکار 
اسعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف ووجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای میناید . 
)رای اصالحی (

انتقال  بر  دایر  المکان  ،مجهول  ناصر  فرزند  محمدی  فاتح  آقای  اتهام  خصوص  در 
شماره  به  خواست  کیفر  در  مندرج  شرح  به  ملک  موضوع  غیر  مال  )فروش( 
9۶۱۰۴3۰۰۱۶3۰۲۴۲۱ صادره از دادسرای محترم عمومی و انقالب ورامین موضوع 
شکایت خانم مژگان محمدی فرزند ابراهیم با نظر به شکایت شاکی – گواهی انحصار 
وراثت اصداری از شورای محترم حل اختالف متعاقب دستور ریاست محترم شعبه 
هشتم دادگاه کیفری یک تهران –عدم حضور متهم علی رغم نشر آگهی در مرجع 
تحقیق و این مرجع و نظر به انتقال مال به اقای ابوالفضل جاللی معین توسط متهم 
در سال ۱393 در ورامین وقوع بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم تشخیص مستندا 
به مواد ۲ و ۱۴ قانون مجازات  اسالمی ۱39۲ و ماده یک قانون مجازات راجع به 
ارتشاء  قانون  تشدید مجازات مرتکبین  انتقال مال غیر مصوب ۱3۰7 و ماده یک 
اختالس و کالهبرداری متهم موصوف عالوه بر رد مال دریافتی از کالهبرداری به مبلغ 
۶5/۰۰۰/۰۰۰ تومان مطابق مبایعه نامه مورخ 9۴/۱۲/5 به تحمل هفت سال حبس 
تعزیری  و پرداخت ۶5/۰۰۰/۰۰۰ تومان معادل مال اخذ شده به عنوان جزای نقدی 
در حق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و قابل وا حخواهی به مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ در این مرجع  و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران می باشد .
سید صادق یوسفیان دیو کالئی - دادرس دادگاه شعبه 102 )102 جزایی سابق ( دادگاه 

کیفری دو شهرستان ورامین 

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
آقا/ حجت اله زارعی اسد آبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۶ صادره ازدلفان 
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم عباسعلی زارعی اسد آبادی 
فرزند کرم خدا به شماره شناسنامه 3۰3 صادره ازدلفان متولد ۰3/۰8/ ۱3۲9 در تاریخ 
۱39۶/۰3/۱5 در شهرستان مالرد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به: 
متولد ۱35۶  به شماره شناسنامه ۴۶  عباسعلی  فرزند  آبادی  اسد  زارعی  اله  ۱-حجت 
نسبت با متوفی فرزند ۲-معصومه زارعی اسدآبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 
۴۲۰۰۲3۲78۲ متولد ۱37۲نسبت با متوفی فرزند 3-لیال زارعی اسدآبادی فرزند عباسعلی 

به شماره شناسنامه ۶۴ متولد ۱3۶۶نسبت با متوفی فرزند
۴-محبت اله اسدآبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۱3۱ متولد ۱3۶۴ نسبت با 

متوفی فرزند
5-نعمت اله زارعی اسدآبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰83۴۴75۱ متولد 

۱3۶۰ نسبت با متوفی فرزند
۶-هیبت اله زارعی اسدآبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰83۴۴7۴۱ متولد 

۱359 نسبت با متوفی فرزند
به شماره شناسنامه ۴۲۰8۱۴3۶۰۶ متولد  فرزند عباسعلی  اسدآبادی  زارعی  7-حمیرا 

۱353 نسبت با متوفی فرزند
8-صورت بگشیری فرزند محمدمراد به شماره شناسنامه ۲395 متولد ۱339 نسبت با 

متوفی همسر
9-محمد زارعی اسدآبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۴۴3۱7۱ متولد 

۱377 نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه 
های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض 
داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه}3۰{ روز پس از 
انتشار به شورای شعبه ۱ حقوقی بخش کاکاوند تقدیم دارد واال مستندا به مواد 3۶۱ و3۶۲ 
قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد  م الف ۱58
بگشیری مسئول شورای حل اختالف شعبه 1 بخش کاکاوند

اخطاریه دفترخانه طالق
آقای بابامراد نیازی فرزند خسرو بشماره ملی ۴۲۰8۶3۱۴3۰ پیرو اخطاریه مورخه 
۱397/۰3/۰7 روزنامه ایمان به جنابعالی و در اجرای دادنامه قطعیت یافته شماره 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9۶۰997۶۶33۲۰۱۴۰۶
دلفان    زوجه شما بنام صاحب نصرت دوستی عسکرآبادی فرزند براعلی طی سند 
طالق بشماره ثبت ۶87 مورخه ۱397/۰3/۲۱ دفترخانه طالق شماره 9 دلفان بنوع 

بائن خلع نوبت اول مطلقه گردیده مراتب بشما ابالغ میگردد . م الف ۱57
شیرخانی  شهید  کوچه  روبروی  )ره(  امام  خیابان  نورآباد  خانه:  دفتر  نشانی 

تلفن:۰۶۶3۲7۲۰37۴
سردفتر اکبر احمد پور

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9۶۱۰۴۰۶۶۱3۱۰۰۱۰7   در خصوص شکایت خانم آزیتا آریانا فرزند 
رحمن به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی استان لرستان علیه صدیقه علیمردانی فرزند 
قربانعلی دائر برجعل و شروع به استفاده از سند مجعول  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
متهم و در راستای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱39۲ نامبرده از تاریخ 
نشر آگاهی تا ظرف 3۰ 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 حصر وراثت}نامحدود{        
 ۴۲۰۰۱۴۴7۰5 شناسنامه  شماره  به  عسگر  علی  فرزند  سرآوری  یاری  آرمان  آقا/ 
صادره ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم علی عسگر 
یاری سرآوری  فرزند حیدر به شماره شناسنامه ۱95 صادره ازدلفان متولد ۱۰/۰۱/ 
۱335 در تاریخ ۱397/۰۲/۱۶ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی 
منحصر است به: ۱-امیرحسین یاری سرآوری فرزند علی عسگر به شماره شناسنامه 

۴۲۰۰5578۱9 متولد ۱38۱ نسبت با متوفی فرزند
۲-امیررضا یاری سرآوری فرزند علی عسگر به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۶۶۲59۰ متولد 

۱38۴نسبت با متوفی فرزند
3-سامان یاری سرآوری فرزند علی عسگر به شماره شناسنامه ۴۲۰۰39۴9۰۱ متولد 

۱37۶نسبت با متوفی فرزند
۴-آرمان یاری سرآوری فرزند علی عسگر به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۱۴۴7۰5 متولد 

۱37۰ نسبت با متوفی فرزند
5-مهتاب یاری سرآوری فرزند علی عسگر به شماره شناسنامه ۴۲۰953۶۲53 متولد 

۱3۶8 نسبت با متوفی فرزند
۶- آغا سلطان یاری سرآوری فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه ۱88 متولد ۱3۱۰ 

نسبت با متوفی مادر
7-حیدر یارالهی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 7۰۴متولد ۱3۲3 نسبت با 

متوفی پدر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}3۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 3۶۱ و3۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد  م الف ۱۶۰
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای محمد سرافرازی فرزند شیر محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یاسر 
غفارنژاد فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره های ۱/89/۴978۶5۲ 
و ۱/89/۴978۶5۴ عهده بانک سامان جمعا به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام 
کلیه خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9۶۰998۶۶۱۰۱۰۰5۰۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد ثبت و وقت رسیدگی آن  مورخ ۱397/5/۱۰ ساعت ۰8:3۰تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع  73 قانون آئین 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 ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

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

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 97۰739 صادره از شورای حل اختالف شهریار خانم فاطمه سلطان و علیه 
آقای ولی بشیری به خواسته مبلغ ۴۶5۰۱7۶9 ریال اصل خواسته و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ 
ریال بابت نیم عشر در حق دولت که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش خودروی توقیفی را به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده 
که سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ ۱397/۰۴/۲۶ از ساعت ۱۰الی ۱۱ در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده عمومی به فروش برسد. 
طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و هماهنگی این اجرا از اموال 
بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت  نمایند.مزایده 
از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده 
مزایده شناخته شده و۱۰درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی 
پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به 

وی منتقل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.
یکدستگاه خودروی پژو ۴۰5 جی ال ایکس بشماره انتظامی 9۶ ه 79۱ ایران 78 شماره 

موتور ۲۲5۲78۰۰۲9۶ شماره شاسی 783۰۱7۴۰ مدل ۱378 برنگ  خاکستری.
ارزش خودروی توقیفی به مبلغ5۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با روز تعطیل گردد مزایده در فردای همان روز و ساعت  انجام خواهد شد. م.الف : 3۶۱

اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-فکوری

پروژه راه آهن شهرکرد در انتظار سرمایه گذار تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن 
جمهوری اسالمی

و  چهارمحال  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
از اجرای عملیات زیرسازی قطعه  بختیاری 
دوم طرح آنتی راه آهن »مبارکه - شهرکرد« 
خبر داد و گفت: پروژه راه آهن شهرکرد در 

انتظار سرمایه گذار است.
»داریوش حسینی« اظهار کرد: اعتبار مورد 
نیاز برای اجرای این طرح، ۱۲۰،۰۰۰ میلیارد 
ریال می باشد که اعتبار تخصیص یافته برای 
این پروژه ملی در سال مالی جاری 5۰،۰۰۰ 

میلیون ریال بوده است.
 وی افزود: این پروژه با اعتبارات دولتی پیشرفت 
کندی دارد و تسریع عملیات این طرح مستلزم 
جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی است.

 مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این طرح در مطالعات نیازسنجی حمل 
توسط   ۱393 سال  در  که  کشور،  نقل  و 
۲مشاور داخلی و خارجی مورد بازبینی قرار 
گرفت و جزء طرح های ملی دارای اولویت بود.

در  کرد:  خاطرنشان  حسینی«  »داریوش 
طرح جامع حمل و نقل، راه آهن  »اصفهان- 
چهارمحال و بختیاری- خوزستان«، از جمله 
مهم ترین طرح هایی است که کریدور حمل و 

نقل جنوب را به مرکز کشور متصل می کند.
پروژه  اجرای  تأخیر  در  عامل  مهم ترین   وی 
تخصیص  اعتبارات  تکافوی  عدم  را  راه آهن 

شده دانست.
و  چهارمحال  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
راه اندازی  صورت  در  کرد:  تصریح  بختیاری 
و  چهارمحال   - »اصفهان  آهن  راه  پروژه 
بختیاری- خوزستان« مسافتی بالغ بر 5۰۰ 
کیلومتراز فاصله استان های جنوب تا مرکزی 

کاسته خواهد شد. 
  حسینی با اشاره به اجرای زیرساخت قطعه 
از  راه آهن  کیلومتری   9۲ آنتی  طرح  دوم 
مبارکه  آهن  راه  افزود:  شهرکرد،  به  مبارکه 
اکنون  به شهرکرد دارای 3 قطعه است که 
زیرسازی قطعه دوم آن به طول ۲۱ کیلومتر 
از کیلومتر ۴۲ تا ۶3در دست احداث است که 
در این قطعه، ۲۰۰ دستگاه پل و چهار تونل 

ساخته خواهد شد.
و  چهارمحال  شهرسازی  و  راه   مدیرکل 
بختیاری یادآور شد: کلید توسعه استان جذب 
سرمایه گذار است و رسیدن به این مهم موجب 

رونق اقتصادی در استان خواهد شد.

بهادری- اصفهان: طی آیین ویژه ای در آستانه 
عید سعید فطر با حضور مسئولین راه آهن استان 
اصفهان و ذوب آهن ا ولین محموله ریل ملی تولید 
جمهوری  راه آهن  تحویل  شرکت  این  در  شده 
اسالمی گردید تا رسماً ایران به جمع کشورهای 
تولید کننده ریل بپیوندد. این محموله، 5۰۰ تن 
ریل U33 است که مطابق با آخرین تکنولوژی 
های روز دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید شده 
  EN۱3۶7۴ و کامالً منطبق بر استاندارد اروپایی
می باشد.  شرکت فرانسوی بیرووریتاس به عنوان 
ناظر، ریل های تولید شده در ذوب آهن را با آزمون 

های مختلف بررسی و تایید نموده است.  
مهندس سیدرضا سادات حسینی مدیر کل راه 
آهن اصفهان در این آیین و در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت: تحویل اولین محموله ریل ملی، 
نوید این را می دهد که دغدغه راه آهن جمهوری 
اسالمی برای تامین ریل رفع می گردد و این امر با 

افزایش تولید حاصل می شود. 
وی با بیان اینکه تولید ریل با استقبال راه آهن 
این  گفت:  است،  بوده  همراه  اسالمی  جمهوری 
سازمان به تعهدات خود در قبال ریل ملی عمل 

می کند تا گام مهمی در جهت توسعه حمل و 
نقل ریلی برداشته شود.  مدیر کل راه آهن اصفهان 
گفت : طبق برنامه ششم توسعه، خطوط راه آهن 
هر ۱۰  و  برسد  کیلومتر  هزار  به ۲5  باید  ایران 
کیلومتر نیاز به 5۰۰ تن ریل دارد. این آمار نشانگر 

میزان زیاد ریل مورد نیاز کشور است. 
مهندس سادات حسینی یادآور شد: تست ریل 
های تولید شده در ذوب آهن، مطابق یک روند 
کارشناسی صورت گرفته و قابل اطمینان است. 
کیفیت این محصوالت پس از نصب بهتر مشخص 
می گردد.  مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
ثمر  به  از  خرسندی  ابراز  ضمن  اصفهان  آهن 
نشستن تالش های این مجتمع عظیم صنعتی 
در جهت خود کفایی ایران اسالمی در تولید ریل 
در سال حمایت از کا الی ایرانی گفت : توسعه 
حمل و نقل ریلی ، یکی از نیازهای اساسی کشور 
است و در این بین تامین ریل از اهمیت استراتژیک 
برخوردار است . در شرایط کنونی که با تحریم های 
ظالمانه طرف هستیم ، تامین ریل در داخل کشور 
، پشتیبانی بسیار موثری در جهت توسعه حمل و 

نقل ریلی محسوب می گردد . 

تایید صالحیت 31  مدیر کنترل 
کیفیت واحدهاي تولیدي البرز

فتانه شکرالهي  مدیر کل استاندارد البرز گفت: 
تایید صالحیت  هاي  کمیته  برگزاري  طي  در 
تولیدي  واحدهاي  کیفیت  کنترل  مدیران 
استان در  فروردین و اردیبهشت ماه  سالجاري  
تایید  پروانه  کیفیت   کنترل  براي3۱مدیر 

صالحیت صادر گردید.
شکرالهي افزود: ۱۴گواهي تایید صالحیت مدیر 
کنترل کیفیت تمدید شد و  با استعفاي  ۲8 مدیر 

کنترل کیفیت نیز موافقت بعمل آمد.
الزم بذکر است؛ تایید صالحیت مدیران کنترل 
کیفیت واحدهاي تولیدي منوط به گذراندن دوره 
هاي آموزشي تخصصي مي باشد و با توجه به 
حضور مراکز آموزشي همکار تایید صالحیت شده 
در استان دوره هاي مورد نیاز این افراد با نظارت 
استاندارد البرز به طور مرتب در حال برگزاري مي 

باشد

توضیحات بهزیستی درباره کمپ های ترک اعتیاد کمالشهر؛

در سه سال اخیر خودکشی 
گزارش نشده است

بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سوی  از  شده  منتشر  خبر  پیرو  البرز؛  استان 
رئیس شورای شهرستان  پرور  قهرمان  حسین 
کرج در خبرگزاري ایسنا در خصوص آمار نگران 
کننده خودکشي در کمپ هاي استان؛ بدینوسیله 
ضمن تکذیب خودکشي در مراکز اقامتي استان 
آمار صحیح مراکز اقامتي میان مدت)کمپ( در 
مناطق پیشاهنگی و گلدشت ۱3 مرکز و کمال 
شهر ۱9 مرکز مي باشد که در خبر فوق الذکر ۴5 
مرکز اقامتی میان مدت در کمال شهر کرج اعالم 
شده بود.  شایان ذکر است کلیه مراکز با رعایت 
استانداردهاي اعالمي سازمان بهزیستی با حضور 
پزشک و روانپزشک و مددیار اعتیاد و با نظارت 

بهزیستي فعالیت مي نمایند.
همچنین طي بازدید ها و بررسي هاي بعمل امده 
بر وقوع خودکشي در  هیچ گونه گزارشي دال 
سنوات گذشته به این اداره کل منعکس نگردیده 
اقامتي  مراکز  در  خودکشي  مورد  یک  تنها  و 
مربوط به بیش از سه سال قبل بیمار مصرف 
کننده شیشه بدلیل توهمات ناشي از مصرف مواد 
بوده است که پرونده پس از بررسي پزشکي قانوني 
و عدم اهمال کاري مرکز مختومه اعالم گردیده 

است.

خبر

 )GIS( موفقیت درپروژه ایجاد پایگاه داده مکانی
خطوط تغذیه گاز گیالن

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجراي موفقیت آمیز  پروژه 
ایجاد پایگاه داده مکانی خطوط تغذیه گاز در استان گیالن خبر داد.

وی با اعالم این خبر اظهار داشت: این پروژه طی مدت 3۰۰ روز کاری به انجام 
رسیده و عالوه بر خطوط تغذیه، اطالعات مکانی کلیه ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز CGS، TBS، CPS وCNG  هایی که از روی خطوط تغذیه برداشت 

می شوند تهیه شده است.
مهندس اکبر در این خصوص گفت: هم اکنون اطالعات مکانی 9۰۰ کیلومتر از 
 CPS ۱۲۰ ایستگاه ،CGS خطوط تغذیه، 5۰ ایستگاه ترکیبی، ۱۰ ایستگاه

و ۱83 ایستگاه TBS در این پایگاه ذخیره شده است.
مهندس اکبر در این خصوص گفت: شرکت گاز استان گیالن با درک ضرورت 
تجمیع مدارک و نقشه ها و اطالعات توصیفی مرتبط با تاسیسات خود و با 
هدف ایجاد سهولت در دسترسی و گزارش گیری از داده های مکان محور 
موجود در سازمان به ویژه جهت تصمیم گیری و واکنش بموقع در مواقع 
بحرانی از ابتدای سال 95 شروع به امکان سنجی جهت تعیین الیه های مورد 

نیاز سازمان نموده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در این راستا این شرکت استاندارد 
SDI مربوطه را تهیه و ارتباطات داده ها نسبت به یکدیگر را در بستر نرم 
افزار )GIS ARC( تدوین نمود و تمام الیه های اطالعاتی موجود تکمیل 
و به مختصات متناظر بعنوان پایلوت در شهر حویق شهرستان تالش و نیز 
شبکه منطقه چهار رشت متصل گردید . وی بیان نمود: سامانه اطالعات مکانی 
شرکت گاز گیالن  قابلیت دسترسی همزمان به بانک های اطالعاتی متفاوتی 

اعم از تعمیرات ، کنترل پروژه، مشترکین و ... را فراهم نموده است.

رفع تصرف اراضی ملی در هرمزگان

پنج قطعه اراضی ملی و دولتی به متراژ تقریبی3 هزار و 7۰۰ متر مربع و به 
ارزش 3 میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، غالمحسین 
شیری با اعالم این خبراظهار داشت: اراضی ذکر شده که در سالهای گذشته 
تصرف شده بود ، توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان 
هرمزگان شناسایی و با هماهنگی های قبلی و انجام مقدمات برخورد بسیار 

جدی انجام و از چنگ متصرفین خارج شد.
وی با اشاره به اهمیت روش های پیشگیری از وقوع تصرفات افزود: افرادی که 
سودای بلعیدن اراضی را در سر می پرورانند بدانند که به حول و قوه الهی به 
همت واالی یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی هرمزگان رویاهاشان به 

خواب مبدل خواهد شد و قانون با آنان برخورد جدی خواهد کرد.
وی افزود: قانون با اهتمام تمام و جدیت بیش از پیش با افراد سود جو برخورد 
کرده و اجازه نخواهد داد این افراد اراضی ملی و دولتی را که بیت المال مسلمین 
می باشد، جوالنگاه خود سازند. این گزارش می افزاید: همچنین در پی تعرض 
به برخی اراضی ملی در شهرک توحید، یگان حفاظت استان با بهره گیری از 
امکانت الزم و هماهنگی با شهرداری ، از تعداد 5 فقره ساخت و ساز غیر مجاز 

رفع تصرف کرد.
گفتنی است قطعات یاد شده با وسعت تقریبی 3 هزار متر مربع و به ارزش 

تقریبی ۲ میلیارد و یکصد میلیون ریال برآورد گردیده است.

خبر

صادق زاده- تبریز: در رویداد تبریز ۲۰۱8 شاهد 
گردشگران و توریست های بی شماری بودیم در 
این بین سفیران سالمت کشور هندوستان سازمان 
اعضا  پیوند  سازی  فرهنگ  زمینه  در  که  موهان 
بااستقبال  تیم  قالب یک  مشارکت می کنند در 
گرم اعضای محترم شورای اسالمی کالنشهر تبریز 
و مسئولین بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان 
شرقی ودکتر رسول زارع زاده مشاور عالی رئیس 
شورای کالنشهر تبریز و عضو هیئت مدیره انجمن 
پیوند ایرانیان و امام جمعه محترم و شهردار تبریز 
دیدار و گفتگو کردند. کالنشهر تبریز اولین مرکز 
پیوند اعضاء در سطح شمالغرب کشور می باشد که 
به همت مسئولین بسیج جامعه پزشکی و با پیگیری 
های مکرر امام جمعه محترم تبریز، دکترایرجیان و 
دکتر رسول زارع زاده با سفر های استانی رئیس 

جمهور محبوب افتتاح و به بهره برداری رسید.
زارع زاده گفت: قبل از افتتاح این مرکز مردم استان 
آذربایجان شرقی و شهرستان های همجوار جهت 
پیوند اعضاء  مجبور به مراجعه به تنها مرکز پیوند 
اعضاء در کشور در شهر شیراز می شدند اما اینک به 

همت مسئولین محترم این نعمت در استان خویش 
آماده ارائه خدمات به کلیه ی مراجعه کنندگان 
پیوند عضو شامل)کبد، کلیه، قلب، قرنیه و...( می 

باشد.
وی افزود: تا حال به همت سفیران سالمت، بسیج 
جامعه پزشکی استان و با مساعدت سپاه عاشورا و 
ریاست محترم شورای شهر ۱7 هزار کارت اهداء 

عضو در استان ثبت و صادر شده است. هیئت مدیره 
انجمن پیوند ایرانیان ادامه داد: امید بر این است که 
با فرهنگ سازی بیش از حد اهداء عضو در کشور 
عزیزمان شاهد کوتاه شدن صف ۲7 هزار نفری 
پیوند اعضاء باشیم چرا که روزانه 7 الی ۱۱ نفر در 

صف پیوند اعضاء جان خود را از دست می دهند.
خانم ناهیتا سفیر سالمت کشور هندوستان گفت: 

به هر دین و مذهبی که باشیم جهت خدمت و 
یاری رساندن به بشر می باشد چرا که این روح 
است که می ماند نه جسم، پس با اهداء عضو روح 
خویش را جاودانه سازیم. چیالنا سفیر سالمت هند 
اضافه کرد: با همت و پشتکاری که بین شما ملت 
خونگرم و مسلمان می بینم امید است با دعاهای 
پیش  در  که  راهی  ادامه  برای  شجاعتمان  شما 

گرفتیم بیش از بیش گردد.
این سفر 3۲هزار کیلومتر را  افزود: در طول  وی 
تحت شعاع قرار دادیم و در۱9کشور پیام اهداء عضو 
اهداء زندگی را به گوش تمامی ملت ها با هر دین 
و مذهبی که باشد خواهیم رساند و حس انسان 

دوستی و نجات همنوع خود را گسترش دهیم.
دکتر آل هاشم در آخر نشست ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات بی شاعبه ی شهردار محترم و مشاور 
عالی شورا و سفیران سالمت هردو کشور با اهداء 
لوح تقدیر به سفیران سالمت کشور هند خاتمه داد.

الزم به توضیح است که نمایندگان سازمان موهان با 
بدرقه مسئولین و سفیران سالمت کشور ایران را به 

مقصد ترکیه ترک نمودند.

 تبریز 2018 میزبان سفیران سالمت هندوستان
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ابزارهای بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه 
دختران افزایش یابد

معاون رئیس جمهوری در واکنش به خبر تجاوز در ایرانشهر، گفت: باید از 
همه راههای بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران استفاده کرد.

به گزارش پیام زمان از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ معصومه 
ابتکار پس از گفت و گوی تلفنی با سید دانیال محبی استاندار سیستان و 
بلوچستان بار دیگر بر تسریع ارسال الیحه مقابله با خشونت علیه زنان تاکید 
کرد و افزود: ابزارهای بازدارندگی در مقابل این چنین جنایاتی باید افزایش یابد. 
ابتکار گفت: استاندار سیستان و بلوچستان نیز بر لزوم رسیدگی کامل به موضوع 

تعرض در ایرانشهر تاکید دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: از مجلس شورای اسالمی 
مجددا تقاضا دارم همچنین نسبت به درخواست دولت برای در اولویت قرار 

دادن الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام کند.
وی با ابراز تاسف شدید از واقعه رخ داده در ایرانشهر، یکی از راههای مهم 
مقابله با این حوادث ناگوار و غیر قابل بخشش را حمایت از اورژانس های 
اجتماعی و ۱۲3 دانست و افزود: همه دستگاههای مرتبط می بایست با توجه 
به ضرورت رسیدگی فوری به خشونت ها و تعرضات و حمایت های اجتماعی 
و تخصصی روانشناسی از شهروندان آسیب دیده از اقدامات اورژانس های 

اجتماعی پشتیبانی کنند.
ابتکار تاکید کرد که ماه گذشته نامه ای به امضای وی و علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای حمایت فرابخشی دولتی و غیر دولتی از ۱۲3 برای 

مقابله با حوادث ضد انسانی به وزیر کشور نوشته شده است.
وزارت کشور به دنبال نامه دو عضو کابینه دولت دوازدهم، طی نامه ای از تمامی 
دستگاههای ذی مدخل استانی به ویژه شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا خواست امر مهم حمایت از اقدامات اورژانس اجتماعی را مد نظر قرار 

دهند.

سال آینده ،سال خشکسالي است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان این که »برای سال 
آبی آینده قطعا شرایط بحرانی تر از شرایط فعلی است«، گفت: آنچه که اکنون 
به عنوان یک شرایط سخت از آن یاد می کنیم، در سال آبی آینده بدتر خواهد 

شد زیرا ذخایر آب سدها کاهش پیدا کرده است.
عباس پاپی زاده در گفت وگویی ، اظهار کرد: کشور ایران یک کشور خشک 
و نیمه خشک و متوسط بارندگی ایران حدود یک سوم متوسط بارندگی 
جهانی است و در این شرایط خوزستان در کل کشور با شرایط بدتری 
مواجه است و جزو استان هایی به شدت کم بارش و با ریسک کشاورزی 

بسیار باال هستیم.
وی افزود: در دو سه دهه گذشته با سدسازی هایی که در خوزستان انجام 
گرفت، شاهد آن بودیم ذخیره آبی در خوزستان شکل بگیرد و برخی از سال ها 
که با خشکسالی کوتاه مدتی مواجه می شدیم را تحمل و از آن عبور کنیم اما در 
سال آبی که اکنون در اواخر آن قرار داریم، بارندگی ها به خصوص در باالدست 
خوزستان به شدت کاهش پیدا کرده و با توجه به شرایط اقلیمی استان، ورودی 

آب به سدها به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: باتوجه به این که در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه بارندگی هایی 
در باالدست خوزستان اتفاق افتاد و اندکی به ذخایر آبی نیز اضافه شد، اما این 
بارندگی ها نیز نتوانستند کمبودها را به طور کامل جبران کنند و این انتظار را 

داریم در سال زراعی آینده شرایط بسیار سخت تر از شرایط کنونی شود.
وی ادامه داد: دغدغه ما فصل زراعی پیش روی کشاورزان است زیرا اکنون 
بارندگی ها به اتمام رسیده و تنش اصلی که در بحث آب وجود دارد را هنوز 
متوجه نشده ایم و از این به بعد است که ذخیره آبی گذشته بر روی زراعت 

اثر می گذارد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی در خصوص از بین رفتن 
کشت های دیم در خوزستان عنوان کرد: کشاورزان همیشه در بحث کشت 
دیم با ضرر مواجه می شوند زیرا خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی که دارد، 

در بسیاری از سال ها کشت دیم با شکست مواجه می شود و از بین می رود.
وی گفت: کشاورزان باید شرایط ریسک پذیری خود را برآورد کنند و دست 
به انجام هر کشتی نزنند؛ زیرا ممکن است امکان تامین آب مورد نیاز کشت 

آن ها وجود نداشته باشد.

خبر

 برخورد پلیس با قمار
 و شرط بندی آنالین فوتبال 

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با سایت های 
قمار و شرط بندی نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال 

خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگویی، درباره برخورد 
پلیس فتا با سایت های شرط بندی مسابقات فوتبال 
اظهارکرد: پلیس فتا بر حسب دستور مقام قضایی با 
متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می کند و 
عالوه بر آن نیز ممکن است مأموران فتا در رصدهای 
خود با چنین سایت هایی روبه رو شوند یا اینکه گزارش 
های مردمی به دست ما برسد که در این موارد نیز 
با دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن سایت 

مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این سایت های 
شرط بندی درگاه های بانکی و پرداخت هم دارند، 
ادامه داد: متاسفانه سایـت هایی هستند که از درگاه 
های پرداخت بانکی استفاده می کنند، که ما در این 
زمینه نیز با دستور مقام قضایی این درگاه ها را هم 
مسدود کرده و حتی االمکان بلوکه کردن مبالغ داخل 
آنها نیز وجود دارد. رییس پلیس فتای تهران بزرگ با 
هشدار در مورد سرقت اطالعات بانکی کاربران گفت: 
برخی از سودجویان با شبیه سازی صفحه درگاه های 
پرداخت بانکی اقدام به سوء استفاده از اطالعات حساب 
کاربران می کنند و با ایجاد صفحه ای جعلی، اطالعات 
کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز 
هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می 
کنند، متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه 
می دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده اند، از شکایت 
صرف نظر کرده و کالهبرداران نیز از این همین ویژگی 

سوء استفاده می کنند.
کاظمی با بیان اینکه دستور مسدودسازی سایت های 
شرط بندی و قمار آنالین از سوی مقام قضایی صادر 
شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
به تصویب می رسد، گفت: در مواردی هم پلیس فتا با 
شناسایی این درگاه ها دستور انسداد آن را از یکی از این 
دو شیوه اخذ می کنند. وی درباره برخورد با سایت های 
شرط بندی و گردانندگان این سایت ها نیز به ایسنا 
گفت: چندین پرونده در همین خصوص تشکیل شده 
و آنطور که من اطالع دارم در شهرها و استان های 
دیگر مواردی هم بوده که منجر به دستگیری متهمان 
شده است، درگذشته نیز چندین مورد از گردانندگان 
این سایت ها که گردش مالی بسیاری هم داشتند، 
شناسایی و دستگیر شدند، اما در حال حاضر در تهران 
چندین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است 
که جزئیات آن پس از کشف کامل پرونده اطالع رسانی 
خواهد شد. به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، 
برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و 
همین موضوع دستگیری آنان را با مشکالتی مواجه 
بسیار  نیز  کاربران  پول  برگشت  امکان  و  کند  می 
سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان 
شناسایی و دستگیریشان راحت تر است. وی با اشاره به 
اقدام برخی از بازیگران و افراد پرمخاطب در اینستاگرام 
و ... در تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار نیز گفت: 
انتظار ما از هنرمندان و ورزشکاران که جزو چهره های 
مرجع در جامعه هستند همراهی در راستای منافع 
مردم است اما در کل اگر هرفردی اقدام به تبلیغ چنین 
سایت هایی بکند، با این افراد نیز برخورد خواهد شد، 

چراکه تبلیغ عمل مجرمانه، طبق قوانین جرم است.

خبر

برخی  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
واردکنندگان می خواهند تجهیزات پزشکی که سال 
گذشته وارد کرده اند را با ارز باالتر به فروش رسانند، 
تاکید کرد که تمام اجناس باید با قیمت موجود در 
از مردم  به فروش رسند و  سایت وزارت بهداشت 

خواست تخلفات را به سامانه ۱9۰ اعالم کنند.
اشاره  با  خبری  نشستی  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
به نوسانات ارزی اخیر و مباحثی که درباره قیمت 
گفت:  میشود،  مطرح  داروها  و  پزشکی  تجهیزات 
باید توجه کرد که ۲7۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی 
ثبت شده در وزارت بهداشت داریم و تخصیص ارز 
برای تجهیزات وارداتی یا مواد اولیه با همکاری بانک 
مرکزی به صورت روان و با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در حال انجام است و به جز موارد اندک، کمبودی در 
حوزه تجهیزات پزشکی کشور وجود ندارد. از طرفی 
روند تولید و ورود تجهیزات پزشکی نیز به خوبی در 
حال انجام است و مشکلی هم در این زمینه ایجاد 

نخواهد شد.
وی افزود: البته ممکن است تطابق با شرایط جدید 
موارد  برخی  در  شرایط  این  در  اما  باشد،  زمان بر 
می بینیم که برخی بر خالف مصالح و منافع مردم 
و روند رفتاری کلی تولید کنندگان و وارد کنندگان، 
قبال  که  پزشکی  تجهیزات  کنندگان  وارد  برخی 
اجناس را با ارز 38۰۰ یا ۴۴۰۰ تومانی اوایل سال 
گذشته وارد کرده اند، می خواهند تجهیزات پزشکی 
خود را با ارز باالتر به فروش برسانند و در برخی 
موارد هم شاهد عدم عرضه، عرضه ناقص و احتکار 
در این حوزه هستیم. رسما اعالم می کنم که هیچ 
کاالهای  و  تجهیزات  برای  قیمتی  افزایش  گونه 
پزشکی اعمال نشده و در کلیه موارد اجناس باید 

با قیمت موجود در سایت وزارت بهداشت به فروش 
برسند. بنابراین مردم می توانند هر گونه تخلف قیمتی 
را به سامانه ۱9۰ یا به اداره کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت یا به شعبه رسیدگی ویژه به تخلفات 
تجهیزات پزشکی و یا به شعب تعزیرات حکومتی 
در استان ها اطالع دهند و برخورد قانونی و قاطع 
هم با متخلفین انجام شده و مجوز واردات شان به 

شرکت های دیگر داده می شود.
حریرچی تاکید کرد: در عین حال کلیه بیمارستان ها 
اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه 
و ... مکلفند تمام تجهیزات پزشکی را برای بیماران 
بستری در داخل بیمارستان تامین کنند. بنابراین 
برای  را  بیمارستان  به  بیمار  ارجاع  مردم هر گونه 
تامین تجهیزات پزشکی به سامانه ۱9۰ اطالع دهد.

اینکه در حوزه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
دارو سه سازمان به طور مرتب بازار را پایش و رصد 

می کنند و به طور هفتگی گزارش می دهند، ادامه 
داد: درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی 
وارداتی  خارجی  داروی  مورد  اما 57  ندارد،  وجود 
دچار کمبود شده است. یعنی از ۲7۰۰ قلم داروی 
موجود در بازار تنها 57 داروی خارجی کمبود داریم 
از طرفی  دارند.  داخلی  مشابه  تولید  آنها  اکثر  که 
طبق بند »ب« ماده 7۴ قانون ششم توسعه، وزارت 
بهداشت موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز 
داروهای ژنریک است و حمایت بیمه ای را باید فقط 
به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد. طبق 
مصوبه مجلس واضح است که درباره داروهایی که 
تولید داخلی ژنریک دارند به جز برخی استثنائات 
البته  شود.  انجام  وارداتی  گونه  هیچ  نباید  خاص 
وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و 

انحصاری هستند متفاوت است.
حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل 

عمده هستیم، افزود: اولین مشکل تمایل تعدادی از 
مردم به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتر 
بودن داروی خارجی و کم تاثیر بودن داروی داخلی 
است. من به طور واضح اعالم می کنم که داروی تولید 
داخل  بین المللی  استانداردهای  همه  دارای  داخل 
است و مردم به دانشمندان ایرانی و تولید کنندگان 
ایرانی اطمینان داروی ایرانی را مصرف کنند. مشکل 
ترجیح  و  خارجی  داروی  تجویز  نحوه  درباره  دوم 
داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با 
ابعاد وسیع تر در داروخانه ها است. باید توجه کرد که 
در این زمینه برخی انگیزه های اقتصادی و بازاریابی 
شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده هم 
بسیار موثر است؛ چرا که قیمت داروی خارجی بسیار 
گران است و با فروش هر واحد داروی خارجی هم 
سود بیشتری عایدش می شود و هم مابه التفاوت 
قیمت داروی خارجی و ژنریک را هم به صورت آزاد و 
نقدی از بیمار دریافت می شود. بنابراین طبیعی است 
که در برخی موارد القای مصرف داروی خارجی برای 
کسب سود بیشتر وجود داشته باشد. در این زمینه 
هم انجمن های علمی و هم انجمن های صنفی و 
هم تولید کنندگان داخلی باید اقدامات بیشتری را 
در زمینه آگاهی بخشی به مردم و توجیه علمی و 

اخالقی بیشتر تجویز کنندگان انجام دهند.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره کمک هایی که 
برای واکسن HPV جمع آوری شده است، گفت: 
مبنای  بر  کشوری  برنامه های  جزء  واکسن  این 
تولید داخلی است و فردی هم کمک های مردمی 
را جمع آوری نکرده، بلکه این کمک ها توسط برنامه 
تلویزیونی جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده و 

تا ریال آخر به انستیتو پاستور داده می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

کمبود 57 قلم داروی خارجی در کشور

آگهی تغییرات شرکت
 افق میالد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 3۶5۱۶۰ و شناسه ملی 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰3۲۰۱587۰۰
العاده مورخ ۱39۶/۰۱/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمدرضا 
ریاضی کد ملی ۰۰۶۱9۱۴۴87 بسمت بازرس اصلی و آقای سینا افشار کد 
ملی ۲98۰۲9۴837 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

(189995(

آگهی تغییرات شرکت 
همگامان پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲937۱ و شناسه 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۱7۲7۲۰۶ ملی 
العاده مورخ ۱397/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای 
هیات مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)189996(

آگهی تغییرات موسسه
 خدمات مالی خالق تدبیر حساب به شماره ثبت 3۲۱7۴ و شناسه 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰3۲۰89۰8۴۰ ملی 
العاده مورخ ۱395/۱۰/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر   ۲ به  نفر   5 از  مدیره  هیئت 

اساسنامه اصالح شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)189998(

آگهی تغییرات شرکت
 تجهیز معادن پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 8۱3۱7 و شناسه 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۱۲59778 ملی 
مورخ ۱397/۰۲/۲5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به » مهندسی 
توسعه و تجهیز صنایع تله کابین و پارک ها و شهربازی گلزار » تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)190002(

اگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین مینی بوس فیات مدل ۱37۱ به شماره شهربانی 
نام  شاسی99۰۶5۲به  شماره   8۰۴۰۰5۲۰۰۶۴53۱9 موتور  شماره  ۱۲۴/۶۲ع95 

کیهان حسن جانی میر مفقود و از درجه اعتبارساقط است .
بابل

متن آگهی
خواهان آقای نور اهلل جعفری دهکردی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  کالسه 97۰99838۴۴5۰۰۲38از 
و چنین توضیح داده که شادروان قاسم جعفری دهکردی  در اقامتگاه دائمی خود 

بدرودحیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
۱-پروانه جعفری دهکردی فرزندقاسم  به شماره شناسنامه 77۰متولد ۱3۴3فرزند 

متوفی
۲-ناهید جعفری دهکردی فرزندقاسم  به شماره شناسنامه ۱۴۱متولد ۱35۲فرزند 

متوفی
39متولد  شناسنامه  شماره  به  فرزندقاسم   دهکردی  جعفری  سادات   شهین   -3

۱335فرزند متوفی
۴-عبدالرضا جعفری دهکردی فرزندقاسم  به شماره شناسنامه 8۲8متولد ۱3۴۲فرزند 

متوفی
5-نوراهلل  جعفری دهکردی فرزندقاسم  به شماره شناسنامه 5۲8متولد ۱3۴7فرزند 

متوفی
۶-یداهلل جعفری دهکردی فرزندقاسم  به شماره شناسنامه ۱۰۲متولد ۱358فرزند 

متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزداومی باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.

رحمان آماده ـ رییس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان شهرکرد 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۱۶7/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای محمدصیدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
و  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ87/۱۱/7   در  شادروان مصری صیدی 

ورثه اش عبارتند از:
۱.محمدصیدی   زایچه: ۱335-۴۱3 کدملی: 59595۲۶۱۴۱ پسرمتوفی

۲.گوهر بهرامی  زایچه: ۱3۲7-۲55 کدملی: 59595۲۴۴3۰ دختر متوفی
3.آمینه بهرامی   زایچه: ۱33۱-۲57  کدملی: 59595۲۴۴57

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

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

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

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

 و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱39۶۶۰33۱۰۱۲۰۰5۴۰3 مورخه 9۶/8/۲7 و رای اصالحی شماره 
تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   مورخه 97/۲/۱5   ۱397۶۰33۱۰۱۲۰۰۰۱۱7
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی  اقای مهدی گل پیکری  فرزند محمد 
علی به شماره شناسنامه ۲9۱۱ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین   با بنای 
احداثی   مساحت 98۴/5 مترمربع  قسمتی از پالک ۲ اصلی واقع در قلعه سلیمانخانی  
حوزه ثبتی ساوجبالغ  از مالکیت گنجعلی گلباز از ثبت و صفحه  ۱35 دفتر ۱۲۰۰ 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، در خواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :۱۱۱
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :97/3/۱3 تاریخ چاپ دوم :97/3/۲9

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای داریوش گل محمدی سامانی دارای شناسنامه شماره ۲55 به شرح دادخواست 
به کالسه 97۰۱9۱  ش ۱ س از این دادگاه  درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان  مونس اکبری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲75۶۶5۱ 
درتاریخ۱397/3/۱8 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-داریوش گل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲۲9۱9877فرزند ذکور 

۲-سوسن گل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲۲9۴73۰7فرزند اناث
3-سهیالگل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲۲988۱35 فرزند اناث
۴-میناگل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲۰89۲۲89  فرزند اناث
5-مینوگل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲3۰۴989۲ فرزند اناث

۶-الهه گل محمدی سامانی به  شماره ملی ۴۶۲3۱۰۲855 فرزند اناث و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و االگواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یك سامان

 آگهی دادنامه
۶3۲/۱/9۶حقوقی عمومی-دادنامه ۱۴۶/97-تاریخ 97/3/۲۱-مرجع رسیدگی شورای حل اختالف 
شهرستان رامهرمز-خواهان :حفیظ اله الوین فرزند اسداله –رامهرمزجاده راهدارها کوچه شهید 

بهمئی منزل شخصی-خوانده :حمزه باوی فرد-مجهول المکان-خواسته :مطالبه
رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست آقای حفیظ اله الوین فرزند اسداله به طرفیت آقای حمزه 
باوی فرد به خواسته صدورحکم برمحکومیت به مبلغ هشتاد وشش میلیون ریال بابت یک فقره 
سفته و سه فقره چک با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی وتاخیرتادیه لغایت اجرای 
حکم،با توجه به محتویات پرونده و مستندات ازقبیل یک فقره سفته به شماره 78۴۶95وسه 
اینکه  فقره چک به شماره سریال های 3۱78۱5-3۱78۱۶-3۱78۱9به میزان مذکور،نظربه 
مستندات یادشده براشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد واینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قبلی درجلسه حضورنداشته ودلیلی برپرداخت دین و ذمه برائت خویش ابرازنداشته.لذا قاضی 
شورا با استصحاب بقای دین،استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده ومستندابه 
مواد۱۲89،۱۲8۴قانون مدنی و مواد 3۱۴،3۱3،3۱۰،3۰7،3۰۶،3۰8قانون تجارت و     مواد5۲

۲،5۱9،5۱5،5۰۲،۱98،۱9۴قانون آیین دادرسی مدنی،رای برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هشتاد وشش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و خسارات 
تاخیرتادیه ازتاریخ ۱39۰/9/۱۰نسبت به پانزده میلیون ریال ،ازتاریخ 9۰/۱۰/۲۲نسبت به شش 
میلیون ریال از تاریخ ۱39۰/9/۲۰نسبت به پانزده میلیون ریال از تاریخ ۱39۶/9/۲3نسبت به پنجاه 
میلیون ریال لغایت اجرای حکم براساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران درحق خواهان صادرمی نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
دراین مرجع وسپس ظرف بیست روزپس ازآن قابل اعتراض درمحاکم عمومی حقوقی رامهرمز می 

باشد.شماره م الف:۱۲/۱37
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالمحمد بستامی فرزند پاپی و محمد 

حسین محمدی 
خواهان جمعیت هالل احمر استان لرستان دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالمحمد 
بستامی و محمد حسین محمدی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰998۶۶۱۰۴۰۰8۴۲   شعبه چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/5/۰۱ 
ساعت۱۱:۱5 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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 چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش .

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم اعظم جعفریان  دارای شناسنامه شماره۱۱38 به شرح دادخواست به کالسه 
۱/97 ش /۴۱۰از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه هراتی  بشناسنامه ۱75 متولد ۱3۱8 در تاریخ 9۲/۱۰/۱ اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر اعظم جعفریان نام پدر عباس شماره شناسنامه 

۱۱38متولد 5۲
۲-حسن جعفریان نام پدر عباس ش ش ۲7 متولد 37

3-حسین جعفریان نام پدر عباس ش ش ۲5 متولد 35
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
م الف 494 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

معرفی داور
97۰998۲۶۴۰۴۰۰۴9

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام:علی حیدر  
نام خانوادگی: حاتمی سرناوه  نام پدر: عظیم 

نشانی : مجهول المکان 
مهلت حضور ازتاریخ ابالغ:7 روز    محل حضور: استان تهران - شهرستان شهریار - 

بلوار شهید کلهر-شهرک اداری
درخصوص دعوی فاطمه حاتمی سرناوه بطرفیت شما مبنی برطالق باتوجه به صدور 
قرار ارجاع امربه داوری ظرف مهلت مقرر فوق احدی ازبستگان خود راکه بیش ازچهل 
وقانونی  شرعی  مسائل  به  نسبی  وآشنایی  وفساد  فسق  به  اشتهار  وعدم  سن  سال 
واجتماعی داشته باشد ومسلمان ومتاهل ومتعهد باشد رابعنوان داور به دادگاه معرفی 
نمایید که درصورت امتناع ویاعدم توانایی درمعرفی داور دادگاه راسا ازبین افراد واجد 

الشرائط مبادرت به تعیین داور خواهد نمود.م.الف:3۶3
منشی شعبه 4 دادگاه خانواده شهریار

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: نزدیک سه سال است 
که با دولت عراق درباره حذف روادید مذاکره می کنیم، اما طرف مقابل 

آمادگی الزم را ندارد لذا »ویزای اربعین« امسال حذف نخواهد شد.
شهریار حیدری با بیان اینکه نزدیک سه سال است با دولت عراق در 
سطح ریاست جمهوری برای حذف روادید مذاکره می کنیم، اظهار 
کرد: طرف عراقی آماده حذف روادید نیست. سخنگوی ستاد مرکزی 
اربعین حسینی افزود: انتظار داریم در سال های آینده کشور عراق 
آمادگی الزم برای لغو روادید را داشته باشد که به نفع دولت و مردم 
دو کشور است. حیدری در خصوص مرزهای در نظر گرفته شده 
برای زائران اربعین تصریح کرد: مرزهای شلمچه و چذابه در استان 
خوزستان، مهران در ایالم و مرز خسروی در استان کرمانشاه را برای 
تردد زائران در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در تفاهم جدیدی 
که با دولت عراق شده، مرز سومار در استان کرمانشاه به عنوان مرز 
احتیاط در نظر گرفته شده که در صورت ازدحام جمعیت در دیگر 
مرزها، از این مرز استفاده خواهد شد البته سال قبل به دلیل عدم 
آمادگی دولت عراق از مرز سومار و خسروی استفاده نشد. حیدری 
متذکر شد: مرزهای هوایی نجف و کربال طبق روال سالهای گذشته 
باقی است و تقویت خواهند شد و مرز ریلی نیز به سمت شلمچه اضافه 
خواهد شد. سخنگوی ستاد اربعین به باشگاه خبرنگاران گفت: مرز 
دریایی نیز به مرزهای دیگر برای تردد زائران اضافه خواهد شد و تقریبا 
امسال از ظرفیت مرزهای هوایی، ریلی و زمینی استفاده خواهیم کرد 

و این آمادگی هم ایجاد شده است.

 ویزا اربعین امسال 
حذف منی شود 

گزارش مرکز آمار ایران از میزان تصادف های سال ۱395 نشان می 
دهد ۲۰ درصد تصادف ها در تهران رخ داد و چهارمحال و بختیاری با 

۰.۰۰۴۴ درصد )۴.۴ درهزار( کمترین سهم را داشت.
 بررسی آخرین سالنامه آماری کشور در سال ۱395 بیانگر آن است 
که ۴۶9 هزار و 95۰ تصادف در کشور رخ داده است که سه درصد 
آنها در لحظه وقوع، به فوت منجر شد. ۲9 درصد این فوت ها در 
تصادف های درون شهری رخ داد. در مجموع 7۰ درصد تصادف ها 
در سال ۱395، درون شهری بود که نسبت به سال ۱39۱ تغییر 
معنا داری نکرد. برپایه این گزارش، ۲۰ درصد تصادف های کشور در 
تهران، ۱۰ درصد در خراسان رضوی و هشت درصد در البرز رخ داد. 
استان فارس با هفت درصد و خوزستان و آذربایجان شرقی با ۶ درصد 
جزو استان های با تصادف باال محسوب می شود. همچنین استان های 
چهارمحال و بختیاری با ۴.۴ در هزار )۰.۰۰۴۴(، قزوین با ۶ در هزار 
)۰.۰۰۶(، خراسان جنوبی با هشت در هزار )۰.۰۰8( و کردستان با 9 
در هزار )۰.۰۰9( کمترین سهم را داشتند. کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و 
هرمزگان با یک درصد از تصادف های کشور، در جایگاه های بعدی قرار 
گرفتند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالیانه بیش از ۲5 
میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل تصادف های رانندگی جان خود را 
از دست می دهند. در جاده های ایران روزانه حدود ۴۰ نفر بر اثر تصادف 
کشته و 9۰۰ نفر مصدوم می شوند.مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی 
در ایام نوروز ۱۰سال گذشته ۱۱هزار و 87۰ نفر در حوادث رانندگی 

جان خود را از دست دادند.

 اپيتخت، ركوردار تصادفات 
در كشور شد

رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای شهر تهران 
گفت: امکان حذف مگس های سفید وجود ندارد و همیشه این 
آفت بوده است ولی با اقدامات صورت گرفته تعداد آن محدودتر 

شده است.
زهرا صدراعظم نوری درباره اقدامات صورت گرفته برای مقابله با 
مگس های سفید، اظهار داشت: از سال گذشته سازمان بوستان ها 
و فضای سبز شهرداری تهران موضوع آفت مگس های سفید را 

بررسی کرد و راهکارهایی را برای مبارزه با این افت اتخاذ کرد.
وی افزود: نهایتاً 8 اقدام را برای کنترل مگس های سفید در شهر 
تهران انجام دادیم و در حال حاضر با بررسی های صورت گرفته 
این جمع بندی وجود دارد که مگس های سفید در مناطق مرکزی 

شهر متمرکز شده اند و در دیگر مناطق زیاد شیوع نیافته است.
صدراعظم نوری با اشاره به اینکه در مناطق ۶، ۱۱ و ۱۲ تمرکز 
مگس های سفید است، گفت: با تمهیدات صورت گرفته شیوع 
مگس های سفید کاهش یافته و در حال حاضر وضعیت بهتری 

نسبت به سال های گذشته داریم.
رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای شهر تهران با 
تأکید بر اینکه نمی توان گفت این آفت حذف شده است، گفت: 
امکان حذف مگس های سفید وجود ندارد و همیشه این آفت بوده 
است ولی با اقدامات صورت گرفته تعداد آن محدودتر شده است.

وی تأکید کرد: ما باید این آفت را کنترل کنیم و جلوی رشد 
بی رویه آن را بگیریم و این اتفاق نیز در حال انجام است.

امکان حذف مگس های سفید 
وجود ندارد
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افزایش تعرفه  برق سازمان های پرمصرف دولتی

وزیر نیرو گفت: براساس تصمیمات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده 
است، تا بالفاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف دولتی که 

مصرف خود را کنترل نمی کنند، اقدام کنیم.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، رضا اردکانیان 
عنوان کرد: از اواخر خردادماه به مدت ۱3 هفته با موضوعی تحت عنوان کمبود 
تولید برق نسبت به مجموعه مصرف پیش بینی شده، مواجه خواهیم شد. وی 
رقم رقیق کمبود تولید برق را پنج هزار و 3۱5 مگاوات دانست و افزود: عمده 
این افت تولید به دلیل کاهش بارش های سال آبی جاری بوده است که این امر 
باعث شده تا امسال به میزانی که همواره امکان برخورداری از نیروگاه های برق 
آبی را داشته ایم، نتوانیم از این مراکز انرژی دریافت کنیم. وزیر نیرو خاطرنشان 
کرد: با این وجود تدابیر مختلفی اندیشیده شده است تا بتوانیم این دوران را 
پشت سر گذاشته و تابستان را بدون خاموشی سپری کنیم. اردکانیان عمده 
این تدابیر را معطوف به همکاری مصرف کنندگان دانست و افزود: در این 
زمینه، مصارف خانگی تنها مورد نظر ما نیست. در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار 
مگاوات از ظرفیت تولید ما به مصارف دستگاه های سرمایشی اختصاص دارد 
که از این رقم چهار هزار مگاوات مربوط به دستگاه های دولتی است. وی تاکید 
کرد: بر اساس تصمیمات جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده است تا 
بالفاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف دولتی که مصرف 
خود را کنترل نمی کنند اقدام کنیم. وزیر نیرو یادآور شد: همچنین با تصمیم 
چندی پیش هیئت دولت، استانداران مناطق گرمسیر موظف شده اند تا ساعات 
کار ادارات خود را از ابتدای تیرماه به منظور مدیریت مصرف برق کاهش داده 

و از ساعت ۶:3۰ دقیقه فعالیت خود را آغاز کنند.

قیمت جهانی نفت دیروز کاهش یافت 

پس از آنکه چین در پی افزایش تنش های تجاری با آمریکا تهدید کرد بر 
واردات نفت خام از آمریکا تعرفه وضع خواهد کرد، قیمت نفت خام آمریکا 
کاهش یافت. بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام آمریکا دیروز ابتدا تا رقم 
۶3 دالر و 59 سنت پایین آمد، اما بعدا اندکی ترمیم شد و با یک دالر و ۲3 
سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶3 دالر و 83 سنت رسید. 
بنجامین لو، تحلیلگر موسسه فیلیپ فیچرز گفت: »افزایش تنش های تجاری 
بین آمریکا و چین در جمعه گذشته موجب کاهش قیمت نفت شده است.« 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در اقدامی که موجب باال 
گرفتن تنش تجاری با چین شد، تعرفه های سنگینی را علیه 5۰ میلیارد دالر 
کاالی چینی اعالم کرد. این تعرفه ها که از ششم ماه جوالی اجرایی خواهد شد 
با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا در قبال چین به اجرا گذاشته می شود. 
چین هم روز جمعه اعالم کرد، با وضع تعرفه بر کاالهای آمریکایی از جمله 
نفت خام صادراتی این کشور این اقدام واشنگتن را تالفی می کند. قیمت نفت 
برنت هم دیروز با 7۶ سنت کاهش به 7۲ دالر و ۶7 سنت رسید. کاهش قیمت 
نفت برنت پس از آن اتفاق می افتد که احتمال افزایش تولید نفت روسیه و 
عربستان افزایش یافته است. اوپک و متحدانش از جمله روسیه روز ۲۲ ژوئن 
در وین تشکیل جلسه خواهند داد تا در مورد تداوم یا تعدیل توافق کاهش 

تولید تصمیم گیری کنند.

کوتاه از انرژی

به آمریکا اعتماد نکنید!
* اکبر نعمت اللهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

برجام  از  آمریکا  ساده  خیلی   
خارج شد. پیش بینی هم می 
پا  به  و صدایی  سر  چنان  شد. 
کردند که گویی این ماجرا تاثیری در اجرای برجام 
دارد. تاثیر البته دارد، اما از آنجا که آمریکا به هیچ 
گوشه ای از بندهای برجام پایبند نبود و آن را اجرایی 
نکرد، خیلی ساده می شد فهمید که اصوال بود و نبود 
آمریکا در برجام برابر است. آمریکا در این میان تنها 
اثبات کرد که در معاهدات بین المللی قابل اعتماد 
نیست و تعهدات دولتهای این کشور برای خودش هم 
اعتباری ندارد. آمریکا هرگز از تحریم ایران خارج نشده 
بود. البته که بخشی از این موضوع برعهده خود ایران 
هم بود که پس از برجام پیگیری تعهدات آمریکا را در 
قبال برجام خیلی هم جدی پیگیری نکرد. قطع رابطه 
با آمریکا و نداشتن کانال دیپلماتیک برای پیگیری 
بحثهای دو طرف این مشکل را تشدید کرد. با این همه 
آمریکایی هاـ  که نه!ـ  ترامپ تصمیمی گرفت که بعید 
بود. او در میانه گفتگو با رهبر کره شمالی به این کشور 
نشان داد که آمریکا غیرقابل اعتماد است و نمی توان 
به تعهدات آمریکا دلخوش بود. زیرا اگر قرار باشد یک 
روند طوالنی مذاکراتی با اشاره رهبر بعدی فراموش 
شود که در حقیقت چنین رفتاری را نمی توان تعهد 
نامید. ترامپ به عنوان نماینده جریان تند و تیز آمریکا 
برخالف برخی مطبوعات و رسانه های ایرانی که علیه 
دولت ایران و در جهت منافع غرب خوراک فراهم می 
کردند اعتقاد داشت که در معاهده برجام سرشان کاله 
رفته است. در حالی که در ایران به دولت انگ می زدند 
که آمریکا سر ایران کاله گذاشته است. آمریکا که پیش 
از این از معاهده پاریس هم بیرون آمده بود، به دنیا و 

بویژه اروپاییها درسی تاریخی داد:
ـ به آمریکا اعتماد نکنید! کسی که مدعی است باید 
در همه مسائل جهانی ورود کند نباید و نمی تواند 
چنین خود را غیرقابل اعتماد نشان دهد. این نکته را 
اکنون مکرون، مرکل و ترزا می خوب می فهمند. در 
حالی که اسناد ادعایی اسرائیل تاکنون گشوده نشده 
و حتی یک برگ آن به دنیا نشان داده نشده است، 
ترامپ در بازی نتانیاهو افتاد و با ساده لوحی تمام 
به چیزی درباره ایران استناد کرد که معلوم نیست 
وسط  این  را  ترامپ  فقط  توان  نمی  البته  چیست! 
مقصر دانست. آنها که در راه منافع خود و اثبات این 
که برجام و پذیرش آن اشتباه بوده است، همه گونه 
کارشکنی را انجام دادند تا به همه دنیا بگویند به ایران 
نمی توان اعتماد کرد و برای پروژه ایران هراسی آتش 
تهیه فراهم کردند، اکنون باید از خودشان راضی باشند! 
خوشبختانه مسئوالن عالی نظام با ماندن در برجام 
تبلیغات آمریکایی ها را ابتر کردند اما این دلیلی نمی 
شود که ما ساده لوحانه درون بازی آمریکا و اسرائیل 
بغلتیم. آمریکا تصمیم دارد همه پولهای متراکم شده 
حاصل از فروش گرانقیمت نفت را از چنگ سعودی ها 
در آورد. براساس برآوردها عربستان در دوره نخست 
گران شدن ناگهانی نفت حدود هزار میلیارد دالر جمع 
کرده است. ایران هم تقریبا چنین مبلغی را از نفت 
کسب کرد که احمدی نژاد و حلقه یاران اش به راحتی 
همه آن را ناپدید کردند و معلوم نشد که چه شد! این 
که در دوره هشت ساله احمدی نژاد معادل ۱۰۰سال 
نفت فروخته شد و پول آن معلوم نشد چه شد دیگر 
نیازی به اثبات ندارد.حاال آمریکایی ها با هماهنگی 
عربستان برای همه این پول نقشه دارند. ترامپ رسما 
گفته است که هزینه ماندن آمریکا در منطقه حدود 
پانصد میلیارد دالر است که کشورهای منطقه باید آن 
را تامین کنند. تکلیف ما این وسط مشخص است: باید 
از دامن زدن به تبلیغات آمریکایی ها بپرهیزیم. این 
به معنای آن است که بسیاری از مباحثی را که در 
زمینه حقوق بشر، قوه قضاییه دامن می زند باید کنار 
گذاشت. نباید کارهای نکرده موشکی را بیهوده در بوق 
کرد. باید از کالم تهدیدآمیز علیه دیگر کشورها پرهیز 
کرد و هرگونه اقدام غیرمتعارفی را از سوی نهادهای 
غیرمسئول متوقف کرد. امور مختلف تبلیغاتی باید تنها 
از کانال شورای عالی امنیت ملی دنبال شود و از هر 
رفتاری که به وحدت ملی در این شرائط خطیر لطمه 
می زند اجتناب شود. صدا و سیما در رویه خود در 
تضعیف دولت تجدیدنظر کند و... نباید برای آمریکایی 
ها خوراک تبلیغاتی فراهم کرد. همه اشکاالت وارد بر 
نظام باید در جای خود نقد و تصحیح شود. باید رفتاری 
کرد که با منطق ایران رودر رویی اروپا با آمریکا در 

بحث تحریمها ادامه یابد.
email: Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

به  کشور  سراسر  در  نازل ها  تمامی  است  قرار 
سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز 
شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون 
کارت یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و 
حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام 

دهند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، پانزدهم تیرماه 
زمان  دیگر،  روز  حدود ۲۰  یعنی  جاری  سال 
رونمایی از کارتخوان های جدید در جایگاههای 
عرضه سوخت اعالم شده، کارتخوان هایی که 
قرار است کار سوخت گیری را تسهیل کرده و 
استفاده از کارت سوخت شخصی را دوباره رونق 
مدیرعامل  موسوی خواه،  سیدمحمدرضا  دهد. 
در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
خصوص جزئیات دستگاه های جدید کارت خوان 
سوخت در جایگاه ها گفت: باالترین مزیت این 
کارتخوان ها، حذف هزینه های تامین و نگهداشت 
از دولت خواهد بود که این مهم ازطریق شبکه 
بانکی کشور انجام می شود و صرفه جویی قابل 

توجهی به همراه خواهد داشت.
جدید  کارتخوان های  مزایای  درباره  وی 

جایگاه های سوخت اذعان داشت: در پیاده سازی 
فناوری  از  کارتخوان ها  از  سری  این  تجهیز  و 
روز استفاده شده و برای رفاه حال هموطنان، 
نیروی  دخالت  بدون  سوخت  هزینه  پرداخت 

انسانی نیز میسر خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان این که فناوری  نصب شده 
روی کارتخوان های جدید قابلیت توزیع سوخت 
و انجام عملیات  بانکی را دارا است، تصریح کرد: از 

این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت 
و پرداخت هم زمان مجهز می شوند تا شهروندان 
بتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد 
کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق 
موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند. موسوی 
خواه با بیان این که مطابق مصوبه مجلس شورای 
اسالمی ما موظف هستیم عرضه بنزین و نفت گاز 
را با اولویت کارت سوخت انجام دهیم،گفت: این 

مهم اکنون در بخش نفت گاز با استفاده از سامانه 
پیمایش انجام می شود، همچنین به رو زرسانی 
تجهیزات جایگاه های بنزین و نفت گاز در دستور 
کار این شرکت قرار دارد. وی ادامه داد: در استفاده 
از کارتخوان های جدید نیازی به تغییر زیرساخت 
نخواهد بود و تنها انتقال اطالعات با فناوری نو و 

با استفاده از فیبر نوری انجام می شود.
براساس این گزارش، بیش از ۱۱ سال از آغاز 
نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی 
جایگاه های عرضه می گذرد و اکنون با تجهیز 
این سامانه به کارتخوان های جدید، گامی در 
ارتقا و تسهیل سیستم عرضه سوخت  جهت 
کشور برداشته خواهد شد. از اینرو، قرار است 
سیستم  به  کشور  سراسر  در  نازل ها  تمامی 
توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز شوند 
کارت سوخت شخصی  از  استفاده  اجبار  با  و 
به منظور بهره گیری از خدمات جدید، شاهد 
بازگشت کارت های سوخت شخصی به چرخه 
سوخت گیری و به طبع آن، فراهم شدن امکان 
آمارگیری دقیق از وضعیت تقاضای سوخت در 

کشور خواهیم بود.

جزئیات تازه از کارتخوان های جدید سوخت؛

 پول بنزین را با موبایل پرداخت کنید 

آگهی تغییرات شرکت
و   3۱3۴33 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  بافت  امید   
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی ۱۰۱۰35۱89۶9  شناسه 
: حمیدرضا یعقوبی  اتخاذ شد  العاده مورخ ۱397/۰۲/۱5 تصمیمات ذیل 
میزان  شرکت  صندوق  به  مبلغی  پرداخت  با  ملی۰۰۴۱۲9779۲  بشماره 
سهم الشرکه خود را به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت 
ماده  و  افزایش  ریال   ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ به  ریال   ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از 
از شرکاء  الشرکه هریک  میزان سهم  اصالح گردید.  اساسنامه  در  مربوطه 
سعیدی  نقی  علی  آقای  میباشد.  ذیل  شرح  به  سرمایه  افزایش  از  پس 
سهم  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  دارای   ۴۶۰89۱۶97۱ ملی  بشماره 
دارای   ۱۲۶۱5۲959۶ ملی  بشماره  اکبرفخر  سیدعلی  آقای   - الشرکه 
مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه -آقای حمیدرضا یعقوبی بشماره 
الشرکه  سهم  ریال   ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  دارای   ۰۰۴۱۲9779۲ ملی 
مبلغ  دارای  ملی ۰۰۴3۶۲9۲53  بشماره  مختارپورقهرودی  فاطمه  -خانم 

۱8.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)189997(

آگهی تغییرات شرکت
 همراز یکتا سفر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 271771 و شناسه 
ملی 10103077131 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/02/31 و مجوز شماره 972303/7234 مورخه 97/3/2 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ) اداره کل حقوقی و امالک ( 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علی اکبر کوکب زاده فرزند عباسعلی 
متولد 08/ 11/ 1343 به شماره شناسنامه 4160 صادره از تهران به 
شماره ملی 0051586010 با پرداخت مبلغ 27000000ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
29000000 ریال به مبلغ 56000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. - شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح 
ذیل می باشد : مهدی یار کوکب زاده به کد ملی 0078019486 دارای 
مبلغ 2000000 ریال طناز ریحانی به کد ملی 0067268511 دارای مبلغ 
 0051586010 ملی  شماره  به  زاده  کوکب  اکبر  علی  ریال   27000000

دارای مبلغ 27000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)190000(

آگهی تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پژوه  یکتا  فرآیند   
242697 و شناسه ملی 10102834024 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : یوسف ساعی به کدملی1550942204 باپرداخت 
الشراکه  سهم  شرکت  صندوق  به  1852500000ریال  مبلغ 
مدرس  فهیمه  داد.  افزایش  1900000000ریال  میزان  خودرابه 
به  97500000ریال  مبلغ  باپرداخت  به کدملی 2899163760 
صندوق شرکت سهم الشراکه خودرابه میزان 100000000ریال 
به  از50000000ریال  شرکت  سرمایه  درنتیجه  داد.  افزایش 
2000000000ریال افزایش وماده 6 اساسنامه بنحومذکوراصالح 

میگردد.اسامی شرکا بعد از افزایش بشرح باال می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )190001(

1٩7
انتظامی  فرماندهی  بازرسی   ۱97 همگانی  نظارت  دفتر 
با شماره تلفن های  ایام سال  شهرستان جوانرود در طول 
آماده   ۱۱۰۱97 پیامک  شماره  و   ۰83۲۱8۴7۰7 و   ۱97

دریافت پیشنهادات ، انتقادات ، شکایات و تقدیر از عملکرد پلیس می باشد.
بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود

اگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین پراید مدل ۱388 به شماره شهربانی ۶۶۲/8۲م۱۴ شماره موتور ۲8۱9۰۰۶ شماره 

شاسیS ۱۴۱۲۲889373۴3به نام میالد پور سالخ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :3/۱۰5/97 شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود خواهان: گل جمین نوخاصی فرزند:غالم

خوانده:محمد عزیزی نسب  فرزند: قربانعلی    خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱397/۴/3۱ ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا 

روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت
گواهی  صدور  بخواسته  ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۱۶۲صادره  خضیر  پدرسید  نام  نژاد  تحسینی  مریم  بانو 
درتاریخ 97/۲/۲9در  شادگان  بشناسنامه۶۶۲7صادره  عساکره  بدران  مرحوم سید  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
عساکره  فاضل  متوفی(۲-سید  فوق)زوجه  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی   اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  ماهشهر 
بشناسنامه۱۴3ماهشهر)فرزند ذکورمتوفی(3-سیده هناءعساکره بشناسنامه ۱9۴۱۰78۰۶۰ماهشهر۴-نوال عساکره بشناس

نامه۱9۴۰۱7۰737ماهشهر)فرزندان اناث متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 

صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۶/۲۰5
شورای حل اختالف مرکزی ماهشهر

آگهی حصروراثت
پدرخداداد،بشناسنامه  ،نام  فرد  لرستانی  ولی  آقای 
بخواسته  شوشتردرخواستی  از  ۱88۱۰8۶۴۲9صادره 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه  فرد  لرستانی  خداداد  مرحوم  پدرش 
۱88۱۰3۰۲53صادره شوشتردرتاریخ 97/3/5درگتوند 
فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 
۲-علیداد بشناسنامه ۱88۱۰3۶۱89صادره ازشوشتر3-

علی باز بشناسنامه ۱88۲۰۰89۰۱صادره ازشوشتر۴- 
کریم بشناسنامه ۱88۰9۰88۴۰صادره ازشوشتر5-رحیم 
ازشوشتر۶-محمد  ۱88۰9۰88۶7صادره  بشناسنامه 
ازشوشتر 7-حسین  بشناسنامه ۱88۲۰8۱۱7۱صادره 
ازشوشتر8-حسن  ۱88۲۴337۶9صادره  بشناسنامه 
ازشوشتر)پسران  ۱88۰۱58۲۰۲صادره  بشناسنامه 
مرحوم(9- معصومه بشناسنامه ۱88۲۴۱8۱58صادره 
فرد  لرستانی  همگی  ازشوشتر)دخترمرحوم(شهرت 
۱۰- حنیفه نبی زاده بشناسنامه ۱88۱۰۲79۲9صادره 
ازشوشتر)همسرمرحوم(و الغیر.تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی آگهی می 
نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او 
باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 
و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است. شماره م الف:۱۶/۴۲
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : ۲38/5/97 وقت رسیدگی :در روز شنبه  مورخ 97/۰5/۰۶ ساعت 9:3۰ صبح     حوزه 5 
خواهان: مصطفی قدسیان بخشایش  خوانده: اسماعیل سهیلی خواسته: مطالبه خسارت خودرو 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی 

الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:3۶۴
دبیر حوزه 5  شورای حل اختالف شهریار

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

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

 و ماده 12 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱39۶۶۰33۱۰۱۲۰۰۰۶8- 9۶/۱۱/۱۱جلسه  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی جمشید معدندار 
فرزند مقصود به شماره شناسنامه 5۰صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک باب خانه کلنگی  و متروکه پالک 537فرعی 
از ۴اصلی  به مساحت ۱۱۲  متر مربع از سهمی روشنعلی نخبه زعیم صفحه ۱۰9دفتر 3۲3محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
در خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :۱۱۲ تاریخ چاپ اول :۱3 /97/3 تاریخ چاپ دوم :۲9 /97/3
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی
پرونده کالسه 9۴۰998۰۲۰۴8۰۰989 شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین )۱۰3 جزایی سابق (تصمیم 
نهایی شماره 95۰997۰۲۰83۰۰7۶5 شاکی :خانم مرضیه حسینی فرزند علی به نشانی کهریزک خ شهید امیر کاظمی 

ک علی رشیدی پ ۲۱ 
متهم :آقای حبیب عباسی به نشانی )مجهول المکان ( اتهام ها: ۱-ترک انفاق ۲-توهین گردشکار:دادگاه پس از بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم ،با استعانت از حضرت حق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
) رای دادگاه(

در خصوص اتهام حبیب عباسی دائر بر ترک انفاق و توهین نسبت به همسر خود خانم مرضیه حسینی فرزند سید علی با 
توجه به شکایت شاکی خصوصی ،شهادت شهود ،گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری ،متواری بودن متهم و کیفر خواست 
دادستان وقوع بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 9۲ 
و ماده ۶۰8 قانون مجازات اسالمی سال 75 حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهل ضربه شالق بابت ارتکاب بزه توهین 
و شش ماه حبس بابت ارتکاب بزه ترک انفاق صادر و اعالم می نماید . رای دادگاه غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 

وا خواهی در این مرجع و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محتم تجدید نظر استان تهران است .
م الف 428خ – مسعود عبدالهی -رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین 

تصمیم ضد ایرانی اوپک را وتو می کنیم  پیشرفت 80 درصد فاز یک طرح پتروشیمی مسجدسلیمان

ایران اعالم کرد، ونزوئال و عراق به همراه ایران مانع 
از تصویب پیشنهاد افزایش تولید نفت در نشست 
خواهند  وین  در  متحدانش  و  اوپک  هفته  این 
شد. عربستان و روسیه از پیشنهاد افزایش تولید 
پشتیبانی می کنند. حسین کاظم پور اردبیلی، 
نماینده ایران در اوپک در سخنانی گفت: »3 عضو 
موسس اوپک قصد دارند این طرح را متوقف کنند... 
اگر عربستان و روسیه می خواهند تولید خود را 
افزایش دهند، این مستلزم اجماع است. اگر این دو 
کشور بخواهند به تنهایی اقدام کنند، این به معنای 
نقش توافق کاهش تولید خواهد بود.« اظهارات 
اوپک  اعضای  که  دهد  می  نشان  ایران  نماینده 
نشست پرتنشی را در مورد پیشنهاد پایان دادن به 
توافق کاهش تولید خواهند داشت. ۲۴ کشور عضو 
توافق کاهش تولید موفق شده اند به هدف خود 
یعنی برقراری توازن در بازار و افزایش قیمت ها 
دست یابند و ۲ تولید کننده بزرگ این توافق اکنون 
قصد تعدیل توافق را دارند. اما در حالی که عربستان 

و روسیه کمتر از ظرفیت خود نفت تولید می کنند، 
بسیاری از کشورهای عضو اوپک از جمله ایران و 
ونزوئال حتی در صورت افزایش سهمیه تولید ممکن 

است نتوانند تولید خود را افزایش دهند.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته، اوپک و 
متحدانش ممکن است افزایش تولید روزانه ۱.5 
میلیون بشکه ای را مد نظر قرار دهند. این میزان 
افزایش تولید برای کاهش عرضه ونزوئال و ایران که 
از سوی آژانس بین المللی انرژی پیش بینی شده 
کافی خواهد بود. منابع آگاه گفتند، عربستان در 
حال بحث در مورد سناریوهای مختلف است که 
تولید نفت را بین 5۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه 
در روز افزایش خواهد داد. کاظم پور اردبیلی گفت: 
»ما به برادرانمان در اوپک و روسیه می گوییم که 
نیازی نیست ما ترامپ را که دو عضو موسس اوپک 
و همچنین روسیه را تحت تحریم قرار داده راضی 
کنیم .. ما کشورهای دارای حاکمیتی هستیم که 

مسئولیت ها و ارزش های خودمان را داریم. 

فاز یک )اوره و آمونیاک( پتروشیمی مسجد 
سلیمان 8۰.۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و پیش بینی می شود در صورت فراهم شدن 
شرایط الزم، ابتدای سال آینده به بهره برداری 

برسد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یوسف  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت 
داوودی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
مسجد سلیمان از اشتغال زایی مستقیم ۱5۰۰ 
نفر همزمان با افتتاح این پتروشیمی خبر داد 
و گفت: تکمیل زنجیره ارزش به عنوان یک 
توسعه  و  دارد  قرار  ویژه  توجه  مورد  راهبرد 
همزمان بخش های باالدستی و پایین دستی 
می تواند روند ایجاد شغل های جدید را شتاب 

بخشد.
تجهیزات  نصب  فعالیت های  تسریع  وی 
واحدهای  پیش راه اندازی  و  لوله کشی  و 
یوتیلیتی را از برنامه های امسال بیان کرد و 

ادامه داد: همچنین طرح هایی به منظور رعایت 
استانداردها و دستورعمل های سازمان محیط 

زیست تدوین شده است.
پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  مسجدسلیمان 
بهداشت و ایمنی نیز گفت: پیمانکار ملزم به 
رعایت همه قوانین و دستورعمل های مربوط 
به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان شاغل 
در پروژه است و این موضوع به صورت مدون 

و دوره ای کنترل می شود.
بر اساس این گزارش، ماموریت شرکت صنایع 
پتروشیمی مسجدسلیمان جذب سرمایه برای 
و مشارکت  پتروشیمی  توسعه مجتمع های 
در  بین المللی  تخصصی  سرمایه گذاری  و 
سراسر زنجیره ارزش صنعت اوره، آمونیاک و 
الفین ها در محیطی ایمن، نوآورانه و سازگار با 
محیط زیست به منظور تأمین پایدار ارزش های 

ذی نفعان است.
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واکنش بخش خصوصی به شرایط فعلی اقتصاد

نتایج یک نظرسنجی بین شرکت های فعال در کشور نشان می دهد، 39 درصد 
شرکت ها در مواجهه با وضعیت فعلی اقتصادی سیاست کاهش هزینه ها را در 

پیش گرفته اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نظرسنجی صورت گرفته در میان چند صد تن از 
مدیران شرکت های فعال کشور نشان می دهد که گروهی از این شرکت ها همچنان 
بر مسیر رشد و توسعه ماندگار بوده و گروهی دیگر سیاست های سخت گیرانه تری 
را برای ادامه راه انتخاب کرده اند.بر اساس این نظر سنجی، 39 درصد از شرکت های 
حاضر در این نظرسنجی در مواجهه با وضعیت فعلی اقتصادی، سیاست کنترل 
و کاهش هزینه ها را در پیش گرفته اند که این سیاست در شرکت های بزرگ به 
شکل پررنگ تری دنبال می شود. همچنین این گزارش حاکی از آن است که بیش از 
5۰ درصد از شرکت های داروسازی و ساختمانی با همین رویکرد به مصاف شرایط 
فعلی رفته اند.بنابراین، تغییرات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی کشور، باعث اعمال 
سیاست های متفاوتی از سوی شرکت های داخلی شده است.نتایج بدست آمده از این 
نظرسنجی حاکی از آن است که ادامه وضعیت فعلی می تواند منجر به افزایش میزان 
تعدیل در نیروی انسانی فعال کشور شود که قطعا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
ناگواری را در پی خواهد داشت. هرچند خبر خوشحال کننده آن است که شرکت های 
تولیدی همچنان بیشترین تالش خود را بر روی ایجاد فرصت های نوین و یافتن 
بازارهای جدید متمرکز کرده اند.بر اساس این نظرسنجی 33 درصد از شرکت ها 
بدون توجه به تغییر شرایط اقتصادی، مسیر رشد خود را مطابق سال های گذشته 
ادامه داده و ۲۴ درصد از آنها در پی تالش برای ایجاد فرصت های نوین در بازارهای 
جدید هستند.موضوع قابل توجه، عزم شرکت های کوچک تر به بهره گیری بهینه از 
فرصت های موجود است. طبق نتایج این نظرسنجی در مقایسه با آمار ۶۰ درصدی 
شرکت هایی که تعداد پرسنل آنها کمتر از ۱۰ نفر است، تنها ۶ درصد از شرکت های 

باالی 5۰۰ نفر در پی ایجاد فرصت های جدید هستند.

نقش پول پرفشار در ایجاد نابسامانی های خودرویی، ارزی و مسکن

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه خودروهای دپو شده در 
انبار خودروسازان را در کاهش التهاب بازار خودرو تاثیرگذار دانست.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا گفت: خودروسازان 
علت عرضه نکردن بخشی  از خودروهای دپو شده در انبارهای شان را که زیاد هم 
هست نداشتن ایربگ اعالم کرده اند در حالی که منتقدان معتقدند خودروسازان برای 
فروش گرانتر، خودرو را احتکار کرده اند که البته به دلیل حساسیت قطعه مذکور شاید 
بتوان ادعای خودروسازان را وارد دانست.وی صحت ادعای خودروسازان را در گرو 
بررسی انبارهای دپو خودرو دانست و افزود: برای راستی آزمایی ادعا خودروسازان باید 
از موجودی انبار آنها بازدید شود.وی سپس به بررسی اصلی ترین دالیل شکل گیری 
نابسامانی های اقتصادی از ماههای پایان سال قبل تا امروز پرداخت و  افزود: به نظر 
بنده هم پول پرفشار در اختیار مافیای قدرت و هم نقدینگی سرگردان در اختیار 
عموم مردم عامل ایجاد و دامن زدن به نابسامانی های اقتصادی چند ماه اخیر است. 
مافیای ثروت و قدرت به محض جابه جایی پول پرفشار به بازارهای مختلف موجب 
ایجاد شوک و نگرانی در عموم جامعه و دامن زدن به جو ناامنی اقتصادی می شوند 
که این مسئله موجب ایجاد عطش و صف خرید در سرمایه های خرد شده و موجب 
ادامه یافتن نابسامانی ها و آشفتگی های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، 
ارز، سکه و طال و خوردو می شود البته نقطه آغاز سرازیر شدن سیل نقدینگی به بازار 
خودرو، ارز، سکه و طال و مسکن پس از آن اتفاق افتاد که نقدینگی موسسات مالی و 

اعتباری دچار دست اندازی سوء استفاده گران شد. 

خبر

 ورود 3000 خودرو به کشور
 در ۲ ماه نخست امسال 

بیش از 3۰۰۰ خودرو در دو ماهه نخست سال جاری 
به ایران وارد شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس تازه ترین 
آمار گمرک ایران از تجارت خارجی دو ماهه، در این 
مدت 3۰۱۱ خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن 
به بیش از 78 میلیون و 99۴ هزار دالر می رسد.

از ۱5  این مدت  در  ایران  به  واردشده  خودروهای 
کشور به ایران صادر شده که بیش از 3۰ میلیون 
دالر آن از جمهوری کره به ایران وارد شده که در 
ایران  به  بیشترین سهم صادرات خودرو  بین  این 
خودروهای  است.تعداد  داده  اختصاص  خود  به  را 
واردشده به ایران از جمهوری کره در این مدت برابر 
۱3۲9 دستگاه خودرو است.پس از جمهوری کره، 
امارات متحده عربی با صادرات بیش از ۲8 میلیون 
دالر خودرو به ایران بزرگ ترین صادرکننده خودرو 
به ایران است که تعداد خودروهای واردشده از این 

کشور در این مدت ۱۰۱5 است.

کاهش ۸0 درصد آنفلوآنزای طیور

از 8۰  بیش  کاهش  از  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  کانون های  درصدی 
پرندگان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های 
پیش بینی  شده،  انجام  اقدامات  و  گرفته  صورت 
می شود امسال دیگر شاهد طغیان این بیماری نباشیم 

و بتوانیم آن را تا پایان سال جاری ریشه کن کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بیماری آنفلوآنزای 
 H5N8 فوق حاد پرندگان در سویه های مختلف از
تا H5N۶ و دیگر گونه ها طی سال ها و دهه های 
از جمعیت  وارد شده و ساالنه  به کشور  گذشته 
طیور تلفات می گیرند که البته این بیماری به عنوان 
یک ویروس مشترک بین انسان و طیور آمار ابتال و 
تلفات مختلفی در طول سالیان متمادی در میان 
جمعیت انسانی نیز داشته است اما طی سال های 
اخیر یعنی از مهرماه سال ۱395 تاکنون آنفلوآنزای 
 H5N8 فوق حاد پرندگان تحت تیپ و سویه های
 H5N8 در کشور بروز پیدا کرده و البته H5N۶ و
طغیانی شده بود که تلفات بسیار باال و کم سابقه ای 
از طیور تخم گذار گرفته است.در این راستا سازمان 
دامپزشکی اقدامات مختلفی از شناسایی کانون های 
بیماری زا تا معدوم سازی گله های آلوده و مبتال به 
این بیماری را در دستور کار قرار داده و نتیجه آن 
شد که طی دو سال اخیر بالغ بر ۴۰ میلیون قطعه 

مرغ تخم گذار از سالن های پرورشی حذف شد.

خبر

اگر چه آمار دولتی از ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دالر 
اما طی  دارد  ارزی حکایت  با سیستم جدید  کاال 
با تخصیص دالر ۴۲۰۰  روزهای گذشته، موافقت 
تومانی به برخی کاالها متوقف شده و سیستم جدید 

ارزی در راه است.
یکم  و  بیست  از  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری،  اسحاق  که  جاری  سال  ماه  فروردین 
دولت،  که  کرده  اعالم  رئیس جمهور  اول  معاون 
سیستم جدید ارزی را عملیاتی نموده و یکسان سازی 
نرخ ارز را با دالر ۴۲۰۰ تومانی کلید زده است، آمار 
ثبت سفارش  بی سابقه  افزایش  از  حکایت  رسمی 
واردات کاال در دو ماه پس از اجرای این تصمیم دارد. 
به گواه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا 
بیستم خردادماه سال جاری، ۲۰ میلیارد دالر کاال 
ثبت سفارش شده است که آمار نگران کننده ای را 
از وضعیت واردات تداعی می کند.در این میان، دولت 
وارداتی  نیازهای رسمی  تمامی  به  اعالم کرده که 
کشور ارز تخصیص می دهد و حتی در هفته های 
ابتدایی اجرای این سیاست هم، محمدباقر نوبخت، 
سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد 

نیاز واردکنندگان کاالهای لوکس خبر داده و این را 
یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به 
کاالهای لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده 
است.حال خبرها حکایت از آن دارد که دو سه روزی 
است، تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالهای 
وارداتی و متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است 
که سیستم جدید ارزی را پیاده سازی کند. چرا که 
اقدام دولت برای تامین ارز واردات آن هم با دالرهایی 
که منابع ملی و ذی قیمت کشور به شمار می روند، 

انتقادات زیادی را در پی داشته است. به همین دلیل، 
اکنون یک مقام مسئول در نظام بانکی، می گوید که 
تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کاالهای 
وارداتی متوقف شده است.وی می افزاید: اکنون شعب 
بانکی، درخواست های محدودی را بابت تامین ارز با 
دالر ۴۲۰۰ تومانی می پذیرند و روند بسیار کند شده 
است. البته این حرکت مثبتی از سوی دولت به شمار 
می رود، اگرچه اما و اگرهای بسیاری دارد و به طور 
قطع، ممکن است رانت را هم به دنبال داشته باشد.در 

عین حال، برخی منابع بانکی از سیستم جدید ارزی 
دولت برای واردات خبر می دهند و می گویند که قرار 
است تامین ارز کاالهای غیرضروری کشور از این پس 
با دالر ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به ارز متقاضی 
واگذار شود. یعنی همان ارزی که صادرکنندگان با 
ارزش دار کردن اظهارنامه خود، آن را رقم می زنند. 
اگرچه مبنای این نرخ هم همان نرخ ۴۲۰۰ تومان 
است اما به هر حال ارزش اظهارنامه صادراتی نیز 
به آن اضافه شده و رقم باالتری را به ازای هر دالر 
برای هر یک از واردکنندگان رقم می زند. بر اساس 
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول 
فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کاالهای 
اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱7۶۰ 
میلیون دالر، کاالهای مصرفی ۴7 هزار و 93۴ فقره 
به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دالر، کاالهای واسطه ای با 
۱۲۴ هزار و 5۶۴ فقره به ارزش ۱5 هزار و 3۰۰ 
میلیون دالر، کاالهای سرمایه ای با 3۱ هزار و ۶5۶ 
فقره به ارزش ۴۲8۰ میلیون دالر و سایر کاالها ۱3 
هزار و ۶۱3 فقره ۱ هزار و 9۱ میلیون دالر به ثبت 

رساندند.

تصمیم جدید دولت برای واردکنندگان؛

 تخصیص ارز 42۰۰ تومانی محدود شد

آگهی مفقودی
 مفقودی برگ سبز نیسان زامیاد مدل 87 با شماره پالک ۴39ی3۲ ایران 7۲ با شماره 
مفقود  محله  ترک  اصغریان  رحمت  l۱۶۲393بنام  شاسی  شماره  ۴5۰95۱و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز و سند کمپانی لیفان ایکس 5۰ مدل 95 با شماره  پالک 53۶ج۱۱ 
ایران ۱۰ با شماره  موتور ۲۱۶۰895۲9۲و شماره شاسی ۱۰5۶83 مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز مزدا مدل 89 با شماره پالک 8۲7ج۶5ایران 8۲ با شماره موتور fe5539۶۴و 
از  شماره شاسی NAGDPX۲PC۱8D3۲۴7۰سلیمان یوسفی مفقود گردیده و 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

 آگهی ابالغ 
رسیدگی  قت  پرونده ۶/۱۲35/9۶و  به کالسه  و ضمائم  دادخواست  و  دادرسی  وقت 
97/۴/۱۰خواهان بانک رسالت با مدیریت محمد حسین حسین زاده با وکالت سودابه 
رضی به آدرس به آدرس میدان امام جنب بانک صادرات ساختمان زمان طبقه سوم واحد 
9 خوانده مجهول المکان مهدی نجاری خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم  
شورای اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
المکان  بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور  تعیین شده به علت مجهول 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه 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  ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز می باشد 
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف قائمشهر

رونوشت آگهی انحصار وراثت
خانم نیمتاج صفرزاده راد دارای شناسنامه شماره  337  به شرح دادخواست به کالسه 
9۶۲/۲/97 از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان ذوالفعلی رضایی به شناسنامه ۲73 در تاریخ ۱397/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- میرزا علی رضائی                ش.ش: ۲۲۶                س.ت : ۱33۴          برادر               

۲- رضا رضائی                ش.ش:۲7۴                  س.ت : ۱339          برادر
3- امامعلی رضائی                 ش.ش:3۴۶        س.ت:۱3۴۴            برادر

۴- سکینه رضائی                  ش.ش:5۶۶                 س.ت:۱353           خواهر
5- نیمتاج صفرزاده راد               ش.ش:337                 س.ت:۱33۶           همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : 3۶7
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی مزایده نوبت اول  اموال غیر منقول 
واصله  مورخه ۱39۶/۰8/۰7  شماره 9۶۰۰۱7  به  قضائی  نیابت  موجب  به  اینکه  به  نظر 
از شعبه ۲8۰ مجتمع قضائی شهید با هنر تهران در خصوص محکوم له خانم  معصومه 
افشاریان علیه اقای جلیل افشاریان دایر بر مطالبه تعداد ۲۰۰ قطعه سکه طال تمام بهار 
و  له  دادرسی در حق محکوم  بابت خسارت  ریال  مبلغ 38/۴۰۰/۰۰۰  پرداخت  و  ازادی 
همچنین پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
و در راستای استیفاء محکوم به ، پالک ثبتی شماره ۲/۲5۴5 از نشانی ورامین شهرک 
هوانیروز روبروی کارخانه مقوا سازی پ 3۲ ساختمان چهار طبقه واحد طبقه دوم شرقی 
به مالکیت اقای جلیل افشاریان به مشخصات یک  واحد اپارتمان به مساحت 7۶/97 متر 
مربع ،حسب نامه واصله به شماره ۱39۶۰58۰۱۰۶۰۰۰8۰۶ مورخه ۱39۶/۰7/۰5 اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین توقیف شده است و همچنین به لحاظ اینکه پالک 
موصوف در رهن بانک مسکن میباشد حسب نامه شماره ۱۲۱8/۱۲۱ مورخه ۱397/۰۲/۰۲ 
کارشناس  نظر  برابر  و  است  موافقت شده  ملک  فروش  و  مزایده  با  ورامین  بانک مسکن 
منتخب پرونده پالک موصوف به مبلغ 75۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتاد و پنج میلیون 
تومان قیمت گذاری شده  و از اعتراض نیز مصون مانده است ملک موصوف برای روز شنبه 
مورخه ۱397/۰۴/۱۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
ورامین به مزایده کذاشته خواهد شد و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت 
را قبول نماید و وفی المجلس ۱۰ درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و مابقی ظرف دو ماه 
از تاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز نماید ، ضمنا طالبین میتوانند 

5 روز قبل از تاریخ مزایده و با مراجعه به اجرای احکام مدنی از ملک فوق دیدن فرمایند.
م الف 464 خ – علی رضوی اصل – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین  

اجرائیه 
مشخصات محکوم له ۱- نام: ندا  نام خانوادگی: یلوه  نشانی: اندیشه، فاز یک، خیابان ۲ غربی، 

کوچه سعدی، بن بست بوستان، پالک۶ واحد ۶
مشخصات محکوم علیه ۱- نام:مریم   نام خانوادگی: شریف    نشانی: مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۱3۱۴/۶/9۶ مورخ 9۶/۱۱/۲۱ شورای حل اختالف شهریار 
حوزه ششم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم علیه درحق محکوم 
بابت هزینه  له به پرداخت مبلغ ۱5۰ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۲/۶7۰/۰۰۰ ریال 
دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول و صادر می گردد ضمنا نیم 

عشر دولتی از محکوم علیه دریافت گردد.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.۲-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم به 
ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ 
روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:3۶9
شعبه ششم شورای حل اختالف شهریار

ابالغ اجرائیه
کالسه پرونده 9۶۱5۴۶

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مربوطه97۰997۲۶۴۱۰۰۰۱۱۰ محکوم علیه محکوم است به بازگشت به منزل زوج و 
تمکین از وی و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت ضمنا اجرای رای تمکین منوط به 

تهیه منزل مستقل و متناسب و اثاث البیت است.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار – فیروز 

سلیمانی
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی 
معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد. چنانچه خود راقادربه 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
دقیق  مشخصات  بهمراه  دارد  خارجی  یا  ایرانی  واعتباری  مالی  وموسسات  نزدبانکها 
حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان 
یکسال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید 
واالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱39۴( ۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرارازاجرای 
قانون اجرای احکام مدنی  حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 3۴ 
وماده ۲۰ ق.م ا وماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال به 
دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهردومجازات می شود) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( ۶– چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 
محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره ۱ ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( .م.الف:37۲

آگهی تغییرات شرکت
و   ۲7۱۱77 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  طالیی  سرزمین  تالشگران   
شناسه ملی ۱۰۱۰3۱۰57۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
: خانم  اتخاذ شد  العاده مورخ ۱395/۱۲/۱۴ تصمیمات ذیل  بطور فوق 
هیئت  رئیس  بسمت   ۰۰۶9۴۲۴۲9۲ ملی  شماره  به  کار  گلنار  طیبه 
مدیره خانم نیلو فر محرابی به شماره ملی ۰۰۶۲7۲۴878 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره خانم فرشته محبی نیا به شماره ملی ۰۰7۶۴9۴853 
ملی  شماره  به  فرخی  علی  محمد  قای  آ  مدیره  هیئت  عضو  بسمت 
برای  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  عضو  بسمت   ۱8۱9589۶9۲
آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت 
از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قرار داد ها با امضای مدیر عامل 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آ قای هادی گودرزی به 
فروغی  نجمه  و خانم  اصلی  بازرس  شماره ملی ۰۰7۴۱۱8935 بسمت 
موید به شماره ملی ۰۰۴۲7۲۶7۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)189991(

سیاست نخ نمای قیمت گذاری مسکن پژوسیتروئن می خواهد در ایران بماند

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: سیاست تعیین 
قیمت برای مسکن سال هاست از چرخه سیاست 
گذاری در دنیا حذف شده و این روش، انفجار 

قیمت ها را در پی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز ملکی درباره 
پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران مجلس مبنی 
بر لزوم قیمت گذاری مسکن اظهار داشت: صرف 
نظر از اینکه این پیشنهاد از جانب کیست، بدیهی 
است که فاقد مبانی کارشناسی بوده و در واقع 
نوعی اظهار نظر کلی و عوام پسندانه است.وی 
افزود: البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار 
همیشه عده ای پیشنهاد می دادند باید در بازار 
مسکن نرخ گذاری شود. اما هیچگاه نمی گویند 
گذاری  قیمت  مصائب  افراد،  این  چرا  چگونه؟ 
مسکن را برنمی شمرند؟ این در حالی است که 
بر کاهش  ناپذیری  اجتناب  تاثیر  این سیاست 
آتی  قیمت  انفجار  درنتیجه،  و  مسکن  عرضه 
آن دارد.به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، 
سیاست قیمت گذاری مسکن به علت تبعات آن، 
چندین دهه است که از چرخه سیاست گذاری 

این  به  پاسخ  در  است.وی  دنیا حذف شده  در 
مساله که برخی از نمایندگان مجلس یا منتقدان 
به سمت عرضه  یازدهم  دولت معتقدند دولت 
توجه  باید  افزود:  است  بوده  توجه  کم  مسکن 
داشت در شرایطی که ۲.۶ میلیون خانه خالی 
از سمت عرضه  بهترین حمایت  وجود داشت، 
توانمندسازی  و  تقاضا  تحریک سمت  مسکن، 
قدرت خرید مسکن برای متقاضیان بود.ملکی در 
خصوص نقش مالیات بر خانه های خالی برای 
کنترل قیمت مسکن یادآور شد: نحوه شناسایی 
خانه های خالی و اجرای قانون مالیات بر این خانه 
ها، در زمان تصویب در مجلس از سوی سازمان 
امور مالیاتی مورد ایراد قرار گرفت؛ براین اساس، 
ناگهان در آخرین لحظه تصویب این قانون، قرار 
شد راه اندازی سامانه امالک طی ۶ ماه، بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی گذاشته شود؛ در صورتی 
که ایجاد این سامانه در یک زمان کوتاه، خارج از 
توان این وزارتخانه بود و نیازمند همراهی سازمان 
ثبت اسناد، شهرداری ها، دهیاری ها، سازمان امور 

مالیاتی و ... بوده است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان 
باقی ماندن در  این که موضع اخیر رنو مبنی بر 
ایران علی رغم تحریم های آمریکا، تاثیرات مثبتی 
بر دیگر شرکت ها دارد، اظهار کرد که پژوسیتروئن 
نیز به ادامه همکاری با ایران تمایل دارد و به دنبال 

راه های تحقق این موضوع است.
محمدرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بر  مبنی  رنو  اخیر  اظهارات  گفت:  نجفی منش 
آنکه این شرکت علی رغم تحریم های آمریکا به 
فعالیت های خود در ایران ادامه خواهد داد تاثیرات 
مثبتی بر تصمیم گیری دیگر خودروسازان خارجی 
فعال در ایران دارد.وی با بیان اینکه وقتی رنو رسما 
اعالم می کند که علی رغم خروج آمریکا از برجام در 
ایران می ماند عمال راه را برای دیگر خودروسازان 
خارجی باز می کند، خاطرنشان کرد: ممکن است 
در آینده ایجاد مشکل در نقل و انتقاالت بانکی 
مشکالتی در فرایند و تیراژ تولید محصوالت رنو 
ایجاد کند اما این شرکت همان طور که اعالم 
کرده ایران را ترک نخواهد کرد.او ادامه داد: در 
این شرایط به نظر می رسد مشکلی در ادامه تولید 

محصوالت فعلی رنو و عرضه محصوالت جدید رنو 
در ایران وجود نخواهد داشت.وی افزود: گذشته 
از رنو، پژوسیتروئن نیز هم اکنون با حمایت دولت 
است  آمریکا  دولت  با  رایزنی  حال  در  فرانسه 
تا بتواند راهی برای ادامه همکاری با ایران پیدا 
کند. آن طور که ما اطالع داریم پژوسیتروئن نیز 
قلبا مایل به ترک ایران نیست و تمایل دارد به 
همکاری خود با خودروسازان ایرانی ادامه دهد.

وی در پاسخ به اینکه چرا دو خودروساز فرانسوی 
موضع گیری متفاوتی در قبال همکاری با ایران 
داشته اند؟ اظهار کرد: این موضوع که پژوسیتروئن 
آمریکا  از  مجوز  گرفتن  تا  کرد  اعالم  اخیرا 
فعالیت های خود را تعلیق می کند به معنای لغو 
فعالیت ها در ایران نیست بلکه به معنای خریدن 
زمان برای یافتن راهکارهایی برای در امان ماندن 
از فشار آمریکایی ها است.وی تصریح کرد: رنو گفته 
حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت شود در ایران 
می ماند و پژوسیتروئن هم گفته فعال فعالیت ها را 
تعلیق می کند تا راهی برای ادامه همکاری پیدا 

کند. 



مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین 
کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید. 

 تروتی ویک

سخن حکیمانه

قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت 
 منظری از چمن نزهت درویشان است

آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه 
کیمیایی است که در صحبت درویشان است

امروز با حافظ

روایت های ناگفته شکسپیر منتشر شد

و  »نویسندگان  کتاب   
درازشان«  داستان های 
نوشته تریسی ترنر با ترجمه 
سوی  از  مزینانی  محمود 
منتشر  پیدایش  انتشارات 
با  مجموعه  این  در  شد؛ 
داستان های ناگفته نویسندگان معروف آشنا می شویم.

به گزارش  مهر، این کتاب، با نگاهی به نکات جذاب 
انتشارات  سوی  از  خفن  مشاهیر  غافلگیرکننده  و 
پیدایش با ترجمه محمود مزینانی برای کودکان و 

نوجوانان منتشر شده است.
در این کتاب نوجوانان با نویسندگان معروفی آشنا 
می شوند که برخی ماهرانه ترین طرح های داستانی 
و شخصیت های به یادماندنی تاریخ را خلق کرده اند؛ 
زمان  آزمون  از  که  شگفت انگیز  واژگانی  با  آثاری 
سربلند بیرون آمده اند و امروز هنوز هم مردم را می 
خندانند و به گریه می اندازند. در این کتاب می توان 
به دفتر خاطرات و داستان های ناگفته  ۱۰ نویسنده 
مطرح جهان سرک کشید و از همه چیز آن ها آگاه 
شد. البته نویسندگان به خاطر نوشته هایشان است که 
معروف می شوند ولی این دلیلی نمی شود که کارهای 
غافلگیرکننده هم از آن ها سرنزنده باشد. مثال چارلز 
دیکنز در کودکی کارگر یک کارخانه واکس سازی 
بوده، امیلی برونته برادر آتش به جان گرفته اش را 
خاموش کرده، ویلیام شکسپیر توسط ملکه الیزابت 
اول به دادگاه کشانده شده، توماس هاردی در یک 
قبرستان کار می کرده یا جیمز جویس می خواسته 

کارخان فشفشه سازی باز کند.
در پشت جلد این کتاب آمده: »البد تا حاال اسم ویلیام 
شکسپیر را شنیده اید. ویلیام شکسپیر و نمایشنامه های 
پرطرفدارش جین آستین و داستان های عشقی اش 

چارلز دیکنز و شاهکارهای بزرگش.
ولی تا حاال شنیده اید که

ویلیام شکسپیر را به توطئه علیه ملکه کشورش متهم 
کردند؟

چیزی نمانده بود که جین آستین، جین بیگ ویدر 
شود؟

پاره  تیکه  را  لباس هایش  دیکنز  چارلز  طرفداران 
کردند؟

با اینکه مدت ها از مرگ این نویسندگان می گذرد، ولی 
هنوز هم زندگی آنها پر از شگفتی و غافلگیری است و 
زندگی ده نویسنده ای که در این کتاب جمع شده اند، 

بیش از همه شما را غافلگیر و شگفت زده می کند.«
کتاب »نویسندگان و داستان های درازشان« نوشته 
سوی  از  مزینانی  محمود  ترجمه  با  ترنر  تریسی 
انتشارات پیدایش در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۶ 

هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

ارزش علم و علم پنهان در چشم استاد ما!

*سمیه علم زاده

»عید شما مبارک،استاد«. جمله ای بود 
قانعی راد را دست به جیب  که دکتر 
کرد. یک هزار تومانی نو، رسید به یکی از 
همکالسی های باهوش دوره دکتری که 
تبریک عید غدیر را پیش دستی کرده 
بود. آن روز عید با خودم گفته بودم کاش 
من اول تبریک می گفتم و حاال که عید 

فطر است حسرت کل روزهایی را می خورم که با دکتر سید محمد امین قانعی راد 
سرکالس جامعه شناسی علم، درس و بحث داشتیم. 

چند روز است که استاد در جمع ما نیست! جدی بودن دکتر قانعی راد اولین چیزی 
بود که با دیدن ایشان به ذهن می آمد؛ جدیتی توأم با احترام اما بی مسامحه. در کالس 
می شد حرف زد، انتقاد کرد، خندید، اعتراف کرد که نمی دانم! و هیچکدام از اینها 
باعث نمی شد کسی احساس بدی داشته باشد به شرط این که اصول اخالق و احترام 
حفظ می شد. دکتر قانعی راد برخالف بسیاری از استادان، اعتقادی به نوشتن مقاالت 
»چسب و قیچی« نداشتند و هرکدام از دانشجویان کتابی را انتخاب و ارائه می دادند. 
کتاب هایی که بعضاً از ابتدایی ترین کتاب های جامعه شناسی اما به قول دکتر پایه های 
فکری این رشته بودند. در کالس ایشان می شد دغدغه نمره نداشت، چون به علم 
پنهان افراد توجه داشت نه آنچه طوطی وار حفظ می کردند یا از روی اظهار فضل 
می گفتند. ایشان معتقد بود »هر دانشجو علم پنهانی دارد و هنر استاد این است که 
علم دانشجو را از البالی نوشته های ورقه امتحان تشخیص دهد و به آن نمره دهد«. 
در کالس استاد، بچه ها می توانستند از دغدغه ها و بی اخالقی های علمی بگویند، 
بدون اینکه کسی بگوید: وقت کالس را نگیرید! دکتر قانعی راد هم از بی سامانی 
وضعیت علمی دانشگاه ها ناراحت بودند، از تقلب های علمی گالیه داشتند، از مقاالت و 
پایان نامه هایی که خرید و فروش می شد، از کتاب هایی که ترجمه دانشجویان بود اما 
به نام استادان منتشر می شد و ...ما هم می گفتیم با حرارت و جدی و ایشان همراهی 
می کرد با دردمندی و عاطفه تا خنک شویم، تا سبک شود. کالس را تا آنجا ادامه 
می داد که بچه های خوابگاهی بتوانند برسند به آخرین سرویس شامگاهی دانشگاه 
روی تپه های واحد علوم و تحقیقات. دیر که می شد و هوا رو به تاریکی می رفت با 
مهربانی می گفت »چون حق تقدم با خانم ها است، من خانم ها را به ایستگاه اتوبوس 
می رسانم، آقایان خودشان بروند«. و ما خوشحال بودیم که همراه استاد می شدیم با 
ماشین سفید یخچالی اش تا در خروجی دانشگاه و دیگر حس شاگرد و استادی در 
دل من رنگ پدرانه می گرفت و چقدر هم می آمد به آن قامت و چهره استخوانی و 
موهای جوگندمی که هر جلسه سفیدی اش بیشتر می شد. دکتر قانعی راد به ما یاد 
دادند علم ارزشمند است و علوم انسانی نجات بخش و اگر بعضی ها می گویند »جامعه 
شناسان زیاد حرف می زنند«، خودمان و علممان را سبک نشماریم، کتاب بخوانیم، 
مرعوب افراد و ساختارها نشویم، مسائل جامعه را با دید باز رصد کنیم، منتقد و 
مطالبه گر باشیم و برای ساختن جامعه ای بهتر تالش کنیم. و همه اینها را با صدایی 
می گفت که در ذهن می ماند، با صورتی که گاهی به تبسم باز می شد و با طنزی که 
جدی بود و تلخ. زمان شاگردی ما در کالس ایشان کوتاه بود اما این زمان کافی بود 
تا یاد بگیریم جدیت با مهربانی، دانایی با پرسیدن، صمیمیت با احترام و بزرگ بودن 

با توجه کردن به دیگران، منافاتی ندارند. 

در رثای شادروان دکتر قانعی راد، استاد جامعه شناسی

قبل  مدتی  زمان،  پیام  گزارش  به 
درباره  تئاتر   خانه  رییس  راد،  ایرج 
از  بیمه  حق  درصدی   ۱۶.7 کسر 
از  اجتماعی  تأمین  سازمان  سوی 
قراردادهای موقت هنرمندان،  به یکی 
از خبرگزاریها گفت: به طور حتم کسر 
هر نوع مبلغی از قرارداد هنرمندان باید 
توجیه قانونی داشته باشد این در حالی 
است که توضیحی درباره دلیل سازمان 
تأمین اجتماعی برای کسر این درصد از 

قرارداد هنرمندان وجود ندارد.
اینکه  بیان  با  تئاتر   پیشکسوت  این 
صورت  به  هنرمندان  از  بسیاری 
داوطلبانه و اختیاری بیمه پرداز سازمان 
داد:  ادامه  هستند،  اجتماعی  تامین 
عجیب است که مجدداً سازمان تأمین 
اجتماعی برای دریافت چنین مبلغی از 
قرارداد هنرمندان اقدام کند زیرا این 
نوع رفتارها به لحاظ حقوقی و انسانی 
قابل قبول نیست و اعتراضات گسترده 

هنرمندان را در پی خواهد داشت.
تامین  سازمان  عامل  مدیر  نوربخش 

اجتماعی در نشست خبری خود در این 
رابطه با انتقاد »ایرج راد« به  خبرنگار 
پیام زمان گفت : در مورد هنرمندان که 
قابل احترام هستند مادرصدی براساس 

قانون۴۱ سازمان تامین اجتماعی )در 
مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان 
می تواند پیشنهاد هیات مدیره و تصویب 
شورای عالی سازمان نسبت مزد را به 

کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه 
و  مطالبه  نسبت  همان  به  را  متعلق 
وصول نماید.(د حق بیمه ریافت می 
کنیم ، که اگر براساس لیست بخواهیم 

دریافت کنیم این درصد بیشتر خواهد 
بود. چرا که فعالیتهای هنری فعالیت 
بخش  انسانی  هستندنیروی  های 
بیشتری از آن را تشکیل می دهند،3۰  
انسانی  از آن ها نیروی  تا 5۰ درصد 
تشکیل می دهد . وی در ادامه عنوان 
کرد: برخالف بنگاههای تولیدی که که 
با ابزار کار می کنندو 3۰ درصد این 
افراد باید حق بیمه پرداخت کنند ؛ اگر 
5۰ تا ۶۰ درصد افراد نیروی کار باشند 

باید ۱/3 حق بیمه بپردازند . 
در   : کرد  عنوان  پایان  در  بخش  نور 
این زمینه هم در حال مذاکر هستیم 
، همانگونه که با شرکتهای دانش بنیان 
مشکالت را حل کردیم از این لحاظ هم 
به نتیجه مطلوبی دست خواهیم یافت 
.تا هنرمندان رضایت کامل را از تامین 

اجتماعی داشته باشند .
در پایان محمدحسن زدا، معاون فنی و 
درآمد سازمان تامین اجتماعی در این 
رابطه عنوان کرد :قراردادهای انفرادی 

معاف از پرداخت مالیات هستند .

کاریکاتور

به دلیل مشکل در مسیر پرداخت رقم قرارداد به شرکت دارای 
حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال، پخش زنده بازی ایران 

و اسپانیا از تلویزیون در گرو همکاری سریع بانک مرکزی است.
علی اصغر پورمحمدی قایم مقام معاون سیمای رسانه ملی درباره 
هزینه خریداری حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال روسیه 
به مهر گفت: فروشنده حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال 
۲۰۱8 روسیه ابتدا گفته بود ۴۰ میلیون دالر برای پخش بازی 
ها باید پرداخت کنیم ولی درنهایت ما قرارداری برای پخش بازی 
ها بستیم که بابت آن ۱8 و نیم میلیون دالر برای جام جهانی 
فوتبال و یک و نیم میلیون دالر بابت بازی های آسیایی ۲۰۱8 
اندونزی پرداخت کنیم. رییس شورای سیاست گذاری و هماهنگی 
ورزش صداوسیما  بیان کرد: پرونده پرداخت حق پخش تلویزیونی 
سازمان  مالی  و  اداری  معاون  شهریاری  احمد  آقای  میز  روی 
صداوسیماست و او در حال رایزنی با مدیر بانک مرکزی است که 
ببینند چگونه این پول را باید پرداخت کنند. آقای شهریاری باید 
برای تامین منابع مالی و راه های پرداخت بانکی این حق پخش 
تالش کند. وی درباره پخش بازی فوتبال ایران و اسپانیا که روز 
چهارشنبه 3۰ خرداد برگزار می شود، بیان کرد: اگر این هزینه 
پرداخت نشود امکان دارد در پخش بازی ایران و اسپانیا که روز 

چهارشنبه است برای ما مشکالتی پیش بیاید.

 امکان پخش نشدن ابزی 
ایران و اسپانیا

توپ و بمب!

تامین اجتماعی در پی رضایت هنرمندان 

فیلم سینمایي »پري دریایي« به تهیه کنندگی محمدرضا عرب از 
محصوالت مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری در دهمین حضور 
بین المللي خود، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره SCO چین را 
دریافت کرد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری، نخستین جشنواره بین المللی فیلم SCO کشور چین 
ـ دائو« برگزار شد و فیلم »پري دریاي« چهارمین  در شهر »چینگ 
جایزه بین المللی خود را از داوران این جشنواره گرفت. فیلم سینمایی 
»پری دریایی« به کارگردانی امیر مسعود آقابابائیان در بخش رقابتی و 
فیلم های سینمایی »ایران برگر« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، 
»شیار ۱۴3« به کارگردانی نرگس آبیار و »ندارها« به کارگردانی محمد  
رضا عرب به نمایندگی از سینمای ایران در بخش غیررقابتی »پانوراما« 
این دوره از جشنواره روی پرده رفتند.  داوری ۲۱ فیلم حاضر در بخش 
رقابتی نخستین جشنواره بین المللی فیلم SCO کشور چین را ۱۲ داور 
از کشورهای منطقه برعهده داشتند که در این میان مسعود جعفری 
جوزانی کارگردان، نویسنده و تهیه کننده، به نمایندگی از سینمای ایران 
در میان این داوران حضور داشت. الزم به ذکر است، هنرمندانی چون: 
مسعود جعفری جوزانی، محمدرضا عرب، یزدان عشیری، محمدحسین 
قاسمی و مسعود آقاباباییان و همچنین دکتر مصطفی امیدی معاون 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دکتر محمدرسول الماسیه رایزن 

فرهنگی ایران در پکن، در این جشنواره حضور داشتند. 

اهدای جایزه ویژه  جشنواره 
SCO چین به »پري درايیي«

 

نویسنده سریال »سلمان فارسی« با اشاره به نگارش و اصالح 
دائمی این فیلمنامه بیان کرد که تاکنون 37 قسمت از سریال را 

نوشته است و همچنان روی آنها کار می کند.
امراهلل احمدجو یکی از نویسندگان سریال »سلمان فارسی« درباره 
جدیدترین اثر داوود میرباقری که سال گذشته پیش تولید آن آغاز 
شد به  مهر گفت: من همچنان روی دیالوگ های سریال »سلمان 

فارسی« کار می کنم.
وی درباره پایان دیالوگ نویسی در این سریال بیان کرد: فیلمنامه 
»سلمان فارسی« وقتی تمام می شود که دیالوگ ها بر سر زبان 
بازیگران جاری شود و کار به تولید برسد و تا آن زمان من هروقت 

بتوانم روی دیالوگ ها کار می کنم.  
این نویسنده و کارگردان با اشاره به آخرین دیدار خود با داوود 
میرباقری اظهار کرد: آخرین بار که همدیگر را دیدیم سخت 
مشغول لوکیشن دیدن بود چون این سریال لوکیشن های متنوعی 
دارد و کار بسیار سختی است. میرباقری ذوق زده لوکیشن هایی 
بود که در خراسان و کرمان دیده بود و خارج از ایران هم جاهای 

خوبی را پیدا کرده بود.
نویسندگی این سریال را جز امراهلل احمدجو و داوود میرباقری ۲ 

نفر دیگر بر عهده دارند.

۳۷ قمست از »سلمان فاریس« 
نوشته شد

روکش آسفالت خیابان کارگر بعد از چندین سال توسط تیم 
عمرانی شهرداری قائم شهر  در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر دکتر معین پور 
شهردار قائم شهر  با بیان اینکه یکی از امتیازات شهرنشینی 
استفاده ی شهروندان از مسیرهای عبور و مرور سالم و با 
کیفیت است و از آنجائیکه شورای اسالمی شهر و شهرداری 
این امر را جزو اولویتهای اصلی اقدامات این مجموعه میدانند، 
از این رو پس از گذشت سالها روکش آسفالت خیابان کارگر 
که با مساحتی حدود 7۰۰۰ مترمربع و مقدار تناژ ۶8۰ تن 

آسفالت آغاز و به سرانجام خواهد رسید.
وی همچنین مژده داد که  تا پایان سال جاری خیابانهای 
اصلی که شریان مهم ترافیکی و عبور و مرور شهر میباشد 

ترمیم یا روکش مناسب و باکیفیت آسفالت خواهد شد.
ایشان در خاتمه عنوان کرد با حمایت شورای اسالمی و همت 
پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری در سال 97 شهروندان 
های  پروژه  همانند  رفاهی  و  عمرانی  اقدامات  شاهد  عزیز 
زیرگذر شهید مهدوی در جهت بهبود زندگی شهروندی شهر 

قائم شهر خواهند بود
گوشه ای از عملکرد حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری 

قائم شهر 
ترمیم مسیر آسفالت در اتوبان ساری به قائم شهر ابتدای پل 

روگذر جانبازان
اجرای لکه گیری آسفالت _ خیابان کارگر، ظرافت
اجرای لکه گیری آسفالت _ خیابان شریعتی، خزر

اجرای پروژه آسفالت _ رینگ داخلی، تیرخطیر۲ ، کوچه 
بن بست

اجرای پروژه آسفالت _ ترک محله، مولوی ۱۰
۶- اجرای پروژه آسفالت _ مطهری محله، اندیشه5۱

گوشه ای از عملکرد حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
قائم شهر 

- اجرای پروژه آسفالت _ رینگ داخلی، والیت۲۲
- اجرای پروژه آسفالت _ ترک محله، مولوی۱۰

-اجرای پروژه آسفالت _ خیابان امام خمینی)ره(، ارغوان
- اجرای لکه گیری آسفالت _ در سطح شهر

- اجرای پیاده روسازی _ خیابان کارگر، انتهای خیابان نیما
هدیه ای از طرف شورای اسالمی قائم شهر و شهرداری قائم شهر 

در ماه مبارک رمضان 
عملیات احداث پروژه تقاطع غیر هم سطح سر لشکر خلبان 

شهید مهدوی آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر، دکتر معین پور 

از آغاز مراحل اجرایی تقاطع غیر همسطح شهید مهدوی خبر 
داد و اعالم داشت : این پروژه باهدف  توسعه شهری و رفع 
مشکالت ترافیکی و عبور و مرور هرچه بهتر شهروندان آغاز 

گردیده است.
وی افزود : احداث این پروژه که یکی از اصلی ترین نقاط 
مواصالتی در استان مازندران است ، هدیه ای از طرف شورای 
اسالمی و شهرداری قائم شهر می باشد که با همت و پیگیری 
شبانه روزی تمامی دستگاه های اجرایی و حمایتهای مردمی 

شکل گرفته است.
شهردار خاطر نشان کرد ، پروژه شهید مهدوی با مشخصات 

زیر در حال احداث می باشد:
طول پروژه: ۶7۰متر

تعداد باند عبور: ۱
تعدادخط عبور در هر باند: ۲
طول دیوار سازی: ۴۲۰متر

ارتفاع متوسط دیوارسازی: ۶/3متر
مقدار شیب طولی: ۱5۴متر

درصد حداکثر شیب طولی: 9/5
شعاع قوس افقی: ۲۰۰متر
طول قوس افقی: ۱۲۴متر

دکتر معین پور در خاتمه نوید اتفاقات و رویکردهای بهتری 
را در سال جدید نیز دادند و از شهروندان عزیز قائم شهری 
خواستند تا در پیشبرد این پروژه و پروژه های دیگر ، یاری 

رسان خدمتگزاران خدوم خود باشند.

قائم شهر در مسیر توسعه با شتاب پیش می رود 

عوامل سریال »پاهای بیقرار« امروز به روستاهای 

اطراف نوشهر می روند و ادامه کار را آنجا ادامه 
خواهند داد.

 تصویربرداری سریال »پاهای بیقرار« به کارگردانی 
منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج محمدی که 
برای شبکه پنج سیما تهیه می شود همچنان 
ادامه دارد و عوامل سریال دیروز ۲8 خرداد به 
شمال کشور رفتند تا تصویربرداری این سریال را 

در اطراف روستاهای نوشهر ادامه دهند.
تصویربرداری این سریال تا یک ماه دیگر ادامه دارد 

و عوامل تا پایان تیرماه مشغول کار خواهند بود.
فیلمنامه سریال »پاهای بی قرار« به قلم بابک 
کایدان و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است 
و این مجموعه زندگی چند خانواده را به تصویر 
می کشد و داستان را در بستر وقایع آن سال ها 

و انقالب شکوهمند اسالمی و دفاع مقدس پیش 
می گیرد.

کیانی،  لیندا  مجیدی،  آرش  گودرزی،  حمید 
سجاد  استادی،  رضا  علی  پور،  حسن  سمیرا 
اصغر  صبایی،  مهدی  همتی،  سیروس  قراگزلو، 
محبی، افسانه ناصری، مجید صیادی و ... بازیگران 

این مجموعه هستند.

»اپهای بیقرار« به 
نوهشر رسید

پوستر بزرگداشت علی لقمانی 
رونمایی شد

پوستر بزرگداشت علی لقمانی فیلمبردار سینما در 
جشنواره فیلم »نهال« رونمایی شد.

به گزارش رسیده، پانزدهمین دوره جشنواره فیلم 
علی  برای  بزرگداشتی  مراسم  »نهال«  دانشجویی 
لقمانی فیلمبردار سینما برگزار می کند که سابقه 
همکاری با کارگردانانی همچون خسرو سینایی، اصغر 
فرهادی، داریوش مهرجویی، فرزاد موتمن و … را 
در کارنامه خود دارد. به همین منظوری پوستری با 
عنوان »نوری بتابان« برای این هنرمند توسط پوریا 

مهری طراحی و رونمایی شد.
در این مراسم که با حضور استادان و هنرمندان عرصه 
سینما برگزار می شود، محمدحسین فرج مدیرکل 
دفتر توسعه فناوری های سینمایی و سمعی و بصری 
سینما  پژوهشگر  و  مستندساز  امامی  همایون  و 
سخنرانی می کنند، همچنین فیلم مستند کوتاهی 
با همین عنوان که توسط دانشجویان دانشکده سینما 
به کارگردانی شاهین دانشفر ساخته شده  تئاتر و 

است، پخش می شود.
مدیر  از  عبارتند  مستند  فیلم  این  عوامل  دیگر 
فیلمبرداری: شاهین دانشفر، تدوین: خاتون حیدری 
فاروقی، صدا: پوریا اسالمی، اسماعیل کمالی روستا، 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: رضوان پاکپور، 
دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه: الیکا حسینی، 
گروه فیلمبرداری: جمال غیاث بیگی، علیرضا باستانی، 
حسین عباسی، مدیر تولید: فرشید زینعلی، صحنه: 
محمدرضا باغنده، عکاس: غزل عابدی، تیتراژ: جمال 
غیاث بیگی، طراح گرافیک: پوریا مهری، گروه آرشیو: 
غزل عابدی، شکیبا علی حسینی، امور البراتواری، 
سیمای  و  صدا  البراتوار  اتالوناژ:  و  نگاتیو  اسکن 

جمهوری اسالمی ایران.

»بهار اینجا نیست« به جشنواره »آلترناتیو« رسیدخبر

فیلم کوتاه »بهار اینجا نیست« به کارگردانی سعید 
کرمی در جشنواره »آلترناتیو« کانادا نمایش داده می 
کارگردانی  به  نیست«  اینجا  »بهار  کوتاه  فیلم  شود. 
سعید کرمی در جشنواره فیلم »آلترناتیو« تورنتوی 

کانادا نمایش داده می شود.
این فیلم به مرحله نیمه نهایی بهترین فیلم دانشجویی 

این جشنواره راه یافته است.
اولین جشنواره فیلم »آلترناتیو« از ۱۴ تا ۱8 ژوئن همزمان با ۲۴ تا ۲8 خرداد ماه در 

شهر تورنتو کانادا و در هر چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان برگزار می شود.
در خالصه داستان »بهار اینجا نیست« آمده است: سروش طبق قرار کاری و روزمره به 
خانه دوستش بهروز می رود ولی اینبار حقایقی عجیب از زندگی آنها برمال می شود که 

اتفاقاتی با خود به همراه دارد.

 »شگفت انگیزان ۲«سینماها را گرفت

فروش  و   »۲ »شگفت انگیزان  انیمیشن  نمایش  با   
بیش از ۱8۰ میلیون دالری آن در سینماها، این فیلم 

صدرنشین باکس آفیس آمریکا شد.
از ورایتی، »شگفت انگیزان ۲« محصول  به گزارش  
دیزنی-پیکسار با فروش ۱8۲ میلیون دالری خود از 
نمایش در ۴۴۱۰ سالن سینما در آمریکای شمالی در 

نخستین آخرهفته نمایشش خوش درخشید.
به این ترتیب این فیلم به پرفروش ترین فیلم انیمیشن در نخستین آخر هفته نمایشش 
بدل شد و موفق شد »در جستجوی دوری«  را که سال ۲۰۱۶ با فروش ۱35 میلیون 
دالر ظاهر شده بود، جا بگذارد. این فیلم که ساخته بَرد بِرد است با صدای بازیگران 
قسمت نخست، شامل کریگ تی. نلسون در نقش آقای شگفت انگیز، هالی هانتر در نقش 
االستی گرل، ساموئل ال. جکسون در نقش فروزون و سارا وول در نقش ویولت ساخته 
شده است. این انیمیشن همچنان ماجراهای خانواده پار را دنبال می کند که با داشتن 

مسئولیت های ابرقهرمانانه می خواهند زندگی نرمال داشته باشند.
بود که سال ۲۰۰۴ در  نیز  انیمیشن  این  اصلی  و کارگردان قسمت  نویسنده  برد 
افتتاحیه اش 7۰.5 میلیون دالر فروخت و دومین افتتاحیه پرفروش برای یک فیلم بلند 
انیمیشن را رقم زد. این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن سال شد و در سراسر 

جهان ۶33 میلیون دالر فروش کرد. 

خبر


